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ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 91. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.08.2022  

 
4543/91RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 91. schůze RMH, konané dne 15. srpna 2022 
 
4544/91RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů z 88. schůze RMH, konané dne 27. června 2022 

a z 90. schůze RMH, konané dne 25. července 2022  
 

4545/91RM/2022 - Schválení pořadu 91. schůze RMH, konané dne 15. srpna 2022 
 
4546/91RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 91. RMH 
 
4547/91RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Komunardů 983/4  
 
4548/91RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Generála Svobody 266/15, CETIN a.s.  
 
4549/91RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 470/17 
 
4550/91RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti  
 
4551/91RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ  
                                Distribuce, a. s. 

 
4552/91RM/2022 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  
                                stavbu „REKO MS Havířov 4. etapa 2. část“  

 
4553/91RM/2022 - Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích v k. ú. Horní Dolce  
 
4554/91RM/2022 - Záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město 
 
4555/91RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 398, k. ú. Havířov-město 
 
4556/91RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 518, k. ú. Havířov-město 
 
4557/91RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1404/4, k. ú. Prostřední Suchá 
 
4558/91RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 3160, k. ú. Bludovice 
 
4559/91RM/2022 - Vodovod na ul. Výletní - Dodatek č. 3 ke smlouvě o pachtu a provozování  
                                 vodního díla  

 
4560/91RM/2022 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Dopravní napojení MK  

ul. U Nádraží a Opletalova v Havířově“         
 

4561/91RM/2022 - Vítězné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2022 
 
4562/91RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4563/91RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

4564/91RM/2022 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  
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4565/91RM/2022 - VZ/KŘMR/334/OKS/22 – „Provozování bikesharingu  
v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

4566/91RM/2022 - „Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov, ul. Šrámkova,  
Havířov - Podlesí“ (stavba č. 15024) – zahájení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

4567/91RM/2022 - ZPŘ/58/OÚR/22 „Rekonstrukce sauny v objektu bazénu  
na Šumbarku“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 432/OÚR/22  
 

4568/91RM/2022 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář  
– výkon TDS“ – dodatek č.1 k příkazní smlouvě 869/OÚR/21 
 

4569/91RM/2022 - „ZŠ Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT 1.etapa “(stavba č. 19061) 
 – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.258/OÚR/22 
 

4570/91RM/2022 - „Letní kino Havířov – sociální zázemí“ (stavba č. 20004) – zahájení  
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

4571/91RM/2022 - Dodatečný souhlas s přijetím darů PO 
 
4572/91RM/2022 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Sukova Havířov na rok 2022  
   
4573/91RM/2022 - Změna účelu schváleného investičního příspěvku – MŠ „U kamarádů“  

Havířov 
       
4574/91RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI –– MŠ Čs. armády Havířov 
    
4575/91RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Puškinova Havířov 
           
4576/91RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – ZŠ M. Kudeříkové Havířov 
 
4577/91RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – MŠ Puškinova Havířov 
 
4578/91RM/2022 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO – určení  

členů hodnotících týmů 
 

4579/91RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI, pořízení vlastního investičního  
majetku, vyřazení vlastního investičního majetku – SSRZ Havířov 
 

4580/91RM/2022 - Navýšení pořizovací ceny svěřeného investičního majetku – SSRZ Havířov 
 
4581/91RM/2022 - Vyřazení části vlastního investičního majetku a snížení ceny vlastního  

investičního majetku - SSRZ Havířov  
 

4582/91RM/2022 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova 

 
4583/91RM/2022 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov 
 
4584/91RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru  
 
4585/91RM/2022 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  
                                příspěvková organizace 
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4586/91RM/2022 - OŘ/290/ORG/22 - Koncepce a poradenství v ICT - rozhodnutí o výběru  
a uzavření smlouvy  

 
4587/91RM/2022 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2022 
 
4588/91RM/2022 - Petice p. Petra Bílého ve věci návrhu na svolání krizového štábu  

a mimořádného zasedání zastupitelstva města Havířova     
 

4589/91RM/2022 - Udělení souhlasu k výjezdu techniky JSDH Havířov Město  
mimo území ČR 

 
4590/91RM/2022 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov 
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U S N E S E N Í 
z 91. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.08.2022  

 

4543/91RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 91. schůze RMH, konané dne 15. srpna 2022___ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 91. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 15. srpna 2022 

           Ing. Pavla RAPANTA, MBA 

 

 

4544/91RM/2022 - Zprávy o ověření zápisů z 88. schůze RMH, konané dne 27. června 2022 

a z 90. schůze RMH, konané dne 25. července 2022_____________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu z 88. schůze RMH, konané dne 27. června 2022  

a z 90. schůze RMH, konané dne 25. července 2022  

 

 

4545/91RM/2022 - Schválení pořadu 91. schůze RMH, konané dne 15. srpna 2022__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 91. schůze Rady města Havířova, konané dne 15. srpna 2022 

dle přílohy. 
 

 

4546/91RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 91. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

1544/33RM/2019 Obdržení grantu WiFi4EU 

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

města, v k. ú. Prostřední Suchá 
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3890/81RM/2022 Převod kanalizační stoky v k. ú. Bludovice, ul. Na 

Dolanech do majetku města 

4023/82RM/2022 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník na ul. 

Zemědělská, Dolní Datyně“ 

4361/86RM/2022 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

4367/86RM/2022 Prodej vodovodu v k. ú. Prostřední Suchá do vlastnictví 

provozovatele, SmVak Ostrava                           

4427/88RM/2022 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

4428/88RM/2022 Zřízení pozemkových služebností 

4429/88RM/2022 Nájem částí pozemků parc. č. 3727/1, 1361, k. ú. Havířov-

město 

4435/88RM/2022 Žádost o snížení nájemného – budova Radnice 

4440/88RM/2022 Služebnost inženýrské sítě ke kanalizační stoce v k. ú. 

Bludovice 

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

na rok 2023 

4455/88RM/2022 „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní 

stacionář“ - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zn. 661/OÚR/21 

4475/88RM/2022 Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 

od Nadace rozvoje zdraví – Net“RaD“iční příměstské 

tábory 

4476/88RM/2022 Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 

od Nadace rozvoje zdraví – „Stropní zvedací a asistenční 

systém pro seniory“ 

4483/88RM/2022 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady – volba člena 

představenstva 

4510/90RM/2022 Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské 

oblasti města Havířov 

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 

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

Strategického rámce MAP III – ZŠ Moravská Havířov – 

změna usnesení 

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 

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

rozhodnutí o námitkách 
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4547/91RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Komunardů 983/4_____________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 20,17 m2 v suterénu 

budovy na ul. Komunardů 983/4 v Havířově-Městě, která je součástí pozemku 

parc. č. 1001, 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, 

panu Břetislavu Boháčovi, bytem Komunardů 983/4, Havířov-Město 

 

 

4548/91RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Generála Svobody 266/15, CETIN a.s.____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – část střechy o výměře 9,5 m2 pro umístění 3 ks 

anténních stožárů a kabelových žlabů a místnost o výměře 10 m2 v 8. NP budovy 

na ul. Generála Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, která je součástí pozemku 

parc. č. 1374/71, k.ú. Šumbark, za účelem umístění a provozování 

telekomunikačního zařízení - základnové stanice včetně příslušenství,  

za podmínek:  

- nájem na dobu určitou 5 let,  

- účinnost od 01.01.2023, 

- nájemné 110.000,00 Kč/rok bez DPH, 

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

190 00 Praha 9, IČO: 04084063 

 

 

4549/91RM/2022 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída 470/17___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost o výměře 15,69 m2 v suterénu 

budovy na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě, která je součástí pozemku 

parc. č. 1168, k.ú. Havířov-město, panu J. Ch., bytem ………………………,  

za účelem využití jako skladovací prostor k hudební zkušebně 
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4550/91RM/2022 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ve vlastnictví města parc. č. 4602  

v k. ú. Havířov-město dle geometrického plánu č. 2154-91/2017 ze dne 

19.7.2017 za účelem umístění vodovodního řadu o výměře 133,59 m2  

za jednorázovou úhradu ve výši 16.698,75 Kč a za účelem umístění sjezdu  

o výměře 1,60 m2 dle geometrického plánu č. 2525-5/2021 ze dne 6.5.2022  

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

pozemku parc. č. 4595/1, k. ú. Havířov-město, ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti ve vlastnictví L. O., bytem ………………………… a ve prospěch 

pozemku parc. č. 4595/2, k. ú. Havířov-město, ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti ve vlastnictví A. M., bytem ………………………… a ve prospěch 

pozemku parc. č. 4595/11, součástí je budova č. p. 1618, k. ú. Havířov-město, ke 

dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví Mgr. E. G., bytem 

………………………… a Ing. J. O., bytem ………………………… 

a ve prospěch pozemku parc. č. 4595/10, součástí je budova č. p. 1613,  

k. ú. Havířov-město, ke dni zřízení pozemkové služebnosti ve vlastnictví P. M., 

bytem ………………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení pozemkové služebnosti 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 

v souladu s tímto usnesením                                                                                      

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

 

4551/91RM/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. 2537, 2600/5, 2601/1, k. ú. Havířov-město spočívající v 

umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8013844 

Havířov 3OM, Zahrádky, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč 

+ DPH, o výměře 44,30 m2 dle geometrického plánu č. 2529-IV13844/2022  

ze dne 24. 6. 2022, na dobu neurčitou  
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2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům ve vlastnictví  

města a to parc. č. 2231/4, 2306/1, k. ú. Prostřední Suchá spočívající  

v umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV s jednou přípojkovou skříní na 

parc. č. 2306/1, k.ú. Prostřední Suchá a podzemního kabelového vedení  

NN 0,4 kV na parc. č. 2231/4, k. ú. Prostřední Suchá v rámci stavby  

č. IV-12-8019018/2 Prostřední Suchá č. parc. 2306/18, NNk za jednorázovou 

úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 14,30 m2 dle geometrického plánu  

č. 3324-125/2020 ze dne 29. 9. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města a to parc. č. 1371, k. ú. Bludovice spočívající v umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení VN 22kV v rámci stavby č. IV-12-8015107 Bludovice 1025/1,  

W8 s. r. o., DTS, VNv, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,  

o výměře 1,20 m2 dle geometrického plánu č. 5116-312/2022  

ze dne 13.7.2022, 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. až 3. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných  

břemen – služebností dle bodu 1. až 3. v souladu s tímto usnesením 

                                                                                              

Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2022 

 

 

4552/91RM/2022 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

                                stavbu „REKO MS Havířov 4. etapa 2. část“__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku částí pozemků ve vlastnictví města, a to parc. č. 1313, 1314, 1339, 

1341, 1355, 1356, 1361, 1363, 1371, 1370, 1397, 1415, k. ú. Havířov-město  

(dále jen „pozemky“), o výměře cca 3.480,64 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, tj. ve výši 200,00 Kč/m2  

+ DPH dle geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

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

400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem umístění plynovodu  

a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS Havířov 4. etapa 2. část“ 

 

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 

 

 

4553/91RM/2022 - Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích v k. ú. Horní Dolce________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej spoluvlastnického podílu  

ve výši 1/192 na pozemcích parc. č. 2874/3, parc. č. 2887/10, parc. č. 2887/11, 

parc. č. 4411, parc. č. 4423, zapsaných na LV č. 460 a na pozemcích parc.  

č. 2768/5, parc. č. 2768/7, parc. č. 4472, zapsaných na LV č. 162,  

vše v k. ú. Horní Dolce, z vlastnictví statutárního města Havířova do vlastnictví 

společnosti UNIAGRO, s. r. o., IČO: 47473878, se sídlem č. p. 48,  

551 01 Zaloňov, za kupní cenu ve výši 9.000,00 Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň  

 

 

4554/91RM/2022 - Záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město__________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 506 m2,  

k. ú. Havířov-město, paní A. M., …………………………,  

za účelem zahrady 
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4555/91RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 398, k. ú. Havířov-město_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 398, k. ú. Havířov-město, o výměře  

10,56 m2, pro paní A. B., …………………………,  

za účelem instalace venkovní nájezdové rampy a vydláždění chodníku k rampě  

i pod rampou, do obytného domu na ul. ………………………… 

 

 

4556/91RM/2022 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 518, k. ú. Havířov-město_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 518, k. ú. Havířov-město, o výměře 4 m2, 

pro pana P. P., …………………………, za účelem vybudování šikmého 

ocelového nájezdu s podestou u vstupu do obytného domu na ul. 

………………………… 

 

 

4557/91RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1404/4, k. ú. Prostřední Suchá_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit prodej pozemku parc. č. 1404/4 o 

výměře 128 m2, k. ú. Prostřední Suchá, z vlastnictví statutárního města Havířova 

do vlastnictví manželů P. a D. Ch., bytem …………………………, 

 za účelem zajištění přístupu k pozemkům v jejich vlastnictví 

 

 

4558/91RM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 3160, k. ú. Bludovice_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit prodej pozemku parc. č. 3160  

o výměře 57 m2, k. ú. Bludovice, z vlastnictví statutárního města Havířova  

do vlastnictví manželů P. a A. C., bytem …………………………, za účelem 

zajištění výstavby dvojgaráže 
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4559/91RM/2022 - Vodovod na ul. Výletní - Dodatek č. 3 ke smlouvě o pachtu a provozování  

vodního díla_____________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e    

 

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla  

č. 433/EO/19 ze dne 18. 9. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.4.2020  

a Dodatku č. 2 ze dne 22.7. 2021 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi 

vlastníkem – propachtovatelem statutárním městem Havířov a provozovatelem 

- pachtýřem Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,  

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  IČO: 451 

93 665, za účelem úpravy předmětu Smlouvy z původních staveb vodního díla 

s názvem: „Odkanalizování částí města Havířova, oblast Fryštátská a okolí. 

SO-06 Přeložka vodovodu“ a „Rekonstrukce MK ul. Výletní včetně chodníku, 

Havířov-Šumbark – SO 301 b“ na stavbu vodního díla s názvem: 

„Rekonstrukce MK ul. Výletní včetně chodníku, Havířov-Šumbark – SO 301 

b“, v ostatních ujednáních zůstává Smlouva beze změn 

 

2. ukončení Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů  

provozně souvisejících č. 429/EO/19 ze dne 26. 8. 2019, ve znění Dodatku  

č. 1 ze dne 19. 7. 2021 mezi statutárním městem Havířov a Severomoravskými 

vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665                           

 

3. uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů  

provozně souvisejících mezi statutárním městem Havířov  

a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem: 28. 

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

jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti  

se zajištěním plynulého a bezpečného provozu stavby vodovodu 

vybudovaného v rámci stavby s názvem „Rekonstrukce MK ul. Výletní včetně 

chodníku, Havířov-Šumbark – SO 301 b“, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 3 

dle bodu 1 a podpisem Dohody dle bodu 2 a 3 návrhu usnesení     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit Dodatek č. 3 a Dohodu v souladu s tímto 

usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 31.10.2022           

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 91. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 15.08.2022 

13 

4560/91RM/2022 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Dopravní napojení MK  

ul. U Nádraží a Opletalova v Havířově“_______________________________         

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

pro realizaci stavby č. 19059 „Dopravní napojení MK ul. U Nádraží a Opletalova 

v Havířově“ dočasné užívání nemovitých věcí, a to   

 

1. výpůjčku v k. ú. Šumbark v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti  

1/13 na pozemku parc. 1213/64 o výměře 78 m2, list vlastnictví (dále jen 

„LV“) 1645; v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/14 na pozemcích 

parc. č. 1213/60 o výměře 17 m2 a parc. č. 1213/62 o výměře 111 m2, LV 

1967, ve vlastnictví půjčitele paní R. F., bytem …………………………, 

vypůjčiteli statutárnímu městu Havířov, na dobu od zahájení stavebních prací, 

do vypořádání trvale zastavěných částí pozemků  

                             

2. výpůjčku v k. ú. Šumbark pozemků parc. č. 1213/63 o výměře 267 m2, části  

parc. č. 1213/1 o výměře cca 49 m2 a části parc. č. 1213/51 o výměře  

cca 150 m2, LV 1453; v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2  

na pozemcích parc. č. 1213/73 o výměře 24 m2 a části parc. č. 1213/72  

o výměře cca 20 m2, LV 2500,  ve  vlastnictví půjčitele Tenisového klubu 

Havířov, z.s., se sídlem Opletalova 1218/8b, 736 01 Havířov-Šumbark,  

IČO: 60337443, vypůjčiteli statutárnímu městu Havířov, na dobu od zahájení 

stavebních prací, do  vypořádání trvale zastavěných částí pozemků           

                   

3. výpůjčku v k. ú. Šumbark v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti  

1/2 na pozemcích parc. č. 1213/73 o výměře 24 m2 a části parc. č. 1213/72  

o výměře cca 20 m2, LV 2500, ve vlastnictví půjčitele Sportovního klubu 

stolního tenisu Havířov, z.s., se sídlem Opletalova 1293/8c,  

736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 18055991, vypůjčiteli statutárnímu městu 

Havířov, na dobu od zahájení stavebních prací, do vypořádání trvale 

zastavěných částí pozemků            

 

4. výpůjčku v k. ú. Šumbark pozemků parc. č. 1213/9 o výměře 123 m2 a parc.  

č. 1207/2 o výměře 91 m2, LV 1884; v rozsahu spoluvlastnického podílu  

o velikosti 1/7 na pozemcích parc. č. 1207/1 o výměře 207 m2, parc. č. 1211/3 

o výměře 28 m2 a parc. č. 1213/55 o výměře 63 m2, LV 1885, ve vlastnictví 

půjčitele TJ Slovan Havířov, z.s., se sídlem Opletalova 1218/8b,  

736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 45239070, vypůjčiteli statutárnímu městu 

Havířov, na dobu od zahájení stavebních prací, do vypořádání trvale 

zastavěných částí pozemků     

       

5. výpůjčku v k. ú. Šumbark částí pozemků parc. č. 1213/15 o výměře cca  

41 m2 a parc. č. 1213/49 o výměře cca 56 m2, LV 1957, ve vlastnictví půjčitele 

Havířovská tenisová, s.r.o., se sídlem Opletalova 1218/8b,  

736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 26878399, vypůjčiteli statutárnímu městu 

Havířov, na dobu od zahájení stavebních prací, do vypořádání trvale 

zastavěných částí pozemků         
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6. nájem v k. ú. Šumbark v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/14  

na pozemcích parc. č. 1213/60 o výměře 17 m2 a parc. č. 1213/62 o výměře 

111 m2, LV 1967; v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/14  

na pozemcích parc. č. 1207/1 o výměře 207 m2, parc. č. 1211/3 o výměře  

28 m2 a parc. č. 1213/55 o  výměře 63 m2, LV 1885, ve vlastnictví 

pronajímatele Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3,  

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143, nájemci statutárnímu  

městu Havířov, na dobu  maximálně 3 měsíce od zahájení stavebních prací, 

 za jednorázové  nájemné ve  výši maximálně 25.000,00 Kč + DPH                 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1 - 6 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením   

                                                                                                                          

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                T: dle realizace stavby 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit pro realizaci stavby č. 19059  

„Dopravní napojení MK ul. U Nádraží a Opletalova v Havířově“ nabytí  

nemovitých věcí, a to: 

1. nabytí v k. ú. Šumbark spoluvlastnických podílů na pozemcích, parc.  

č. 1213/60 o výměře 17 m2 a parc. č. 1213/62 o výměře 111 m2  v rozsahu 

spoluvlastnického podílu o velikosti 1/14, list vlastnictví (dále jen „LV“) 1967; 

parc. č. 1207/1 o výměře 207 m2, parc. č. 1213/55 o výměře 63 m2 a parc. č. 

1211/3 o výměře 28 m2 v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/14, 

LV 1885, koupí z vlastnictví prodávající Asental Land, s.r.o., se sídlem 

Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143,  

do vlastnictví kupujícího statutárního města Havířova, za kupní cenu v místě  

a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 407,00 Kč/m2, 

která za výměru pozemků 426 m2 a při velikosti podílu 1/14 na LV 1967  

a LV 1885, tj. 31 m2, činí celkem 12.617,00 Kč + DPH                 

2. nabytí v k. ú. Šumbark spoluvlastnických podílů na pozemcích, parc.  

č. 1213/60 o výměře 17 m2, parc. č. 1213/62 o výměře 111 m2 v rozsahu 

spoluvlastnického podílu o velikosti 11/14, LV 1967; parc. č. 1207/1 o výměře 

207 m2, parc. č. 1213/55 o výměře 63 m2 a parc. č. 1211/3 o výměře 28 m2, 

v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 5/7, LV 1885; parc. č. 1213/64 

o výměře 78 m2 v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 9/13, LV 1645, 

koupí z vlastnictví prodávající České republiky, s příslušností hospodařit 

s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2-Nové Město,  

IČO: 69797111, do vlastnictví kupujícího statutárního města Havířova,  

za kupní cenu stanovenou v souladu s interní cenovou metodikou prodávající                      
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3. nabytí v k. ú. Šumbark spoluvlastnických podílů na pozemcích, parc.  

č. 1213/60 o výměře 17 m2, parc. č. 1213/62 o výměře 111 m2 v rozsahu 

spoluvlastnických podílů o velikosti 1/42, LV 1967; parc. č. 1207/1 o výměře 

207 m2, parc. č. 1213/55 o výměře 63 m2 a parc. č.  1211/3 o výměře 28 m2 

v rozsahu spoluvlastnických podílů o velikosti 1/42, LV 1885;  parc.  

č. 1213/64 o výměře 78 m2 v rozsahu spoluvlastnických podílů o velikosti 

1/39, LV 1645; parc.č. 1213/58 o výměře 148 m2 a část parc. č. 1213/50  

o výměře cca 153 m2, dle geometrického zaměření, v rozsahu 

spoluvlastnických podílů o velikosti 1/3, LV 1656, koupí z vlastnictví 

prodávajících, podílových spoluvlastníků paní M. B., bytem 

…………………………, pana R. E., bytem ………………………… 

a paní D. K., bytem ………………………… do vlastnictví kupujícího 

statutárního města Havířova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 407,00 Kč/m2, která za výměru 

pozemků 426 m2 a při velikosti podílu 1/42 na LV 1967 a LV 1885 činí 

4.128,00 Kč, za výměru pozemku 78 m2 a při velikosti podílu 1/39 na LV 1645 

činí 814,00 Kč a za výměru pozemků cca 301 m2 a při velikosti podílu 1/3 na 

LV 1656 činí cca 40.836,00 Kč, tj. každému spoluvlastníkovi cca 45.778,00 

Kč, tj. celkem cca 137.334,00 Kč    

4. nabytí v k. ú. Šumbark spoluvlastnických podílů na pozemcích, parc. 1213/64  

o výměře 78 m2, v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/13, LV 

1645; parc. č. 1213/60 o výměře 17 m2 a parc. č. 1213/62 o výměře 111 m2 

v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/14, LV 1967, koupí  

z vlastnictví prodávající paní Romany Fischerové, bytem Zdeňka Štěpánka 

1787/1, 708 00 Ostrava-Poruba, do vlastnictví kupujícího statutárního města 

Havířova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 407,00 Kč/m2, která za výměru pozemku 78 m2  

a při velikosti podílu 1/13 na LV 1645 činí 2.442,00 Kč a za výměru pozemků 

128 m2 a při velikosti podílu 1/14 na LV 1967 činí 3.721,14 Kč, tj. celkem 

6.163,14 Kč                             

5. nabytí v k. ú. Šumbark pozemků parc. č. 1213/63 o výměře 267 m2, části parc.  

č. 1213/1 o výměře cca 49 m2 a části parc. č. 1213/51 o výměře cca 150 m2, 

dle geometrického zaměření, LV 1453; spoluvlastnického podílu  

na pozemcích parc. č. 1213/73 o výměře 24 m2 a části parc. č. 1213/72  

o výměře cca 20 m2, dle geometrického zaměření, v rozsahu 

spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2, LV 2500, koupí z vlastnictví 

prodávajícího Tenisového klubu Havířov, z.s., se sídlem Opletalova 1218/8b, 

736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 60337443, do vlastnictví kupujícího 

statutárního města Havířova, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 407,00 Kč/m2, která za výměru 

pozemků cca 466 m2 na LV 1453 činí cca 189.662,00 Kč a za výměru 

pozemků cca 44 m2 a při velikosti podílu 1/2 na LV 2500 činí  

cca 8.954,00 Kč, tj. celkem cca 198.616,00 Kč                            
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6. nabytí v k. ú. Šumbark spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 1213/73  

o výměře 24 m2 a části parc. č. 1213/72 o výměře cca 20 m2,  

dle geometrického zaměření, v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 

1/2, LV 2500, koupí z vlastnictví prodávajícího Sportovního klubu stolního 

tenisu Havířov, z.s., se sídlem Opletalova 1293/8c, 736 01 Havířov-Šumbark, 

IČO: 18055991, do vlastnictví kupujícího statutárního města Havířova,  

za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem  

ve výši 407,00 Kč/m2, která za výměru pozemků cca 44 m2 a při velikosti 

podílu 1/2 na LV 2500 činí cca 8.954,00 Kč                         

7. nabytí v k. ú. Šumbark pozemků parc. č. 1213/9 o výměře 123 m2 a parc.  

č. 1207/2  o výměře  91 m2, LV 1884;  spoluvlastnického podílu na pozemcích 

parc. č. 1207/1 o výměře 207 m2, parc. č. 1211/3 o výměře 28 m2 a parc.  

č. 1213/55 o výměře 63 m2 v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/7, 

LV 1885, koupí z vlastnictví prodávajícího TJ Slovan Havířov, z.s., se sídlem 

Opletalova 1218/8b, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 45239070, do vlastnictví 

kupujícího statutárního města Havířova, za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 407,00 Kč/m2,  

která za výměru pozemků 214 m2  na LV 1884  činí 87.098,00 Kč a za výměru 

pozemků 298 m2 a při velikosti podílu 1/7  na  LV 1885 činí  17.326,57 Kč,  

tj. celkem 104.424,57 Kč                            

8. nabytí částí pozemků v k. ú. Šumbark parc. č. 1213/15 o výměře cca 41 m2  

a parc. č. 1213/49 o výměře cca 56 m2, dle geometrického zaměření, LV 1957, 

koupí z vlastnictví prodávající Havířovská tenisová, s.r.o., se sídlem 

Opletalova 1218/8b, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 26878399, do vlastnictví 

kupujícího statutárního města Havířova, za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 407,00 Kč/m2,  

která za výměru pozemků cca 97 m2 na LV 1957 činí cca 39.479,00 Kč 

 

 

4561/91RM/2022 - Vítězné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2022________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

v z í t   n a   v ě d o m í 

 

vítězné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2022, dle přílohy. 
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4562/91RM/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 Gogolova 924/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………, 

3. ……………… 

 

2. Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Moskevská 1122/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

3. Byt č. 8, vel. 1+1 v ulici Dlouhá třída 1044/61, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ……………… 

 

4. Byt č. 11, vel. 1+1 v ulici Lípová 716/19, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

5. Byt č. 29, vel. 1+1 v ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

6. Byt č. 25, vel. 1+kk v ulici Tesařská 321/1 Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ……………… 

 

7. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1088/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

8. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 902/24, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

9. Byt č. 21, vel. 1+2 v ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 
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10. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Klidná 792/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

11. Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Národní třída 965/33, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

12. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

13. Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Moravská 428/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

14. Byt č. 8, vel. 1+3 v ulici Slezská 770/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

15. Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici Gogolova 926/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

16. Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Na Nábřeží 750/141, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………, 

2. ………………,  

3. ……………… 

 

17. Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici Hlavní třída 440/69, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

18. Byt č. 11, vel. 1+3 v ulici Školní 271/32, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………,  

2. ………………,  

3. ……………… 

 

19. Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici Konzumní 385/20, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

20. Byt č. 18, vel. 1+3 v ulici Mládí 1141/16, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

21. Byt č. 16, vel. 1+3 v ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 
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22. Byt č. 10, vel. 1+4 v ulici Akátová 458/1, 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 

 

 

4563/91RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách___________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

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 dle přílohy č. 1  

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

 

 

4564/91RM/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. 8. 2022 končí nájemní smlouva, dle přílohy 

 

  

4565/91RM/2022 - VZ/KŘMR/334/OKS/22 – „Provozování bikesharingu  

v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

o výběru nabídky na koncesi malého rozsahu VZ/KŘMR/334/OKS/22 - 

„Provozování bikesharingu v Havířově“ od společnosti nextbike Czech Republic 

s.r.o., Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 073 89 108  

s nabídkovou cenou 14,84 Kč bez DPH/1 výpůjčka  

(17,96 Kč vč. DPH/1 výpůjčka) 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci koncese malého rozsahu 

VZ/KŘMR/334/OKS/22 - „Provozování bikesharingu v Havířově“ 

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 

koncese malého rozsahu VZ/KŘMR/334/OKS/22 - „Provozování 

bikesharingu v Havířově“ 

Z: vedoucí OKS 

T: září 2022 

 

2. předložit k podpisu smlouvu na realizaci koncese malého rozsahu  

VZ/KŘMR/334/OKS/22 - „Provozování bikesharingu v Havířově“ 

 

Z: vedoucí OKS 

T: do 5 pracovních dnů  

     od zjištění,  

že Ministerstvo 

financí ČR nemá  

ke smlouvě námitky 

 

 

4566/91RM/2022 - „Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov, ul. Šrámkova,  

Havířov - Podlesí“ (stavba č. 15024) – zahájení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

práce „Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov, ul. Šrámkova, 

Havířov - Podlesí“ (stavba č. 15024) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 
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5. dobu realizace veřejné zakázky: 

    předpokládané zahájení:   ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy v registru – 

předpoklad první polovina 

měsíce října 2022) 

    termín dokončení:     nejpozději do 90 dnů ode dne  

účinnosti smlouvy   

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 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

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

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 
10. technickou kvalifikaci: 

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých  

za posledních 5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních 

prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, 

pokud prokáže poskytnutí min.: 

3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky bylo zateplení 

obvodového pláště budovy v minimální hodnotě 3.200.000 Kč bez DPH/1 

stavba 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

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

v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce 

stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné 

vedení provádění stavby 

b) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného  

vedení stavby u minimálně 3 dokončených stavebních zakázek, přičemž 

předmětem každé zakázky muselo být zateplení obvodového pláště 

budovy v minimální hodnotě 3.200.000 Kč bez DPH/1 zakázce 
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11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 60 000 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 3.000.000 Kč  

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 
 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 
 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov, ul. Šrámkova,  

Havířov - Podlesí“ 

 

u k l á d á  

 

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

zakázku malého rozsahu „Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov,  

ul. Šrámkova, Havířov - Podlesí“  

Z: vedoucí OÚR  

T: 08/2022 

 

 

4567/91RM/2022 - ZPŘ/58/OÚR/22 „Rekonstrukce sauny v objektu bazénu  

na Šumbarku“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 432/OÚR/22__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 432/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 255 057,07 Kč bez DPH 

(308 619,05 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 432/OÚR/22 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -84 561,98 Kč bez DPH  

(-102 320,00 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 432/OÚR/22 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 
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4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 432/OÚR/22 na provedení stavby  

„Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku“ v rozsahu bodů  

1. až 3. tohoto usnesení se společností HAMROZI s.r.o., se sídlem Polní 411, 

739 61 Třinec, IČO: 25842544 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 432/OÚR/22 ze dne 23.05.2022 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 432/OÚR/22  

ze dne 23.05.2022 

Z: vedoucí OÚR 

T: 08/2022 

 

 

4568/91RM/2022 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář  

– výkon TDS“ – dodatek č.1 k příkazní smlouvě 869/OÚR/21____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. navýšení odměny o 50 000,00 Kč bez i včetně DPH za výkon technického  

dozoru stavebníka stavby č. 18029 „Rekonstrukce budovy č.p. 893  

na ul. U Jeslí na denní stacionář“ z důvodu rozšíření předmětu stavby a s tím 

souvisejícím prodloužením termínu plnění stavby, přičemž tato část odměny 

bude vyúčtovaná až ke dni ukončení činnosti v souladu s článkem VII odst. 2. 

písm. b) Příkazní smlouvy zn. 869/OÚR/21 ze dne 30.11.2021 

  

2. uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě zn. 869/OÚR/21 ze dne 30.11.2021  

na výkon technického dozoru stavebníka ke stavbě č. 18029 „Rekonstrukce 

budovy č.p. 893 na ul.  

U Jeslí na denní stacionář“ v rozsahu bodu 1. se společností  

Lukáš Kačáni s. r. o., se sídlem V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová,  

IČO: 06586431 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

k Příkazní smlouvě zn. 869/OÚR/21 ze dne 30.11.2021 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě zn. 869/OÚR/21  

ze dne 30.11.2021 

Z: vedoucí OÚR 

T: 08/2022 
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4569/91RM/2022 - „ZŠ Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT 1.etapa “ (stavba č. 19061) 

 – Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.258/OÚR/22________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 258/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

č.1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 107.824,09 Kč bez DPH 

(130.467,15 Kč včetně DPH), v rozsahu Přílohy č.1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 258/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD stavebních práce za cenu - 2.651,73 Kč bez DPH  

(-3.208,60 včetně DPH) v rozsahu Přílohy č.1  

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 258/OÚR/22 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 258/OÚR/22 na provedení stavby  

„ZŠ Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT 1.etapa“ (stavba č. 19061“) 

v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení se Zdeňkem Hybnerem, sídlem 

Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 15495809 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 258/OÚR/22 ze dne 14.4.2022 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 258/OÚR/22  

ze dne 14. 4. 2022 

                                                                                                Z: vedoucí OÚR 

  T: 8/2022 

 

 

4570/91RM/2022 - „Letní kino Havířov – sociální zázemí“ (stavba č. 20004) – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________ 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

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

práce „Letní kino Havířov – sociální zázemí“ (stavba č. 20004) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

 rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
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3. dílčí plnění (fakturace):   ano (např. měsíční) 

 poskytnutí zálohy:    ne 

 čerpání dotace:    ne 

 přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení:  ode dne účinnosti smlouvy,  

tj. zveřejnění v registru smluv  

(předpoklad říjen 2022) 

 termín dokončení:     nejpozději do 90 dnů ode dne  

       účinnosti smlouvy 

 

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 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, a to „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

- seznam minimálně 2 stavebních prací poskytnutých za posledních  

5 let přede dnem podání nabídky včetně osvědčení objednatele o řádném 

poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu 

uvedených, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo 

rekonstrukce hygienického zázemí v minimální hodnotě 1.500.000,00 Kč 

bez DPH / tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce, a to jak s ohledem 

na požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou minimální hodnotu 

- osvědčení o odborné kvalifikaci osoby, která se bude podílet se na plnění  

veřejné zakázky, a to: platné osvědčení o autorizaci nebo o registraci 

usazené či hostující osoby v oboru: pozemní stavby pro stavbyvedoucího  

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 60.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 5.000.000,00 Kč 

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 
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12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- elektronickou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 
 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 
 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce „Letní kino Havířov – sociální zázemí“ 

 

u k l á d á  

 

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

zakázku malého rozsahu na stavební práce „Letní kino Havířov – sociální 

zázemí“ 

Z: vedoucí OÚR 

T: 8/2022 

 

 

4571/91RM/2022 - Dodatečný souhlas s přijetím darů PO_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á 

 

dodatečný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 

 

věcný dar ve výši 9 990,00 Kč od společnosti Prusa Research a.s.,  

Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7, IČO: 06649114  

– 1 ks 3D tiskárny Original Prusa MINI 

 

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

 

věcný dar ve výši 2 156,88 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 Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 

 

věcný dar ve výši 7 847,44 Kč od společnosti Nadace PPF,  

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

– výukový materiál českého jazyka pro žáky z Ukrajiny 
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4572/91RM/2022 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Sukova Havířov na rok 2022  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Město  

Sukova 2a, IČO: 65890710 zvýšení příspěvku na provoz ve výši 200 000,00 Kč 

na pokrytí nákladů soudního řízení 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz dle výše 

uvedeného návrhu usnesení do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2022 

příspěvkové organizaci MŠ Sukova Havířov 

Z: vedoucí EO 

T: září 2022 

 

        

4573/91RM/2022 - Změna účelu schváleného investičního příspěvku – MŠ „U kamarádů“  

Havířov_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola 

„U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, 

IČO: 70958289 změnu účelu schváleného investičního příspěvku roku 2022,  

a to takto:  

oprava chodníku u zadního vstupu budovy ve výši 50 000,00 Kč vč. DPH bude 

nahrazena pořízením hracího patra ve výši 52 493,00 Kč vč. DPH s tím, že rozdíl 

ve výši 2 493,00 Kč bude dokryt z fondu investic příspěvkové organizace 

 

         

4574/91RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI –– MŠ Čs. armády Havířov____ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic ve výši 75 000,00 Kč na dokrytí 

schváleného investičního příspěvku na reinstalaci EZS, video vrátného  

a kamerového systému 
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4575/91RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Puškinova Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, 

IČO: 61988707 

 

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 22 890,00 Kč na dokrytí 

schváleného investičního příspěvku na pořízení dětského vestavěného patra   

 

              

4576/91RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI – ZŠ M. Kudeříkové Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 

 

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 43 000,00 Kč na stavbu 

stříšky nad vstupem do budovy školy   

 

 

4577/91RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – MŠ Puškinova Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 

Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:   Operační program Jan Amos Komenský 

název projektu:   MŠ Puškinova Havířov IV. 

požadovaná výše dotace:   558 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

poskytovatelem dotace 
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4578/91RM/2022 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO – určení  
členů hodnotících týmů____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu usnesení č. 4148/83RM/2022 ze dne 11. 4. 2022 v bodě 1)  

schvalovací části tak, že větu: 
„Mgr. Daniela Vachtarčíka jako člena hodnotícího týmu pro hodnocení 
činnosti ředitelů MK, MKS a SSRZ za 1. pololetí roku 2022“ nahrazuje větou: 
 
Mgr. Daniela Vachtarčíka, uvolněného člena Rady města Havířova pro sport, 
jako člena hodnotícího týmu pro hodnocení činnosti ředitele SSRZ Havířov  
za 1. pololetí roku 2022 

 
2. Mgr. Stanislavu Goreckou, náměstkyni primátora pro sociální oblast,  

jako členku hodnotícího týmu pro hodnocení činnosti ředitelky MK Havířov  
a MKS Havířov za 1. pololetí roku 2022 

3. Mgr. Janu Feberovou, náměstkyni primátora pro školství a kulturu,  
jako členku hodnotícího týmu pro hodnocení činnosti ředitelů Domova seniorů 
Havířov, příspěvkové organizace, SANTÉ – centra ambulantních  
a pobytových sociálních služeb a Sociální služby města Havířova za 1. pololetí 
roku 2022 

 

 
4579/91RM/2022 - Převod finančních prostředků z RF do FI, pořízení vlastního investičního  

majetku, vyřazení 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 580 000,00 Kč, a to na pořízení nového investičního majetku – 
Transformátor 160kVa v trafostanici KA_9156-Šumbark-Bazén 

 
2. pořízení vlastního investičního majetku: 

Transformátor 160kVa v trafostanici KA 9156-Šumbark-Bazén, v maximální 
pořizovací ceně 580 000,00 Kč včetně DPH (479 339,00 Kč bez DPH) 

  
3. vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence evidované  

pod názvem „trojfázový olejový transformátor-bazén, Havířov-Šumbark“ 
inventární číslo:  220156 
datum pořízení:  29. 1. 2021 (rok výroby 1999) 
pořizovací cena:  470 180,00 Kč 
zůstatková cena:      1 386,00 Kč 
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4580/91RM/2022 - Navýšení pořizovací ceny svěřeného 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 navýšení pořizovací  

ceny investiční akce – „Výměna dveří VÚH za protipožární“, na jehož pořízení 

byl v rámci rozpočtu na rok 2022 schválen investiční příspěvek  

ve výši 120 000,00 Kč, na konečnou maximální pořizovací cenu 145 079,00 Kč 

s DPH s tím, že navýšení ve výši 25 079,00 Kč bude uhrazeno z finančních 

prostředků fondu investic organizace 

 

 

4581/91RM/2022 - Vyřazení části vlastního investičního majetku a snížení ceny 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. Vyřazení části vlastního investičního majetku z účetní evidence,  

který je součástí zařízení „kamerový systém MSH“ z účetní evidence, a to: 

 

inventární číslo:     220040 

datum pořízení:     1. 1. 2012 

pořizovací cena:     428 773,86 Kč 

pořizovací cena vyřazované části majetku:  20 179,92 Kč 

zůstatková cena majetku:    408 593,94 Kč 

 

 

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

 

zařízení „kamerový systém MSH“ (inventární č. 220040)  

ve výši 428 773,86 Kč o 20 179,92 Kč za vyřazenou část vlastního investičního 

majetku – počítač LG dle bodu 1. tohoto usnesení, na účetní cenu  

ve výši 408 593,94 Kč. 
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4582/91RM/2022 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583,  

se sídlem Přemyslova 1618/12, 73601 Havířov – Podlesí, vyřazení vlastního 

neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a provedení  

jeho ekologické likvidace: 

- vana vodoléčebná celotělová, zn. LADA, výr.  číslo 78502, inv. číslo M000058,  

rok pořízení 12/2002, cena pořízení 121.102,00 Kč 

- elektroléčebný přístroj BTL-06 Two Channel (dvoukanálový), výr. číslo 62455, 

inv. číslo M000070, rok pořízení 07/2004, cena pořízení 43.391,00 Kč 

 

 

4583/91RM/2022 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í   

 

s přijetím účelového finančního daru příspěvkovou organizací Městské kulturní 

středisko Havířov, IČO: 00317985: 

 

druh a hodnota daru:  finanční dar ve výši 40 000,00 Kč 

poskytovatel daru: Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782,  

    se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

specifikace daru: finanční dar na částečné pokrytí nákladů organizačního  

    a technického zabezpečení akce „Havířovské slavnosti  

    2022“  

 

 

4584/91RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím věcného daru_____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

přijetí věcného daru – nábytku od paní T. G., bytem …………………. 

v hodnotě 12 140,00 Kč 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: srpen 2022 
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4585/91RM/2022 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  

                                příspěvková organizace____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 75139243,  

se sídlem Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcného daru,  

a to od dárce ROJAPLAST s.r.o., 280 02 Bohouňovice I, čp. 79, IČO: 27133974 

ve výši 10.130,00 Kč 

Z: ředitel DsH 

T: srpen 2022 

 

 

4586/91RM/2022 - OŘ/290/ORG/22 - Koncepce a poradenství v ICT - rozhodnutí  

o výběru a uzavření smlouvy_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele X FUTURE Group s.r.o.,  

se sídlem Náměstí Přemyslovců 166/17, 288 02 Nymburk,  

IČO: 25113437, který jako jediný podal nabídku  

v zadávacím řízení OŘ/290/ORG/22 - „Koncepce a poradenství v ICT“ 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/290/ORG/22  

- „Koncepce a poradenství v ICT“ s dodavatelem X FUTURE Group s.r.o.,  

se sídlem Náměstí Přemyslovců 166/17, 288 02 Nymburk, IČO: 25113437,  

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 

6 207 239,50 Kč včetně DPH sestávající z jednotkových cen uvedených 

v příloze č. 1 

 

u k l á d á 

 

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

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 16.08.2022 
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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 

 

 

4587/91RM/2022 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2022___________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

schválit poskytnutí věcných darů z fondu primátora města: 

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,  

IČ: 68177992, v hodnotě do 25 tis. Kč; 

- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,  

příspěvková organizace, IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;  

- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

Havířov-Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Azylový dům pro rodiny Havířov,  

Dvořákova 21/235, Havířov-Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, příspěvková organizace,  

Mozartova 1092/2, Havířov-Město, IČ: 60337389, v hodnotě do 20 tis. Kč. 

- Domovu pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková  

organizace, středisko Havířov, Moskevská 1588/7a, 736 01 Havířov-Město, 

IČ: 00847461 v hodnotě do 10 tis. Kč 

Z: vedoucí OKP 

T: 30.12.2022 
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4588/91RM/2022 - Petice p. Petra Bílého ve věci návrhu na svolání krizového štábu  

a mimořádného zasedání zastupitelstva města Havířova_________________     

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

petici pane P. B. ve věci návrhu na svolání krizového štábu  

a mimořádného zasedání zastupitelstva města Havířova     

 

s c h v a l u j e 

 

odpověď na petici dle přílohy č. 2  

 

p o v ě ř u j e  

 

podpisem odpovědi na petici primátora města 

 

u k l á d á 

 

odeslat odpověď na petici 

 

Z: vedoucí KP 

T: 30.08.2022 

 

 

4589/91RM/2022 - Udělení souhlasu k výjezdu techniky JSDH Havířov Město  

mimo území ČR__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

 s c h v a l u j e  

 

žádost velitele jednotky SDH Havířov Město, Zd. Ch., k výjezdu požární 

techniky mimo území ČR, a to dopravního požárního automobilu RENAULT 

MASTER JDC1H6, RZ 5T6 5885 a cisternové automobilové stříkačky Scania 

CAS20, RZ HKA701HA, na akci pořádanou OSP Jastrzębie-Zdrój Górne pod 

záštitou partnerského města Jastrzębie-Zdrój v Polsku pod názvem 

„Weekendowe pokazy“ konanou v termínu od 16.-18.09.2022.                          

 

u k l á d á  

 

sepsání potvrzení o používání služebního automobilu referenta krizového řízení 

a následného podpisu těchto potvrzení tajemníka MmH. 

 

           Z: vedoucí KP  

                          T: 15.09.2022 
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4590/91RM/2022 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í   

 

s přijetím účelového finančního daru příspěvkovou organizací Městské kulturní 

středisko Havířov, IČO: 00317985: 

 

druh a hodnota daru:  finanční dar ve výši 150 000,00 Kč 

poskytovatel daru:     Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Kunčice,  

                                       719 00 Ostrava 

specifikace daru:    finanční dar na částečné pokrytí nákladů organizačního  

                                       a technického zabezpečení akce „Havířovské slavnosti  

                                       2022“  

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.    Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

primátor města      náměstek primátora 

pro ekonomiku a správu majetku 

      

       

 


