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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 92. schůze Rady města Havířova, konané dne 05.09.2022  

 
4591/92RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 92. schůze RMH, konané dne 5. září 2022 
 
4592/92RM/2022 - Zprávu o ověření zápisu z 91. schůze RMH, konané dne 15. srpna 2022  
 
4593/92RM/2022 - Schválení pořadu 92. schůze RMH, konané dne 5. září 2022 
 
4594/92RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 92. RMH 
 
4595/92RM/2022 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě MP Havířov a schválení nabytí  

majetku v souvislosti s pořízením terčového zařízení   
 

4596/92RM/2022 - Závěrečné hodnocení, souhlas s pokračováním projektu „Sport do škol“  
a snížení příspěvku na provoz ZŠ 
 

4597/92RM/2022 - Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ do projektu LOKOMOCE 
 
4598/92RM/2022 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku a poskytnutí  

investičního příspěvku – ZŠ Moravská Havířov 
 
4599/92RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
4600/92RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – MŠ Moravská Havířov 
 
4601/92RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 
 
4602/92RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – MŠ E. Holuba Havířov 
 
4603/92RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 
 
4604/92RM/2022 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ 1. máje Havířov 
 
4605/92RM/2022 - Žádost o bezplatný pronájem      
  
4606/92RM/2022 - Zřízení pozemkových služebností  
 
4607/92RM/2022 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov 4. etapa 1. část“  
 

4608/92RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Jedlová 495/6 
 
4609/92RM/2022 - Zrušení záměru prodeje pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121,  

k. ú. Dolní Datyně  
 

4610/92RM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 429/1, k. ú. Bludovice             
 
4611/92RM/2022 - Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích k. ú. Šumbark                      
 
4612/92RM/2022 - Pacht pozemků parc. č. 397, 399, k. ú. Dolní Suchá 
 
4613/92RM/2022 - Nabytí částí pozemků parc. č. 1017, 1018, 1019, k. ú. Bludovice 
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4614/92RM/2022 - Provozování sportovně – kulturního centra se zázemím příspěvkovou  
organizací SSRZ Havířov 
 

4615/92RM/2022 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci SSRZ Havířov 
 
4616/92RM/2022 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty  

města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
za období leden – červen 2022 
 

4617/92RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 84. – 123.  
 
4618/92RM/2022 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro muže  
 
4619/92RM/2022 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro rodiny 
 
4620/92RM/2022 - „Cyklostezka na náměstí Republiky“ - Dodatek č.1 ke Smlouvě  

o dílo č. 476/OÚR/22 
 

4621/92RM/2022 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
4622/92RM/2022 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 8  

Územního plánu Orlové  
 

4623/92RM/2022 - Splašková kanalizace v lokalitě „Důlňák“ – Cena za převod odpadních  
vod pro rok 2022  

 
4624/92RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
 
4625/92RM/2022 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
 
4626/92RM/2022 - Návrh OZV statutárního města Havířova, kterou se nařizuje provedení  

speciální ochranné deratizace 
 

4627/92RM/2022 - Městská autobusová doprava Havířov – právní a související  
poradenské služby 

 
4628/92RM/2022 - Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z majetku města 
 
4629/92RM/2022 - Žádost o změnu v projektu a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě  

o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů  
 

4630/92RM/2022 - Studie veřejné zeleně v centrální části města Havířova - zahájení  
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

               
4631/92RM/2022 - Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji - 3. výzva“             
 

4632/92RM/2022 - Schválení strategického dokumentu „Adaptační strategie na změnu 
klimatu města Havířova“             
 

4633/92RM/2022 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní  
práce pro rok 2023            
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4634/92RM/2022 - Udělení dodatečného souhlasu k nájmu části nemovité věci – sportovní  
plochy ve Víceúčelové hale  
 

4635/92RM/2022 - Dodatečné navýšení pořizovací ceny technického zhodnocení svěřeného  
majetku–projekt „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů, přidání 
dalších herních sestav“ 

 
4636/92RM/2022 - Sociální služby města Havířova - nájem části nemovité věci  
 
4637/92RM/2022 - Souhlas zřizovatele se zařazením investičního záměru  

do SR MAP – MK Havířov 
 

4638/92RM/2022 - Žádost o souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru   
 
4639/92RM/2022 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas  

se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku 
 

4640/92RM/2022 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4641/92RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 
4642/92RM/2022 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2021 
 
4643/92RM/2022 - Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 19.09.2022 
 
4644/92RM/2022 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 9. 2022 
 
4645/92RM/2022 - UŘ/195/MRA/22 - „Rekonstrukce výtahů v obytných domech  

v Havířově II. etapa – 1.část“ - výběr dodavatele 
 

4646/92RM/2022 - UŘ/196/MRA/22 - „Rekonstrukce výtahů v obytných domech  
v Havířově II. etapa – 2.část“ - výběr dodavatele 
 

4647/92RM/2022 - „Dodávka zelené elektřiny ze zařízení fotovoltaické elektrárny instalované  
v areálu Letního koupaliště Jindřich“ – souhlas s podmínkami zadávacího 
řízení, složením komise, okruhem dodavatelů 
 

4648/92RM/2022 - Zřízení věcného břemene – osobní služebnost zřízení a provozování  
zařízení fotovoltaické elektrárny v areálu Letního koupaliště Jindřich 

 
4649/92RM/2022 - Souhlasné prohlášení – výhrada stroje pro fotovoltaickou elektrárnu  

instalovanou v areálu Letního koupaliště Jindřich 
 

4650/92RM/2022 - Souhlas s nabytím vlastnického práva k fotovoltaické elektrárně  
pro SSRZ Havířov 

 
4651/92RM/2022 - Havířovské slavnosti 2022 
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U S N E S E N Í 
z 92. schůze Rady města Havířova, konané dne 05.09.2022  

 

4591/92RM/2022 - Zvolení ověřovatele zápisu 92. schůze RMH, konané dne 5. září 2022_____ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 92. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 5. září 2022 

           Mgr. Iva GEORGIU 

 

 

4592/92RM/2022 - Zprávu o ověření zápisu z 91. schůze RMH, konané dne 15. srpna 2022___  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 91. schůze RMH, konané dne 15. srpna 2022.  

 

 

4593/92RM/2022 - Schválení pořadu 92. schůze RMH, konané dne 5. září 2022_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 92. schůze Rady města Havířova, konané dne 5. září 2022  

dle přílohy upravené takto: 

vypouští bod č. 7 - Jmenování konkurzní komise pro nově vyhlášené konkurzní   

řízení na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Moravská Havířov 

 

 

4594/92RM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 92. 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 

 

4100/82RM/2022 Pomoc občanům Ukrajiny 
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4400/86RM/2022 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

4477/88RM/2022 Dodatečný souhlas s podáním žádosti o příspěvek z 

Nadačního fondu Teplo na dlani – „Stropní zvedací a 

asistenční systém pro seniory“  

4449/88RM/2022 Splašková kanalizace – Plány obnovy, investic a údržby 

na rok 2023 

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 

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

uzavření smlouvy 

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

MP Havířov – zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

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 

4584/91RM/2022 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru 

4585/91RM/2022 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 

4588/91RM/2022 Petice p. Petra Bílého ve věci návrhu na svolání krizového 

štábu a mimořádného zasedání zastupitelstva města 

Havířova 

 

  

4595/92RM/2022 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě MP Havířov a schválení nabytí  

majetku v souvislosti s pořízením terčového zařízení___________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014  

    vyřazení a ekologickou likvidaci zastaralého a nefunkčního dlouhodobého  

majetku a jeho následné vynětí z evidence ve správě Městské policie Havířov, 

se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1474/1a inv.č. 120002270072, rok 

pořízení 1996 střelecká terčová souprava, v pořizovací hodnotě  

85 860,00 Kč, zůstatková hodnota 0  
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2. v souladu s článkem III odst. 3. bodem 3.2. Zásad hospodaření s majetkem  

města zn. ZS/7/ZMH/2014 nabytí majetku v souvislosti s pořízením otočného 

terčového zařízení do majetku města, pro střelnici MP Havířov. 

 

 

4596/92RM/2022 - Závěrečné hodnocení, souhlas s pokračováním projektu „Sport do škol“  

a snížení příspěvku na provoz ZŠ___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědom í  

 

závěrečné hodnocení projektu „Sport do škol“ za období od 1. 3. 2022  

do 30. 6. 2022 

 

u k l á d á 

 

1. organizačnímu odboru uzavření Dohody o provedení práce mezi statutárním  

městem Havířov a trenéry zapojenými do projektu „Sport do škol“ 

2. odboru školství a kultury uzavření smlouvy mezi statutárním městem 

Havířov a základními školami o spolupráci při realizaci projektu „Sport do 

škol“ 

   Z: vedoucí ORG, OŠK 

   T: září 2022 

 

p o v ě ř u j e 

 

tajemníka Magistrátu města Havířova: 

1. podpisem Dohod o provedení práce mezi statutárním městem Havířov  

a trenéry zapojených do projektu „Sport do škol“ 

2. podpisem smluv o spolupráci při realizaci projektu „Sport do škol“ mezi  

statutárním městem Havířov a základními školami 

 

   Z: tajemník MMH 

   T: září 2022 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

I. 

pokračování projektu „Sport do škol“ ve školním roce 2022/2023 dle přílohy  

č. 1 tohoto materiálu 

II. 

snížení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města z důvodu 

nevyčerpaných finančních prostředků na odměny trenérům a pořízení 

specifických pomůcek takto: 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 ve výši 37 410,00 kč  

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

příspěvková organizace IČO: 48805289 ve výši 35 200,00 Kč  
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3. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 34 850,00 Kč 

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

IČO: 62331221 ve výši 37 800,00 Kč  

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

IČO: 48805424 ve výši 35 900,00 Kč 

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

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 35 200,00 Kč 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 34 500,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 37 300,00 Kč  

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

IČO: 48805475 ve výši 39 450,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 36 250,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 37 650,00 Kč  

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

IČO: 62331230 ve výši 37 650,00 Kč  

uložit ekonomickému odboru: 

1. zapracovat snížení příspěvků na provoz dle bodu II. do návrhu úprav rozpočtu 

IV. na rok 2022 výše uvedeným příspěvkovým organizacím 

2. zapracovat zvýšení výdajové části odboru organizačního na období říjen až 

prosinec 2022 na odměny trenérů zapojených do projektu Sport do škol ve výši 

84 000,00 Kč      Z: vedoucí EO 

   T: září 2022 

uložit odboru organizačnímu zapracovat do návrhu rozpočtu města Havířova na 

rok 2023 do výdajové části organizačního odboru finanční prostředky na odměny 

trenérů zapojených do projektu „Sport do škol“ pro 2. pololetí školního roku 

2022/2023 a pro 1. pololetí školního roku 2023/2024    

        Z: vedoucí ORG 

   T: září 2022 

pověřit odbor školství a kultury: 

1. realizací projektu „Sport do škol“ ve školním roce 2022/2023 

2. informovat základní školy a sportovní kluby o realizaci projektu „Sport  

do škol“ ve školním roce 2022/2023   Z: vedoucí OŠK 

   T: září 2022 

uložit odboru školství a kultury: 

1. předložit Zastupitelstvu města Havířova vyhodnocení projektu „Sport do škol“  

ve školním roce 2022/2023 

2. provézt šetření zájmu základních škol a sportovních klubů v pokračování  

projektu „Sport do škol“ ve školním roce 2023/2024   

       Z: vedoucí OŠK 

     T: srpen 2023 
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4597/92RM/2022 - Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ do projektu LOKOMOCE_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

zapojení se mateřských škol do projektu „LOKOMOCE“, ve spolupráci se 

spolkem LOKOMOCE, z.s., se sídlem Slovanské nám. 1468/12, 612 00 Brno, 

IČO: 03798721, zastoupeným MUDr. J. Ch., zakladatelkou projektu, v rozsahu 

příloh č. 1 až č. 4:  

 

Mateřská škola Havířov-Město Lípová, IČO: 1565890701 

 

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

 

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

IČO: 70958246 

 

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

 

 

4598/92RM/2022 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku a poskytnutí  

investičního příspěvku – ZŠ Moravská Havířov_______________________ 

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 

29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131  

 

pořízení investičního majetku – účetní program GORDIC – produkt GINIS 

Express SQL ve výši 70 819,36 Kč včetně DPH 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark 

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 

poskytnutí investičního příspěvku na pořízení účetního programu GORDIC – 

produkt GINIS    Express SQL ve výši 70 819,36 Kč včetně DPH 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 

2022 výše uvedené usnesení                                 

Z: vedoucí EO 

                                T: září 2022 
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4599/92RM/2022 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

 

věcný dar ve výši 6 000,00 Kč od fyzické osoby – zahradní chaloupka pro děti 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

 

finanční dar ve výši 6 176,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

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

stravného pro 1 žáka z Ukrajiny ve šk. roce 2022/2023 v období od 6. 9. 2022 

do 30. 6. 2023 

 

 

4600/92RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – MŠ Moravská Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 

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

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

název operačního programu:   Operační program Jan Amos Komenský 

název projektu:   OP JAK šablony MŠ Moravská Havířov 

požadovaná výše dotace:   741 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti, v plné výši hrazeno  

poskytovatelem dotace 
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4601/92RM/2022 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace,  

IČO: 48805289 

 

poskytovatel dotace:    Ministerstvo pro místní rozvoj 

název operačního programu:    Integrovaný regionální operační program  

2021-2027 

název projektu:     Modernizace odborných učeben 

celkové náklady na projekt:  8 000 000,00 Kč 

požadovaná výše dotace:   7 200 000,00 Kč 

spolufinancování:    90 % hrazeno poskytovatelem dotace  

      10 % hrazeno z rozpočtu zřizovatele 

 

 

4602/92RM/2022 - Vyřazení vlastního 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 

 

třítroubová pec ALBA TPE 30A ze školní jídelny, inventární číslo DHM-ŠJ-9, 

rok pořízení 2000, v pořizovací ceně 54 215,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena 

k 30. 9. 2022 činí 0,00 Kč 

 

 

4603/92RM/2022 - Vyřazení vlastního investičního majetku – ZŠ Kapitána Jasioka Havířov__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyřazení níže uvedeného vlastního investičního majetku příspěvkovou 

organizaci města Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá 

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600  

 

zahradní traktor s radlicí, inventární číslo DHM/022/34, rok pořízení 2005, 

v pořizovací ceně 115 628,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 30. 9. 2022  

činí 0,00 Kč.  
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4604/92RM/2022 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ 1. máje Havířov________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

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

Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 

IČO: 70958122 ve dnech 28. 9. - 1. 10. 2022 do Velké Británie v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

4605/92RM/2022 - Žádost o bezplatný pronájem_______________________________________      

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Handicap Sport Clubu Havířov z.s, IČO: 01260596, o bezplatný pronájem 

prostor Sportovní haly Slávie na ul. Astronautů 859/2, Havířov-Město,  

dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie Handicap Sport Clubu Havířov z.s., 

IČO: 01260596, k pořádání turnaje v integrované boccie dne 3. 12. 2022, 

za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

 

4606/92RM/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 7,00 m2, 

graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „O“ za jednorázovou 

úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, dle geometrického plánu č. 2523-

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

6,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „H“  

za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH a za účelem  umístění 

sjezdu o výměře 28,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmeny 

„F“ a „G“ za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou, ve prospěch pozemku parc. č. 4756/14, jehož součástí je budova  

č. p. 1616, k. ú. Havířov-město, ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

ve vlastnictví obchodní firmy Příjemné bydlení s. r. o., se sídlem: Naardenská 

668/15, Liboc, 162 00 Praha 6, IČO: 055 69 389  
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2. 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 6,00 m2, 

graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „P“ za jednorázovou 

úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, dle geometrického plánu č. 2523-

44c/2022 ze dne 12. 5. 2022  za účelem umístění kanalizační přípojky o výměře 

4,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „S“  

za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, a dle geometrického 

plánu č. 2523-44a/2022 ze dne 19. 5. 2022, za účelem  umístění sjezdu  

o výměře 21,00 m2, graficky označeno v geometrickém plánu písmenem „G“ 

za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou,  

ve prospěch pozemku parc. č. 4756/15, jehož součástí je budova č. p. 1617,  

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

obchodní firmy Příjemné bydlení s. r. o., se sídlem: Naardenská 668/15, Liboc, 

162 00 Praha 6, IČO: 055 69 389  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2022 

 

 

4607/92RM/2022 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov 4. etapa 1. část“______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku částí pozemků ve vlastnictví města, a to parc. č. 1339, 1372, 1397, 

1398, 1399, 1400, 1415, 1416, 1417, 1418, 1423/1, 1426, 2029, 2030, 2172, 

2173/1, 1423/2, 1425, k. ú. Havířov-město (dále jen „pozemky“), o výměře cca 

2.791,42 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 umístění plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO 

MS Havířov 4. etapa 1. část“ 
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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 

 

 

4608/92RM/2022 - Nájem části nemovité věci – ul. Jedlová 495/6_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem 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, 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 K. B., bytem …………………………. 

 

 

4609/92RM/2022 - Zrušení záměru prodeje pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121, 

k. ú. Dolní Datyně________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí nabídku na záměr města prodat pozemek parc. č. 1, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 1725 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 

121, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Dolní Datyně, podanou společností pero 

wood s.r.o., IČ: 07529872, se sídlem 17. listopadu 1137/27a, 736 01 Havířov 

neschválit prodej pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

1725 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 121, objekt občanské 

vybavenosti, k. ú. Dolní Datyně společnosti pero_wood s.r.o., IČ: 07529872, se 

sídlem 17. listopadu 1137/27a, 736 01 Havířov 

zrušit usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 766/22ZM/2021 ze dne 

13.12.2021  

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 92. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 05.09.2022 

15 

4610/92RM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 429/1, k. ú. Bludovice_____________             

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku  

k. ú. Bludovice, parc. č. 429/1 ostatní plocha, o výměře cca 85 m2, v rozsahu  

dle geometrického zaměření, z vlastnictví prodávajícího statutárního města 

Havířova do vlastnictví kupujícího pana P. S., bytem …………………………. 

za účelem scelení přilehlých nemovitostí u restaurace  

na ul. V Zátiší 1626/2, Havířov-Podlesí   

 

 

4611/92RM/2022 - Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích k. ú. Šumbark___________                      

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit nabytí spoluvlastnických podílů  

na pozemcích v k. ú. Šumbark, ve vlastnictví prodávajícího, pana Z. Š., trvale 

bytem ………………………, do vlastnictví kupujícího, statutárního města 

Havířova, a to:      

1. na pozemcích parc. č. 391/6 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 1203/13  

ostatní plocha o výměře 34 m2, parc. č. 1203/14 ostatní plocha o výměře  

24 m2, parc. č. 1213/30 ostatní plocha o výměře 70 m2, parc. č. 1213/64 ostatní 

plocha o výměře 78 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 6/520 zapsaný  

na LV 1645, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 407,00 Kč/m2, tj. za výměru 209 m2, při velikosti podílu 

6/520 celkem 981,50 Kč     

2. na pozemcích parc. č. 284/13 ostatní plocha o výměře 540 m2 a parc. č. 285/8  

ostatní plocha o výměře 777 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti  

3/20 zapsaný na LV 1655, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 407,00 Kč/m2, tj. za výměru 1317 m2,  

při velikosti podílu 3/20 celkem 80.402,85 Kč                        

3. na pozemcích parc. č. 1213/34 ostatní plocha o výměře 78 m2 a parc. č. 1214/4  

zastavěná plocha a nádvoří - obč. vybavenost čp. 595, o výměře 129 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 6/520 zapsaný na LV 2392, za kupní  

cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

407,00 Kč/m2 za výměru 78 m2 a 1020,00 Kč/m2 za výměru 129 m2,  

tj. při velikosti podílu 6/520 celkem 1.884,53 Kč      
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4. na pozemcích parc. č. 1213/18 ostatní plocha o výměře 889 m2, parc.  

č. 1213/35 ostatní plocha o výměře 461 m2 a parc. č. 1214/1 zastavěná plocha 

a nádvoří - obč. vybavenost čp. 595, o výměře 1340 m2, spoluvlastnický podíl 

o velikosti 3/20 zapsaný na LV 2693, za kupní cenu v místě a čase obvyklou, 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 407,00 Kč/m2 za výměru 1350 m2 

a 1020,00 Kč/m2 za výměru 1340 m2, tj. při velikosti podílu 3/20  

celkem 287.437,50 Kč,  

s tím, že ke kupní ceně, která činí dle bodu 1 až 4 celkem 370.706,38 Kč, budou 

připočteny náklady spojené s nezbytnými úředními úkony souvisejícími 

s uzavřením kupní smlouvy, maximálně do výše 10.000,00 Kč 

             

 

4612/92RM/2022 - Pacht pozemků parc. č. 397, 399, k. ú. Dolní Suchá_____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pacht 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, za pachtovné ve výši 6.990,00 

Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností  

od 1. 10. 2022, s podmínkou ukončení pachtu v jednoměsíční výpovědní lhůtě  

z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby ozn. „D2-Přeložka silnice I/11 

v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá, včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě“  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem pachtovní 

smlouvy  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit pachtovní smlouvu v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                                                     Z: vedoucí EO 

                                                                                                                     T: 31.10.2022 

 

 

4613/92RM/2022 - Nabytí částí pozemků parc. č. 1017, 1018, 1019, k. ú. Bludovice__________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

1. nabytí částí pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 1017 a parc. č. 1018,  

dle geometrického plánu č. 4524-38/2019 nově označené jako parc. č. 1017/2, 

ostatní plocha o výměře 58 m2, koupí z vlastnictví prodávajících  

pana P. P., trvale bytem …………………………., toho času bytem 
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…………………………. a paní I. P., bytem ………………………….,  

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

ve výši 24.570,00 Kč  

2. nabytí části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 1019, dle geometrického plánu  

č. 4524-38/2019 nově označeného jako parc. č. 1019/2, ostatní plocha o 

výměře 10 m2, koupí z vlastnictví prodávajících pana K. P. a paní L. P., bytem 

…………………………., za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 4.240,00 Kč  

do vlastnictví kupujícího statutárního města Havířova, pro účely zajištění 

oprávněného přístupu k zahrádkářské osadě č. 29 v Havířově-Bludovicích   

 

 

4614/92RM/2022 - Provozování sportovně – kulturního centra se zázemím příspěvkovou  

organizací SSRZ Havířov__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

1. provozování sportovně – kulturního centra se zázemím v budově výpravní haly  

č. p. 1300, ul. Železničářů, Havířov-Město, která je součástí pozemku parc. č. 

3745 v k. ú. Havířov-město, příspěvkovou organizací Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, 

IČO: 00306754, na dobu určitou, a to ode dne následujícího po dni vydání 

kolaudačního souhlasu ke stavebním úpravám budovy č. p. 1300, Havířov-

Město, do doby předání majetku k hospodaření a darování majetku, 

pořízeného v rámci inv. akce 19073 „Využití výpravní haly žst. Havířov“, 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

2. poskytnutí úhrady nákladů za provozování sportovně – kulturního centra  

se zázemím ve výši 200.000,00 Kč formou zvýšení příspěvku na provoz na rok 

2022 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Smlouvy  

o provozování sportovně – kulturního centra se zázemím 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit Smlouvu o provozování sportovně – kulturního 

centra se zázemím v souladu s tímto usnesením a zapracovat do návrhu úprav 

rozpočtu IV. na rok 2022 výše uvedené zvýšení příspěvku na provoz 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 30.09.2022 
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4615/92RM/2022 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci SSRZ Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozdělení pozemku parc. č. 4037/1, k. ú. Havířov-město, ostatní 

plocha – zeleň, o výměře 18.280 m2, v účetní ceně 47.770,00 Kč,  

který je ve vlastnictví statutárního města Havířova, a to na pozemek parc.  

č. 4037/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – zeleň, nově o výměře 17.980 m2,  

v účetní ceně 46.986,00 Kč, který nadále zůstává ve vlastnictví statutárního 

města Havířova, a na pozemek nově označený parc. č. 4037/7,  

k. ú. Havířov-město, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha,  

o výměře 300 m2, v účetní ceně 784,00 Kč, jehož součástí jsou nově vybudované 

stavby parkourového hřiště neevidované v katastru nemovitostí 

schválit předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a to pozemku parc. č. 4037/7, k. ú. Havířov-město, ostatní 

plocha - sportoviště a rekreační plocha, o výměře 300 m2, v účetní ceně  

784,00 Kč, včetně staveb pořízených v rámci investiční akce č. 21082 „Oranžové 

hřiště – První Parkourové hřiště v Havířově“ v celkové účetní ceně  

2.012.988,13 Kč, které jsou součástí tohoto pozemku, příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, 

Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, dle Přílohy č. 1 

 

 

4616/92RM/2022 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty  

města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za období leden – červen 2022______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova 

a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených 

příspěvkových organizací za období leden – červen 2022 dle důvodové zprávy 

a příloh 

 

 

4617/92RM/2022 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 84. – 123._  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozpočtová opatření č. 121., 122. a 123., dle přílohy č. 1 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí    

rozpočtová opatření č. 121., 122. a 123., dle Přílohy č. 1 

rozpis rozpočtových úprav IV. na rok 2022, dle Přílohy č. 1 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 84. – 120., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 81. – 123. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2022: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 718 814,02 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 224 314,11 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 83 963,14 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 120,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 408 416,77 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 145 410,87 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 644 633,22 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 886,66 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 19 572,59 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 539 391,75 tis. Kč 

 odbor organizační 333 440,70 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 884,19 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 399 932,01 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 107 876,40 tis. Kč 

 odbor ekonomický 1 176 821,92  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 61 827,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 500 577,65 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 250,74 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 209,84 tis. Kč 

 MŠ ČSA 963,67 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 396,87 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 341,90 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 897,47 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 66,67 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 267,37 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 150,55 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 65,04 tis. Kč 

 MŠ Okružní 2 226,02 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 006,54 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 89,54 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 408,40 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 292,07 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 
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 MŠ Radniční 2 038,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,40 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 314,70 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 862,57 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 363,60 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 200,07 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 823,94 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 4 086,67 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 145,08 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 175,78 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,84 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 483,74 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 174,04 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 553,49 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 133,64 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 684,47 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 115,68 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 887,97 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 69,94 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 3 136,93 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 217,31 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 169,94 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 74,84 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 457,31 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 97,71 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 512,99 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,04 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  4 422,88 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 465,48 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 267,71 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 375,90 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11 618,28 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 138,54 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 419,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,14 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 246,54 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 78,11 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 298,64 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 544,46 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 122,21 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 3 234,27 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 75 653,01 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 956,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 107,47 tis. Kč 
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SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
27 457,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 63 200,18 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 79 681,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 17 380,51 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 73 716,90 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +426 596,85 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +86 141,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +407 590,85 tis. Kč 

 

 

4618/92RM/2022 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro muže_________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit vyjádření potřebnosti sociální službě 

azylového domu pro muže (1201512) poskytované Armádou spásy v České 

republice, z.s. včetně deklarace poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova pro rok 2023 ve výši 1 500 000 Kč  

 

 

4619/92RM/2022 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro rodiny________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit vyjádření potřebnosti sociální službě 

azylového domu pro rodiny (1100631) poskytované Armádou spásy v České 

republice, z.s. včetně deklarace poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova pro rok 2023 ve výši 1 500 000 Kč  

 

  

4620/92RM/2022 - „Cyklostezka na náměstí Republiky“ - Dodatek č.1 ke Smlouvě  

o dílo č. 476/OÚR/22______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 476/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

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

163.435,17 Kč bez DPH (197.756,56 Kč včetně DPH) 
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2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 476/OÚR/22 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1 za cenu -351.587,23 Kč  

bez DPH (-425.420,55 Kč včetně DPH) 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 476/OÚR/22 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 476/OÚR/22 na provedení stavby  

č. 21001 „Cyklostezka na náměstí Republiky“ v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto 

usnesení se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 

602 00 Brno IČO: 48035599 

 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 476/OÚR/22 ze dne 14.06.2022 

 
u k l á d á 

 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 476/OÚR/22  
ze dne 14.06.2022 

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 
                                                                                                             T: 09/2022 

 

  

4621/92RM/2022 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout pořídit změnu Územního plánu 
Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů v lokalitě - na pozemku parc.č. 521/1 a části pozemku parc.č. 521/6  
k.ú. Bludovice a zařadit pozemky k prověření do Změny č. 6 Územního plánu 
Havířov pořizovanou ve zkráceném postupu v rozsahu přílohy 

 

 
4622/92RM/2022 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 8  

Územního plánu Orlové___________________________________________  
 

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

 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 8 Územního plánu 
Orlové v rozsahu přílohy 
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p o v ě ř u j e 

 
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 8 Územního plánu 
Orlové  
 

u k l á d á 

 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova k návrhu změny č. 8 Územního plánu Orlové 
pořizovateli, tj. Městskému úřadu Orlová, Odboru rozvoje a investic, Osvobození 
796, Orlová - Lutyně    

Z: vedoucí OÚR 
T: 29.09.2022 

 

 
4623/92RM/2022 - Splašková kanalizace v lokalitě „Důlňák“ – Cena za převod odpadních  

vod pro rok 2022_________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
sdělení ceny za vodu převzatou pro rok 2022 od města Šenov,  
Radniční nám. 300, 739 34 Šenov, dle přílohy 
 
s c h v a l u j e 
 
cenu za odpadní vodu převzatou, platnou od 05.09.2022 ve výši 20,91 Kč/m3  
bez DPH, za převedení odpadních vod z části kanalizace statutárního města 
Havířova v lokalitě „Důlňák“ – kanalizace DN 250, PP, IČME: 8108-637556-
00297488-3/1 do kanalizace IČME: 8119-762342-00297291-3/4 ve vlastnictví 
města Šenova, Radniční nám. 300, 739 34 Šenov 
 
u k l á d á 
 
zajistit zveřejnění ceny za převedení odpadních vod pro rok 2022 pro lokalitu 
„Důlňák“ – kanalizace DN 250, PP, IČME: 8108-637556-00297488-3/1 

 
Z: vedoucí OKS 
T: 09/2022 
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4624/92RM/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. Mládí 1106/9 v Havířově, pro vozidlo  
se speciálním označením O7, pro p. E. G.. 

 

 
4625/92RM/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. Dlouhá třída 476/29 v Havířově, pro vozidlo 
se speciálním označením O7, pro p. V. T.. 

 

 

4626/92RM/2022 - Návrh OZV statutárního města Havířova, kterou se nařizuje provedení  

speciální ochranné deratizace_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

  

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního 

města Havířova, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace,  

ve znění přílohy  

 

 

4627/92RM/2022 - Městská autobusová doprava Havířov – právní a související  

poradenské služby________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z Čl. III odst. 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14.09.2016  

pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Poskytování právních a souvisejících 

poradenských služeb – dopravní obslužnost“, 
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2. zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Poskytování právních a souvisejících  

poradenských služeb – dopravní obslužnost“ společnosti Fiala, Tejkal  

a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, Černá Pole,  

613 00 Brno, IČO: 28360125, za sjednanou odměnu ve výši 2200,- Kč  

bez DPH/1 hod., s plněním na dobu určitou do 31.12.2033,  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem „Smlouvy  

o poskytování právních a souvisejících poradenských služeb“,   

          

u k l á d á 

 

předložit k podpisu „Smlouvu o poskytování právních a souvisejících 

poradenských služeb“  

Z: vedoucí OKS 

T: 30.10.2022 

 

 

4628/92RM/2022 - Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z majetku města 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks                                 

a dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně vyšší než 60 tis. Kč/ks ve 

správě ORJ 06 v celkové pořizovací ceně 6 334 404,53 Kč v souladu se Zásadami 

hospodaření s majetkem města: 

 

Invent. číslo 
Dlouhodobý hmotný 

majetek - název 
Pořiz. cena Pořízeno Poznámka 

000000013508 IBM Blade Server HS21 280 201,10 12/2008 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000013509 IBM Blade Server HS21 280 201,10 12/2008 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000020943 Netgear ReadyNAS 2100 72 236,50 12/2010 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000020944 Netgear ReadyNAS 2100 72 236,50 12/2010 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000020991 Kontrolní zařízení Watchguard 100 080,00 12/2010 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000020994 Kontrolní zařízení Watchguard 100 080,00 12/2010 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000021057 Disk. pole ISCSI+4 SSD64GB 147 062,40 12/2010 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032964 IBM Blade Server HS23 Xeon 202 820,20 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032965 IBM Blade Server HS23 Xeon 202 820,20 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032966 IBM Blade Server HS23 Xeon 202 820,20 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032967 IBM Blade Server HS23 Xeon 202 820,20 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
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000000032968 IBM Blade Server HS23 Xeon 202 820,20 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032969 IBM Blade Server HS23 Xeon 202 820,20 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032970 IBM Blade Server HS23 Xeon 202 820,20 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000041263 Kontr.zaříz. Watchguard 

M200 

64 378,00 04/2016 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000041264 Kontr. zaříz. Watchguard 

M200 

64 378,00 04/2016 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000016908 IBM Blade Server HS20 pro 

SVI 

154 247,00 12/2007 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000029286 SAN infrastruktura   356 577,30 12/2007 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032973 Firewall ASA5525-X with IPS 238 164,30 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032974 Firewall ASA5525-X with IPS 238 164,30 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032975 VPN koncentrátor ASA5500 

SSL 

319 597,30 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032976 Switch Catalist 3560X 48Port 132 882,20 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032977 Switch Catalist 3560X 48Port 132 882,20 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000001211 Tiskárna HP CLJ 4650DTN 85 500,00 12/2004 nefunkční – 

nerentabilní oprava 
000000020946 Tiskárna Kyocera FS-3920DN 

+ podavač EF-310 

62 400,00 12/2010 nefunkční – 

nerentabilní oprava 
000000020947 Tiskárna Kyocera FS-3920DN 

+ podavač EF-310 

62 400,00 12/2010 nefunkční – 

nerentabilní oprava 
600302200275 Dataprojektor BenQ DS660 90 156,80 06/2003 nefunkční – 

nerentabilní oprava 

Celkem - DHM 4 473 566,40   

Invent. číslo 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek - název 
Pořiz. cena Pořízeno Poznámka 

600301200027 Multilicence AVG 6.0 117 824,00 04/2003 nahrazeno novým 

antivirovým 

programem 
000000016060 Print2PDF 8 PremiumEdition 

(300 už.) 

136 850,00 12/2009 nepodporovaný 

program 
000000029327 Licence IBM TIVOLI (280 

PVU TMS) 

65 471,13 05/2013 používáno na 

vyřazovaných 

serverech 
000000032951 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
000000032952 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
000000032953 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
000000032954 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
000000032955 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
000000032956 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
000000032957 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
000000032958 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
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d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v hodnotě nad 

500 tis. Kč z majetku města Havířova ve správě ORJ 06 v celkové pořizovací ceně 

55 320 354,89 Kč v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města:  

 

Invent. číslo 
Dlouhodobý hmotný 

majetek - název 
Pořiz. cena  Pořízeno Poznámka 

000000003347 IBM diskové pole 1 184 558,00 12/2005 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000007755 IBM Blade Servery 4 089 599,81 12/2006 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000010637 Zálohovací systém serverů 743 500,00 12/2007 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000013501 IBM diskové pole DS3400 

Dual Controller 

742 659,00 12/2008 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032971 IBM Blade chassis Blade 

Center H 

1 089 665,50 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000026111 IBM Blade Servery – 

Technologické centrum 

2 691 263,00 03/2012 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000029287 Zálohování - VTL 8 300 884,30 05/2013 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000029331 IBM Blade Servery - MIS 3 417 177,49 05/2013 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032949 Diskové pole Nexan E60 1 582 304,90 01/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032950 Diskové pole Nexan E60 1 582 304,90 01/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032962 Diskové pole TIER-1 1 570 567,90 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032963 Diskové pole TIER-1 1 570 567,90 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032972 SAN infrastruktura 964 357,90 02/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000032978 Zálohovací systém – VTL 

SGI COPAN 400T 

8 188 771,80 03/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 
000000036195 SAN infrastruktura 

CAMPUS 

7 290 443,60 05/2014 nahrazeno novým 

Datovým centrem 

Celkem - DHM 45 008 626,00   

000000032959 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
000000032960 VMware vSphere 5 Enterprise 

for 1CPU 

107 448,00 01/2014 nahrazeno novými 

verzemi 
000000036459 Licence IBM TIVOLI (700 

PVU TMS) 

99 825,00 12/2014 používáno na 

vyřazovaných 

serverech 
000000040176  VMware vSphere 6 Enterprise 

for 1CPU 

91 597,00 12/2015 nahrazeno novými 

verzemi 
000000040177 VMware vSphere 6 Enterprise 

for 1CPU 

91 597,00 12/2015 nahrazeno novými 

verzemi 
000000040178 VMware vSphere 6 Enterprise 

for 1CPU 

91 597,00 12/2015 nahrazeno novými 

verzemi 
000000040179 VMware vSphere 6 Enterprise 

for 1CPU 

91 597,00 12/2015 nahrazeno novými 

verzemi 

Celkem - DNM 1 860 838,13   

CELKEM 6 334 404,53   
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Invent. číslo 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek - název 
Pořiz. cena Pořízeno Poznámka 

000000010670 MVL Exchange Svr 2007 639 377,50 12/2007 cloudové řešení 

 (MS 365) 
000000013497 Manažerský informační 

systém - MIS 

5 545 643,70 08/2013 projekt ukončen 

k 31.07.2019 
000000029847 Software602 Form Server a 

Form Publishing 

1 452 000,00 08/2013 ukončení smlouvy 

k 31.7.2018   
000000036191 Tvorba reportů a výstupů - 

MIS 

2 674 707,69 04/2014 projekt ukončen 

k 31.07.2019 

Celkem - DNM 10 311 728,89   

CELKEM  55 320 354,89   

 

 

4629/92RM/2022 - Žádost o změnu v projektu a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě  

o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů__________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. změnu v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“  

spočívající v úpravě položkového rozpočtu projektu a navýšení 

spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj z původních 78 % 

na 85 % u projektových partnerů Havířov a Karvináa z původních 78 %  

na 84 % u projektového partnera Jastrzębie-Zdrój  

2. uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě zn. 935/ORG/21 o financování projektu  

v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 

2014-2020 ve znění přílohy č.1 

pověřit primátora města podpisem Dodatku č.2 ke Smlouvě zn. 935/ORG/21  

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

Česká republika-Polsko 2014-2020 ve znění přílohy č.1 

uložit předložení Dodatku č.2 ke Smlouvě zn. 935/ORG/21 o financování 

projektu v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká  

republika-Polsko 2014-2020 ve znění přílohy č.1 k podpisu 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 09/2022 
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4630/92RM/2022 - Studie veřejné zeleně v centrální části města Havířova - zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

„Studie veřejné zeleně v centrální části města Havířova“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano  

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ano 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení:  ode dne účinnosti smlouvy,  

tj. zveřejnění v registru smluv  

(předpoklad první polovina 

měsíce října 2022) 

    termín dokončení:     31. 12. 2024  

   

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 

 

8. profesní způsobilost: 

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

ne starší 3 měsíců před dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění), a to např. poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

 

9. technickou kvalifikaci: 

- Seznam dokončených služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem  

podání nabídky, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže 

poskytnutí minimálně: 
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a) 2 dokončené služby, přičemž předmětem každé bylo zpracování  

pasportizace městské zeleně v minimální hodnotě 200 000 Kč bez DPH/1 

služba, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem na 

požadovanou minimální hodnotu, a zároveň 

b) 2 dokončené služby, přičemž předmětem každé bylo zpracování  

dendrologického posouzení dřevin v minimální hodnotě 200 000 Kč bez 

DPH/1 služba, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem 

na požadovanou minimální hodnotu (poskytnutí požadovaných stavebních 

prací je možno prokázat i společně stejnou stavební zakázkou nebo 

stejnými stavebními zakázkami) 

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

stejnou zakázkou nebo stejnými zakázkami.  

Způsob prokázání: čestné prohlášení s uvedením stručného popisu předmětu 

poskytnutých služeb, hodnoty v Kč bez DPH, doby dokončení poskytnuté 

služby a identifikačních údajů objednatele (název, sídlo, IČO bylo-li 

přiděleno, kontaktní údaje osoby objednatele, u které je možno si uvedené 

informace ověřit), ve znění přílohy výzvy podepsané oprávněným zástupcem 

uchazeče. 

Za poskytnuté služby budou považovány služby uvedené v seznamu, které 

byly v průběhu stanoveného období dokončeny.  

Uchazeč může k prokázání splnění této kvalifikace použít služby, které 

poskytl jako jediný dodavatel nebo jako poddodavatel, avšak vyjma 

vedoucího týmu a pouze v rozsahu, v jakém se na plnění podílel. 

- Seznam osob podílejících se na plnění veřejné zakázky v tomto složení: 

1. Vedoucí týmu 

2. Specialista v oblasti arboristiky nebo dendrologie 

3. Specialista v oblasti životního prostředí 

- Kvalifikace osob podílejících se na plnění veřejné zakázky: 

1. Vedoucí týmu:  

VŠ vzdělání technického směru; s minimálně 3letou praxí a profesními 

zkušenostmi na poskytování odborných technických služeb, poskytnutí 

minimálně 2 zakázek obdobného charakteru jako předmět veřejné 

zakázky, tj. zpracování pasportizace nebo dendrologického hodnocení 

zeleně v minimální hodnotě 300 000,- Kč bez DPH/1 služba, a to jak s 

ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou 

minimální hodnotu. 

Tato osoba bude odpovědná za plnění předmětu veřejné zakázky. 

Pozice vedoucího týmu nemůže být plněna poddodavatelem. 

2. Specialista v oblasti arboristiky nebo dendrologie:  

VŠ vzdělání technického směru, obor dendrologie nebo obor arboristiky; 

příp. certifikát českého arboristy; s minimálně 3letou praxí v oblasti 

posuzování dřevin. 

3. Specialista v oblasti životního prostředí:  

VŠ vzdělání přírodovědeckého nebo technického směru a s minimálně 

3letou praxí v oblasti péče o dřeviny a vyhodnocování negativních vlivů 

na životní prostředí. 
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Pozici vedoucího týmu nemůže vykonávat specialista v oblasti arboristiky 

nebo dendrologie ani specialista v oblasti životního prostředí. 

Pozici specialisty v oblasti arboristiky nebo dendrologie a pozici specialisty 

v oblasti životního prostředí může vykonávat tatáž osoba, ale musí splňovat 

shora uvedené požadavky pro danou pozici. Dodavatel tedy může prokázat 

požadavky minimálně 2 osobami.   

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

zakázky, budou uvedeny v profesních životopisech jednotlivých členů 

realizačního týmu. 

Způsob prokázání: 

a) Seznam osob podílejících se na plnění veřejné zakázky uchazeč uvede  

do článku I. návrhu smlouvy. U každé osoby uchazeč uvede jméno  

a příjmení a případný titul. 

b) Profesní životopis dané osoby ve znění příloh výzvy podepsaným  

osobou, které se profesní životopis týká. 

c) Zadavatel nepřipouští použití jiného profesního životopisu než  

dle příloh výzvy. 

 

10. další podmínky: 

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- pozice vedoucího týmu nemůže být plněna poddodavatelem 

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- uchazeč může určitou část profesní způsobilosti  

(s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku)   

a určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem, vyjma 

kvalifikace vedoucího týmu, prokázat prostřednictvím poddodavatele 

 
11. způsob realizace zadávacího řízení: 

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

uvedeným v Příloze č. 3 
 
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 „Studie 
veřejné zeleně v centrální části města Havířova“ 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Studie veřejné zeleně v centrální části města Havířova“  
 

Z: vedoucí ORG 
T: září 2022 
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4631/92RM/2022 - Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji - 3. výzva“____________________________________________             
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova Moravskoslezskému  

kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 1,  
a to: 
a) ve výši 21.725,00 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci 
adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019, 

b) ve výši 28.176,00 Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

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

pověřit primátora města podpisem Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 
uložit předložení smluv o poskytnutí dotace k podpisu 
 

   Z: vedoucí ORG 
   T: 30.09.2022 

 

 

4632/92RM/2022 - Schválení strategického dokumentu „Adaptační strategie na změnu 

klimatu města Havířova“ _____________________________________            

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Adaptační 

strategie na změnu klimatu města Havířova dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 

 

          Z: vedoucí ORG 

T: 30.09.2022 
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4633/92RM/2022 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní  

práce pro rok 2023__________________________________________            

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Úřadu vlády Podpora 

terénní práce pro rok 2023 

 

p o v ě ř u j e   

 

primátora statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á   

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu s výzvou  

pro předkládání žádostí 

          Z: vedoucí ORG 

T: 30.09.2022 

 

 

4634/92RM/2022 - Udělení dodatečného souhlasu k nájmu části nemovité věci – sportovní  

plochy ve Víceúčelové hale_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

dodatečně příspěvkové organizaci SSRZ Havířov, Těšínská 1296/2a,  

Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, zastoupené ředitelem Ing. et Ing.,  

Bc. Jiřím Matějem, MBAce, uzavření smluv o nájmu části nemovité věci – 

sportovní plochy nacházející se ve Víceúčelové hale, Těšínská 1296/2a, Havířov-

Podlesí, s těmito nájemci a za těchto podmínek: 

 

1. Parahokej Havířov z. s., Generála Svobody 265/13, PSČ 736 01,  

Havířov-Šumbark, IČO: 22678760 

Smlouva o užívání sportovní ploch č.097/SSRZ/2022 

Předmět nájmu:   užívání sportovní plochy 

Doba nájmu:    od 1. 8. 2022 do 30. 4. 2023 

Výše nájmu:    dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ  

Havířov, tj. 2 200,00 Kč/hod, včetně služeb  

s nájmem souvisejících a ceny nájmu jedné  

šatny 
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2. NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga), z. s., Těšínská 1296/2a,  

PSČ 736 01, Havířov-Podlesí, IČO: 22608583 

Smlouva o užívání sportovní ploch č.104/SSRZ/2022 

Předmět nájmu:   užívání sportovní plochy 

Doba nájmu:    od 1. 8. 2022 do 31. 3. 2023 

Výše nájmu:    dle platného Ceníku služeb a pronájmů SSRZ  

Havířov, tj. 2 600,00 Kč/hod, včetně služeb  

s nájmem souvisejících a ceny nájmu jedné 

šatny 

 

 

4635/92RM/2022 - Dodatečné navýšení pořizovací ceny technického zhodnocení svěřeného  

majetku–projekt „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů, přidání 

dalších herních sestav“____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

schválené pořizovací ceny provedení technického zhodnocení svěřeného 

majetku, které bylo zhotoveno v rámci realizace projektu financovaného 

z participativního rozpočtu - „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů, 

přidání dalších herních sestav“ takto: 

 

vybudování chodníků a podloží pod dráhy (změna technických parametrů) 

z 970 000,00 Kč včetně DPH na 1 210 764,26 Kč včetně DPH s tím, že navýšení 

ve výši 240 764,26 Kč bude uhrazeno z investičního příspěvku poskytnutého 

z Participativního rozpočtu města Havířova ve výši 1 991 295,00 Kč. 

 

 

4636/92RM/2022 - Sociální služby města Havířova - nájem části nemovité věci_____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 13,90 m² v přízemí 

objektu Domu s pečovatelskou službou na ul. Karvinská 1512/3, který je součástí 

pozemku parc. č. 2752/5, k.ú. Havířov-Město, pro účely poskytování sociálních 

služeb pracovníky Pečovatelské služby za podmínek: 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

- s účinností od 01.10.2022, 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- hrazení záloh na služby, 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, se sídlem 

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí, v souladu se schváleným 

převodem části činnosti Sociální služby města Havířova – střediska Rehabilitace 
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4637/92RM/2022 - Souhlas zřizovatele se zařazením investičního záměru  

do SR MAP – MK Havířov_________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

se zařazením investičního záměru „Rekonstrukce interiéru knihovny v budově  

na ul. Šrámkova“ - Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem 

Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město do Strategického rámce MAP 

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 III 

       T: 15.10.2022 

 

 

4638/92RM/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 500,00 Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: září 2022 

 

 

4639/92RM/2022 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas  

se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit snížení příspěvku na provoz Domovu 

seniorů Havířov, příspěvkové organizaci, Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 

1530/14 (IČO: 75139243) o částku 3.000.0000,00 Kč a poskytnutí investičního 

příspěvku ve výši 3.000.000,00 Kč 
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u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 3.000.000,00 

Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3.000.000 Kč do návrhu úprav 

rozpočtu V. na rok 2022 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: ředitel DsH 

T: prosinec 2022 

 

 

4640/92RM/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. 29, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

2. Byt č. 21, vel. 1+kk v ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. …………………………. 

 

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

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

4. Byt č. 28, vel. 0+2 v ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

5. Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Karvinská 1184/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

6. Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Čajkovského 837/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

7. Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 900/20, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 
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8. Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1031/71, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

9. Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Uzavřená 1020/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

10. Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Na Nábřeží 714/105, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,   

2. …………………………. 

 

11. Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Turgeněvova 894/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

12. Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici 1. máje 871/16, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. …………………………. 

 

 13. Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 473/23, Havířov - Město 

  pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

14. Byt č. 22, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1120/20, Havířov – Šumbark, 

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

15. Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici Školní 271/32, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………., 

2. …………………………. 

 

16. Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Antala Staška 1088/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

17. Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Klidná 698/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

18. Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici Na Nábřeží 715/103, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 
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19. Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Slezská 767/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

20. Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici Tolstého 936/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

21. Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 473/23, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

22. Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Antala Staška 1091/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,  

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

23. Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Jílová 1582/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………….,   

2. ………………………….,  

3. …………………………. 

 

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

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

25. Byt č. 17, vel. 1+3 v ulici Moravská 427/23, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

26. Byt č. 20, vel. 1+3 v ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 
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4641/92RM/2022 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, 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. 8. 2022 a 1. 9. 2022 dle 

přílohy č. 1  

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

 

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. 3, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

 

4642/92RM/2022 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2021_________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí celoroční hospodaření Svazku 

měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611 a závěrečný účet za rok 2021 a zprávu 

o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná  

za rok 2021 bez výhrad (příjmy ve výši 1.751,88 tis. Kč, výdaje ve výši  

1.660,45 tis. Kč a financování ve výši -91,43 tis. Kč) dle příloh č. 1 až 4 

 

 

4643/92RM/2022 - Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 19.09.2022__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 

bude konat dne 19. září 2022 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  

dle přílohy.  
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4644/92RM/2022 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 9. 2022________ 

 

Rada města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelům příspěvkových organizací Městské kulturní středisko Havířov, 

Městská knihovna Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

a to od 1. 9. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací Městské 

kulturní středisko Havířov, Městská knihovna Havířov a Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov  

   Z: vedoucí OŠK 

    T: září 2022 

 

 

4645/92RM/2022 - UŘ/195/MRA/22 - „Rekonstrukce výtahů v obytných domech  

v Havířově II. etapa – 1. část“ - výběr dodavatele______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/195/MRA/22 - 

„Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa –1.část“ 

společnosti LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk,  

IČO: 26845687, s nabídkovou cenou 16 283 750,- Kč bez DPH, cenou paušálu 

záručního servisu: 11 500,- Kč bez DPH/rok/výtah, cenou hodiny servisu v 

záruční době: 550,- Kč bez DPH, zárukou 72 měsíců a s termínem realizace 

výtahu 38 dní 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 6 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

souvisejících s veřejnou zakázkou UŘ/195/MRA/22 - „Rekonstrukce výtahů  

v obytných domech v Havířově II. etapa –1.část“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 6 

 

Z: vedoucí investičně- 

     provozního odboru  

     MRA, s.r.o. 

T: 09.09.2022 
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2. předložit smlouvu k podpisu 

Z: vedoucí investičně-provozního  

     odboru MRA, s.r.o. 

        T: po marném uplynutí lhůty  

       k podání námitek proti  

        rozhodnutí o výběru 

 

 

4646/92RM/2022 - UŘ/196/MRA/22 - „Rekonstrukce výtahů v obytných domech  

v Havířově II. etapa – 2. část“ - výběr dodavatele______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/196/MRA/22 - 

„Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa – 2.část“ 

společnosti LIFT SERVIS WORK s.r.o., Závodní 542/53, Nové Město,  

735 06 Karviná, IČO: 07588399, s nabídkovou cenou 16 143 000,- Kč bez DPH, 

cenou paušálu záručního servisu: 12 000,- Kč bez DPH/rok/výtah, cenou hodiny 

servisu v záruční době: 500,- Kč bez DPH, zárukou 36 měsíců a s termínem 

realizace výtahu 27 dní 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 4 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o dílo  

souvisejících s veřejnou zakázkou UŘ/196/MRA/22 - „Rekonstrukce výtahů 

v obytných domech v Havířově II. etapa – 2.část“ 

 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 4 

 

Z: vedoucí investičně-   

     provozního odboru  

     MRA, s.r.o. 

T: 09.09.2022 

 

2. předložit smlouvy k podpisu 

 

Z: vedoucí investičně- 

     provozního odboru 

         MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí lhůty  

     k podání námitek proti  

     rozhodnutí o výběru 
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4647/92RM/2022 - „Dodávka zelené elektřiny ze zařízení fotovoltaické elektrárny instalované  

v areálu Letního koupaliště Jindřich“ – souhlas s podmínkami zadávacího 

řízení, složením komise, okruhem dodavatelů_________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem 

dodavatelů pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka 

zelené elektřiny ze zařízení fotovoltaické elektrárny instalované v areálu Letního 

koupaliště Jindřich“ (dále jen „FVE“) příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, 

IČO: 00306754  

 

1. Následné veřejné zakázky (opce):   ne  

 Rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

 

2. Dílčí plnění (fakturace):    ano 

Poskytnutí zálohy:     ne 

Čerpání dotace:     ne 

Přenesená daňová povinnost:    ne    

 

3. Druh zadávacího řízení:     zjednodušené podlimitní  

řízení 

 

4. Zadávací lhůta:     30 dnů 

 

5. Jistota:      ne 

 

6. Varianty nabídky:     ne 

   

7. Doba realizace veřejné zakázky 

Termín zahájení:     ode dne účinnosti  

smlouvy (zveřejněním 

v registru smluv) 

Termín ukončení výstavby FVE:   550 dní ode dne účinnosti  

smlouvy 

Termín realizace dodávek prostřednictvím FVE: ode dne uvedení FVE  

do provozu, kdy dodavatel 

se zavazuje dodat el. 

energii vyrobenou 

fotovoltaickou elektrárnou 

do odběrného místa 

zadavatele, a to po dobu, 

než zadavatel od 

dodavatele odebere 

zelenou elektřinu z FVE               

v cílovém úhrnném 

množství 1445 MWh 
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Termín zahájení dodávek  

(odběru) el. energie z FVE:    ne dříve než od 1.1.2024 

 

8. Hodnotící kritérium: 

nejnižší jednotková cena elektrické energie při využití FVE,  

a to v maximální výši 2 800,00 Kč/MWh bez DPH,  

s roční indexací ceny o 2,5 % po dobu 25 let s váhou 100 %. 

 

9. Základní způsobilost: 

- dle ustanovení § 74 odst. 1 až odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  

 

10. Profesní způsobilost: 

- licence k podnikání v energetickém odvětví ve smyslu ust. § 4  

energetického zákona, vydaná Energetickým regulačním úřadem, pro 

předmět podnikání-výroba elektřiny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- živnostenské oprávnění k podnikání podle živnostenského zákona 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 

předpisy takové oprávnění vyžadují, a to zejména doklad prokazující 

příslušné živnostenské oprávnění (ohlašovací řemeslná živnost; obor 

činnosti v rámci živnosti výroba, obchod a služby neuvedené v Přílohách č. 

1 až 3 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) 

 

11. Kvalifikace ekonomická:  

- celkový roční obrat dodavatele alespoň 3 000 000,00 Kč ročně,  

a to v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období.  

- dodavatel prokáže splnění ekonomické kvalifikace tím, že v rámci své  

nabídky předloží roční výkazy zisku a ztrát dodavatele, které jsou součástí 

jeho řádné účetní závěrky za ukončené účetní období roku 2021, 2020  

a 2019 

- jestliže dodavatel vzniknul později, pak postačí, předloží-li údaje o svém  

obratu v požadované výši za všechna ukončená účetní období od svého 

vzniku 

 

12. Kvalifikace technická: 

- seznam významných zakázek na instalaci fotovoltaických elektráren  

ve formě čestného prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel za 

poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení řádně provedl 

instalaci alespoň 3 fotovolatických elektráren o jmenovitém instalovaném 

výkonu alespoň 70 kWp, přitom není rozhodné, zda tuto instalaci provedl 

v rámci jedné, nebo několika zakázek za poslední 3 roky před zahájením 

zadávacího řízení,    
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- seznam významných zakázek na provozování nebo servis fotovoltaických  

elektráren ve formě čestného prohlášení, ve kterém bude uvedeno,  

že dodavatel za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení 

provozoval či zajišťoval servis alespoň 3 fotovoltaických elektráren  

o jmenovitém instalovaném výkonu alespoň 70 kWp, a to nepřetržitě 

alespoň po dobu 1 roku, přitom není rozhodné, zda provozování nebo 

zajišťování servisu 3 fotovoltaických elektráren prováděl v rámci jedné, 

nebo několika zakázek za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení    

 

13. Další podmínky: 

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

v nabídce 

- uzavření Smlouvy o dodávce elektřiny ze zařízení fotovoltaické elektrárny,  

viz příloha č. 1 tohoto materiálu 

- uzavření Rámcové smlouvy pro zajištění řádného plnění veřejné zakázky  

na dodávky elektřiny ze zařízení fotovoltaické elektrárny, viz příloha  

č. 2 tohoto materiálu 

- možnost uplatnění opčního práva na koupi FVE – nabytí vlastnického práva  

uzavřením kupní smlouvy FVE za kupní cenu ve výši 1,00 Kč 

- zadávací řízení bude zahájeno až poté, co zřizovatel (vlastník nemovitosti)  

schválí následující dokumenty potřebné k realizaci této veřejné zakázky: 

a) Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - osobní služebnost  

zřízení a provozování zařízení fotovoltaické elektrárny“   

b) „Souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti a vlastníka  

zařízení - výhrada stroje dle ust. § 508 zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v účinném znění, pro fotovoltaickou elektrárnu instalovanou 

v areálu Letního koupaliště Jindřich“ 

 

14. Způsob realizace zadávacího řízení:  elektronická forma  

dle ZZVZ 

 

15. Složení komise:     dle přílohy č. 5 tohoto  

materiálu 

 

16. Okruh dodavatelů, kterým bude odeslána výzva: dle přílohy č. 6 tohoto  

materiálu 
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4648/92RM/2022 - Zřízení věcného břemene – osobní služebnost zřízení a provozování  

zařízení fotovoltaické elektrárny v areálu Letního koupaliště Jindřich____ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

pro účely plnění veřejné zakázky „Dodávka zelené elektřiny ze zařízení 

fotovoltaické elektrárny instalované v areálu Letního koupaliště Jindřich“, která 

bude realizována prostřednictvím příspěvkové organizace SSRZ Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, jako zadavatele: 

 

1. zřízení věcného břemene – osobní služebnosti zřízení a provozování zařízení  

fotovoltaické elektrárny, ke služebným nemovitostem zaevidovaným 

v katastru nemovitostí na LV č. 4009 vedeném Katastrálním úřadem  

pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, pro obec 

Havířov, katastrální území Havířov-město, a to k částem pozemků parc. č. 

3972, jehož součástí je na něm stojící budova č. p. 244 a parc. č. 3965/1, 

v rozsahu dle geodetického zaměření 

 

2. uzavření Budoucí smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s tím, že věcné  

břemeno bude zřízeno za podmínek: 

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou, po kterou bude trvat smluvní  

závazek o dodávkách elektrické energie vyrobené FVE umístěnou  

a provozovanou na dotčených částech služebných nemovitostí, na základě 

Smlouvy o dodávce elektřiny ze zařízení fotovoltaické elektrárny, nejdéle 

však na dobu 30 let ode dne věcně-právní účinnosti předmětné smlouvy   

- jednorázová úplata za zřízení věcného břemene bude dle Zásad pro uzavírání  

smluv o nájmu pozemků a zřízení věcného břemene určena součtem částky 

minimálně ve výši 10 000,00 Kč + zákonná sazba DPH za zřízení práva 

vstupu a vjezdu (pro zajištění chůze a jízdy) na dotčené části Služebných 

nemovitostí a částky ve výši určené sazbou 200,00 Kč za m² + zákonná sazba 

DPH, nejméně však ve výši 10 000,00 Kč + zákonná sazba DPH za zřízení 

věcného břemene 

- další smluvní podmínky budou obsahem smlouvy 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku a ředitele SSRZ Havířov podpisem 

Budoucí smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene  

 

u k l á d á 

 

řediteli SSRZ Havířov vyhotovit Budoucí smlouvu a smlouvu o zřízení věcného 

břemene v souladu s tímto usnesením 

 

   Z: ředitel SSRZ Havířov 

   T: září 2022 
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4649/92RM/2022 - Souhlasné prohlášení – výhrada stroje pro fotovoltaickou elektrárnu  

instalovanou v areálu Letního koupaliště Jindřich_____________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

pro účely plnění veřejné zakázky „Dodávka zelené elektřiny ze zařízení 

fotovoltaické elektrárny instalované v areálu Letního koupaliště Jindřich“, která 

bude realizována prostřednictvím příspěvkové organizace SSRZ Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 (zadavatele), uzavření 

Souhlasného prohlášení vlastníka nemovitosti a vlastníka zařízení – výhrada 

stroje mezi statutárním městem Havířov, jako vlastníkem nemovitostí, 

a  dodavatelem technického řešení FVE, jako vlastníkem fotovoltaické 

elektrárny, o provedení zápisu o výhradě stroje do katastru nemovitostí s tím, že 

zápis provede vlastník FVE 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem „Souhlasného prohlášení 

vlastníka nemovitosti a vlastníka zařízení o výhradě stroje“ 

 

u k l á d á 

 

řediteli SSRZ Havířov vyhotovit „Souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti  

a vlastníka zařízení o výhradě stroje“ v souladu s tímto usnesením 

 

   Z: ředitel SSRZ Havířov 

   T: září 2022 

 

 

4650/92RM/2022 - Souhlas s nabytím vlastnického práva k fotovoltaické elektrárně  

pro SSRZ Havířov________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

právo kupní opce na koupi fotovoltaické elektrárny (FVE) spočívající 

v oprávnění příspěvkové organizace SSRZ Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-

Podlesí, IČO: 00306754, nabýt vlastnické právo k FVE za kupní cenu 1,00 Kč, 

za podmínek obsažených v návrhu rámcové smlouvy pro zajištění řádného plnění 

veřejné zakázky na dodávky elektrické energie dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

jestliže příspěvková organizace toto opční právo na koupi FVE uplatní 
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4651/92RM/2022 - Havířovské slavnosti 2022_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y j a d ř u j e 

 

politování nad okolnostmi průběhu havířovských slavností 2022.  

Vyjadřuje lítost a účast všem zraněným, 

 

ž á d á  

 

poradu vedení a vedení MKS, aby vzhledem k těmto událostem individuálně 

jednali, jak s účastníky, tak partnery akce (stánkaři, provozovatelé atrakcí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města       náměstek primátora 

pro ekonomiku a správu majetku 

     

     

  

 


