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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.01.2021  

 

 
2736/62RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021 

 
2737/62RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 61. schůze RMH, konané dne 14.12.2020 
 
2738/62RM/2021 - Schválení pořadu 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021 
 
2739/62RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 62. RMH 
 
2740/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021  
 

2741/62RM/2021 - Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků      
 
2742/62RM/2021 - Služebnost inženýrské sítě - kanalizace umístěné na pozemcích  

v k. ú.  Prostřední Suchá 
 

2743/62RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             
 
2744/62RM/2021 - Záměr budoucích bezúplatných převodů úseků stávajících silnic I., II.  

a III. třídy do majetku statutárního města Havířova                
 

2745/62RM/2021 - Bezúplatný převod majetku zřizovateli – SSRZ Havířov 
 
2746/62RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 
 
2747/62RM/2021 - Žádost příspěvkové organizace SANTÉ o souhlas se snížením příspěvku  

na provoz a poskytnutí investičního příspěvku 
 

2748/62RM/2021 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2021 
 
2749/62RM/2021 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020 
 
2750/62RM/2021 - Budoucí finanční zajištění financování projektu „Virtuální realita  

na ZŠ M. Pujmanové“ v letech 2022 – 2024 
 

2751/62RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
2752/62RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov  
 
2753/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci 
 
2754/62RM/2021 - Rozhodnutí o pověření náměstka primátora podpisem platových  

výměrů ředitelů příspěvkových organizací  
 

2755/62RM/2021 - Stanovení platu ředitelům MŠ, ZŠ, ředitelce SVČ a zástupkyni  
statutárního orgánu MŠ E. Holuba Havířov od 1. 1. 2021 
 
 



 
 

USNESENÍ 

z 62. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.01.2021 

3 

2756/62RM/2021 - Návrh na stanovení platu ředitelům mateřské školy a základních škol  
od 1. 2. 2021 
 

2757/62RM/2021 - Ocenění pedagogických pracovníků, žákyně a kolektivu 
 
2758/62RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
 
2759/62RM/2021 - Informace o uplatnění slevy z poplatku za uložení komunálního odpadu  

na skládku 
 

2760/62RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 
 
2761/62RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova 
 
2762/62RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  
 
2763/62RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 
 
2764/62RM/2021 - Vyřazení osobního automobilu 
 
2765/62RM/2021 - Změna v povodňové komisi   
 
2766/62RM/2021 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zpráva z kontroly  

hospodaření 
 

2767/62RM/2021 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 29.1.2021 
 
2768/62RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o hlasování akcionáře per rollam 
 
2769/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD 
   
2770/62RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o podporu kinematografie 
    
2771/62RM/2021 - Žádost o souhlas zřizovatele s vrácením dotace Moravskoslezskému kraji  

 
2772/62RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 165. - 170.  
 
2773/62RM/2021 - Dodatečný souhlas s přijetím věcného daru 
 
2774/62RM/2021 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2020  

ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 
 

2775/62RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek Nadačního fondu  
TEPLO NA DLANI 
 

2776/62RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2021 
 
2777/62RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
2778/62RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání  

dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

2779/62RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  
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2780/62RM/2021 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova  
prostřednictvím MRA, s.r.o. od 18. 1. 2021 
 

2781/62RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
za 4. čtvrtletí 2020 

 
2782/62RM/2021 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 
2783/62RM/2021 - Výpověď nájemní smlouvy 
 
2784/62RM/2021 - Přijetí daru nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje  
 
2785/62RM/2021 - Přijetí darů JSDH Havířov Životice 
 
2786/62RM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu  

víceúčelové haly 
 
2787/62RM/2021 - Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 25.01.2021 
 

2788/62RM/2021 - UŘ/440/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4,  
Havířov-Město“– výběr dodavatele  
 

2789/62RM/2021 - UŘ/441/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, 
Havířov-Podlesí“– výběr dodavatele  
 

2790/62RM/2021 - Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů 
 

2791/62RM/2021 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.2.2021  
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U S N E S E N Í 
z 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.01.2021  

 
2736/62RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 62. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 11.01.2021 

          Ing. Pavla RAPANTA, MBA 

 

 
2737/62RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 61. schůze RMH, konané dne 14.12.2020______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 61. schůze RMH, která se konala  

dne 14. prosince 2020 

 

 
2738/62RM/2021 - Schválení pořadu 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 62. schůze Rady města Havířova, konané dne 11. ledna 2021 

dle přílohy upravené takto: 

doplnění o bod 55. Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů 

 

 

2739/62RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 62. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

úkoly: krátkodobé 
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2203/50RM/2020 Služebnost inženýrské sítě v rámci vypořádání stavby 

„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá, 

lokalita Fryštátská, Hornosušská“ 

2403/53RM/2020 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a 

s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2650/59RM/2020 Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku 

parc. č. 1793, k. ú. Dolní Suchá 

2707/61RM/2020 Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu 

nemovitosti č. 767/OŠK/07 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly krátkodobé 

 

1958/42RM/2020 Přemístění Stálé výstavní expozice 

2162/48RM/2020 Údržba veřejné zeleně - dodatek č. 2 ke smlouvě se 

společností Technické služby Havířov a.s. a výpověď 

smlouvy se zhotovitelem Zdeněk Hečko 

2470/56RM/2020 Žádost o souhlas s pořízením vlastního investičního 

majetku Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

2471/56RM/2020 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

2543/57RM/2020 UŘ/311/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových 

domech ve vlastnictví města - 1. část“ – výběr dodavatele 

2544/57RM/2020 UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových 

domech ve vlastnictví města - 2. část“ – výběr dodavatele 

2546/57RM/2020 UŘ/314/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových 

domech ve vlastnictví města - 4. část“ – výběr dodavatele 

2548/57RM/2020 UŘ/315/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových 

domech ve vlastnictví města - 5. část“ – výběr dodavatele 

2553/57RM/2020 Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2021 

2628/59RM/2020 Dodatek č. 3 ke „Smlouvě č. 500/OKS/18 o nájmu 

nemovitých věcí  

2631/59RM/2020 Vodovodní řad Dukla - Smlouva o zpracování osobních 

údajů se společností Technické služby Havířov a.s. 

2633/59RM/2020 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 148 z 

Operačního programu Životní prostředí 

2645/59RM/2020 Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje zdraví-

elektromagnetický přístroj 

2646/59RM/2020 Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního 

majetku příspěvkovou organizací Sociální služby města 

Havířova 

2656/59RM/2020 Výpůjčka a zřízení věcného břemene na pozemcích 

Moravskoslezského kraje pro účely výstavby veřejného 

osvětlení 

2660/59RM/2020 Pronájem budovy zámku 

2666/59RM/2020 Odkoupení majetku od společnosti Restaurace Radnice 

Havířov, s.r.o. 

2677/59RM/2020 Poskytnutí peněžitého daru – Cena města Havířova za rok 

2019 
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2684/60RM/2020 Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, 

ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov a zástupkyni 

statutárního orgánu MŠ E. Holuba Havířov 

2700/61RM/2020 Výpůjčka movitého majetku – vybavení zámku 

2713/61RM/2020 Splašková kanalizace – Cena za stočné pro rok 2021 

2714/61RM/2020 Splašková kanalizace – Cena za převod odpadních vod 

kanalizací pro rok 2021 

2715/61RM/2020 Vodovodní řad Dukla – Cena za vodné pro rok 2021 

2717/61RM/2020 OŘ/259/OÚR/19 Přednádražní prostor Havířov – nové 

vyhlášení“ - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 

980/OÚR/19 

2722/61RM/2020 Žádost o změnu závazných ukazatelů  

2723/61RM/2020 Žádost o dodatečný souhlas zřizovatele s uzavřením 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

2728/61RM/2020 Uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě o správě 

svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 

2731/61RM/2020 Zrušení úředního dne 31.12.2020 

2733/61RM/2020 Přijetí finančního daru 

2734/61RM/2020 Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci 

Víceúčelová hala Havířov 

2735/61RM/2020 Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci 

Víceúčelová hala Havířov 

 

  
2740/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021__________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality  

na místní úrovni 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotace 

na realizaci projektu „Havířov – Asistent prevence kriminality 2021“  

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši  

v roce 2021  116 800,- Kč na projekt „Havířov – Asistent prevence 

kriminality 2021“ 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím 

návrhu úprav rozpočtu na rok 2021 navýšení výdajů MP Havířov ve výši 

schváleného podílu města na spolufinancování projektu finančními prostředky 

z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v předpokládané výši 116 800,- 

Kč, a to za předpokladu, že projekt bude schválen Republikovým výborem pro 

prevenci kriminality 
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2741/62RM/2021 - Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků____________________________      

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

náhradu za bezesmluvní užívání pozemků v areálu minigolfu a skateparku  

v k. ú. Havířov-město, parc. č. 2214 o výměře 46 m2,  části pozemku parc. č. 

2212 o výměře 3401 m2 a části pozemku parc. č. 2213/2  o  výměře  215 m2
,  

v majetku České republiky, s nimiž přísluší hospodařit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, 

Nové Město, IČO: 697 97 111 s tím, že vlastník vyčíslil náhradu za užívání 

pozemků o celkové výměře 3662 m2, v době od 1. 1. 2020 do 7. 12. 2020,  

ve výši 105.545,00 Kč       

 

 
2742/62RM/2021 - Služebnost inženýrské sítě - kanalizace umístěné na pozemcích  

v k. ú.  Prostřední Suchá___________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. služebnost inženýrské sítě na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá, parc.  č. 171/1, 

parc. č. 171/2, parc. č. 171/3 a parc. č. 172, ve vlastnictví K. S., bytem 

……………………., pro nemovité věci-kanalizační stoky FI a FJ-1 v majetku 

statutárního města Havířova, umístěné na pozemcích dle zaměření dokončené 

stavby v rozsahu 306,12 m2, dle GP č. 2826-50E/2013 s tím, že tržní hodnota 

služebnosti je stanovena znaleckým posudkem a činí celkem 53.140,00 Kč         

 

2. služebnost inženýrské sítě na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 166/6  

a parc. č. 173, ve vlastnictví K. H., bytem ……………………., pro nemovité 

věci - kanalizační stoky FJ a FJ-4 v majetku statutárního města Havířova, 

umístěné na pozemcích dle zaměření dokončené stavby v rozsahu 402,48 m2, 

stanoveném dle GP č. 2826-50E/2013 s tím, že tržní hodnota služebnosti je 

stanovena znaleckým posudkem a činí celkem 42.530,00 Kč        

  

3. služebnost inženýrské sítě na pozemcích k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 158,  

parc. č. 159/1, parc. č. 159/2 a parc. č. 160/2, ve vlastnictví JUDr. L. B., bytem 

……………………., pro nemovité věci - kanalizační stoky FI a FJ v majetku 

statutárního města Havířova, umístěné na pozemcích dle zaměření dokončené 

stavby v rozsahu 300,37 m2, dle GP č. 2826-50E/2013 a dle GP č. 2826-50G 

s tím, že tržní hodnota služebnosti je stanovena znaleckým posudkem a činí 

celkem 33.630,00 Kč        

 

s tím, že v případě, že vlastníci pozemků uvedení v bodě 1., 2. a 3. neuzavřou 

předložené smlouvy o zřízení služebnosti v určeném termínu, bude náhrada 

uvedená v bodě 1., 2. a 3. zaslána vlastníkům poukázkou na jejich jméno a adresu 

bydliště         
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p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 

1., 2. a 3.                                                                                    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy k bodu 1., 2. a 3. v souladu s tímto 

usnesením                                                                                                                                                                                                            

Z: vedoucí EO                                                                                                                                                                                                                                           

T:  31.03.2021  

 

 
2743/62RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně __________________            

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku k. ú. Dolní Datyně, 

parc. č. 715 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 130 m2,  

do společného jmění manželů P. I. a A. I., bytem ……………………., pro účely 

vybudování příjezdové komunikace k rodinnému domu čp. 91 na parc. č. 687,  

k. ú. Dolní Datyně, který mají ve vlastnictví, za sjednanou kupní cenu  

100,00 Kč/m2, tj. za výměru cca 130 m2 celkem cca 13.000,00 Kč, přičemž 

výměra  bude stanovena geometrickým plánem vyhotoveným na náklady 

kupujících    

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti - práva chůze a jízdy ve prospěch statutárního 

města Havířova, na části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně, která 

je předmětem prodeje do společného jmění manželů P. I. a A. I., bytem 

……………………., pro účely vybudování příjezdové komunikace k rodinnému 

domu čp. 91 na parc. č. 687, k. ú. Dolní Datyně s tím, že pozemková služebnost 

bude zřízena ve prospěch města bezúplatně a pozemek bude veřejně přístupný      

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení služebnosti                                                                                    

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s usnesením                                                                                                                            

 

Z: vedoucí EO                                                                                                                        

T:  31.03.2021  
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2744/62RM/2021 - Záměr budoucích bezúplatných převodů úseků stávajících silnic I., II.  

a III. třídy do majetku statutárního města Havířova___________________                

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit v rámci přípravy stavby  

„I/11 Havířov-Třanovice“ záměr budoucích bezúplatných převodů úseků 

stávajících silnic I., II., a III., třídy v celkové délce 11,244 km, do majetku 

statutárního města Havířova, v návaznosti na budoucí uspořádání silniční sítě, 

přičemž předmětem budoucího převodu je:         

a) úsek silnice I/11 v délce 3,976 km v ul. Hlavní třída, Dlouhá třída,  

17. listopadu a Těšínská začíná v místě stávající okružní křižovatky  

(ul. Ostravská – Hlavní třída), budoucí MÚK Havířov-střed I, v km 300,120 

provozního staničení k 1.1. 2020 (uzlový bod 1544A024.02) a končí  

v km 304,096 provozního staničení v křižovatce se silnicí III/4735,  

tj. v křižovatce ulic Těšínská – Frýdecká (uzlový bod 1544A026). 

K převáděnému úseku bude přiřazena i stávající velká okružní křižovatka, na 

kterou budou připojeny větve budoucí silnice I/11.  

b) úsek silnice II/475 v délce cca 0,800 km v ul. Orlovské, tj. úsek v prostoru  

mezi budoucími MÚK Havířov-střed II a MÚK Havířov-Orlovská, je vymezen 

km cca 1,1 až 1,9 provozního staničení stávající silnice II/475. 

c) silnice III/4746 v délce 2,728 km v ul. Dělnické začíná v km 0,000  

provozního staničení vyústěním ze stávající silnice I/11 v ul. Hlavní třída 

(uzlový bod 1544A025) a končí v km 2,728 provozního staničení zaústěním 

do okružní křižovatky na silnici II/475 (uzlový bod 1544A074.02). 

d) silnice III/4745 v délce 1,975 km v ul. Fryštátské a 17. listopadu začíná  

v km 0,000 provozního staničení vyústěním ze silnice III/4746  

(uzlový bod 1544A089) a končí v km 1,975 provozního staničení v křižovatce 

ulic Dlouhá třída a 17. listopadu zaústěním do stávající silnice I/11  

(uzlový bod 1544A116). 

e) úsek silnice III/4742 v délce 1,765 km v ul. Padlých hrdinů začíná  

v km 0,000 provozního staničení vyústěním ze stávající silnice I/11 v okružní 

křižovatce v ul. Těšínské (uzlový bod 1544A027.04) a končí v km 1,765 

provozního staničení v místě připojení západních větví budoucí MÚK 

Havířov-východ  

 

 
2745/62RM/2021 - Bezúplatný převod majetku zřizovateli – SSRZ Havířov________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost o bezúplatný převod movitých věcí zřizovateli (Příloha č. 1)  
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s c h v a l u j e 

 

bezúplatný převod movité věci – telefonní ústředny Panasonic KX-NS500 

umístěné v budově zámku v účetní ceně 33.413,00 Kč z příspěvkové organizace 

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

Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, zřizovateli  

 

p o v ě r u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o bezúplatném převodu 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o bezúplatném převodu v souladu 

s tímto usnesením 

Z: vedoucí EO 

            T: 28.02.2021 

 

 
2746/62RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí příspěvkovým 

organizacím, a to: 

1. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,  

movité věci v celkové účetní ceně 1.172.373,84 Kč, z toho 32 ks prodejních 

dřevěných domků, inv. čísla 000000076305 – 000000076336, v účetní ceně 

35.630,87 Kč/ks a 28 ks mobilního oplocení COL, inv. čísla 000000077214 – 

000000077237 a 000000077245 – 000000077248, v účetní ceně  

1.149,50 Kč/ks  

2. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754, movité věci v celkové účetní ceně 2.711.109,48 Kč,  

z toho mobilní kluziště vč. pochozích gum, inv. číslo 000000079607, v účetní 

ceně 2.652.028,83 Kč, středovou markýzu s výsuvnými klouby v areálu 

koupaliště Šárka, inv. číslo 000000079612, v účetní ceně 37.568,65 Kč  

a 4 ks markýz v areálu koupaliště Šárka, inv. čísla 000000079625 – 

00000007979628, v účetní ceně 5.378,00 Kč/ks 
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2747/62RM/2021 - Žádost příspěvkové organizace SANTÉ o souhlas se snížením příspěvku  

na provoz a poskytnutí investičního příspěvku________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, snížení příspěvku na provoz na rok 2020 o částku  

1 050 000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 050 000,00 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz  

o 1 050 000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 050 000,00 Kč 

do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2020 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

          Z: ředitelka SANTÉ 

          T: leden 2021 

 

 
2748/62RM/2021 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2021_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

odpisové plány na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených městem 

Havířovem, dle příloh materiálu, kdy jejich souhrnná výše odpisů  

činí 47 845 479,00 Kč.  

 

 
2749/62RM/2021 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

5. úpravu odpisových plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě 

činí 50 152 151,38 Kč. 
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2750/62RM/2021 - Budoucí finanční zajištění financování projektu „Virtuální realita  

na ZŠ M. Pujmanové“ v letech 2022 – 2024____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark  

M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475, budoucí finanční 

zajištění veřejné zakázky „Virtuální realita na ZŠ M. Pujmanové“ v celkové výši 

648 576,22 Kč včetně DPH. 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova 

v rámci příspěvku na provoz finanční prostředky ve výši 299 342,64 Kč včetně 

DPH pro rok 2022, ve výši 299 342,64 Kč včetně DPH pro rok 2023  

a ve výši 49 890,94 Kč včetně DPH pro rok 2024.  

 

 

 
2751/62RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

- finanční dar ve výši 3 213,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

o.p.s., Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509, na 

zajištění školního stravování pro jednoho znevýhodněného žáka školy pro 

období školního roku 2020/2021, od 4. 1. 2021 do 30. 6. 2021 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 

- nepeněžitý dar ve výši 150 000,00 Kč vč. DPH od firmy Behaim Earth  

Apple Fund Behaim IT Solutions s.r.o., Horní náměstí 371/1, 779 00 

Olomouc, IČO: 24182818 - 12 kusů tabletů firmy Apple (iPad) s dotykovým 

perem a ochranným obalem, 

- finanční dar ve výši 20 000,00 Kč vč. DPH od firmy Ormonde Organics  

International, s.r.o., Na Rovince 873, 720 00 Ostrava-Hrabová,  

IČO: 28432444, na podporu rozvoje výuky programování a robotiky  
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2752/62RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  
město Havířov___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědom í  

 

ukončení výkonu funkce členů školské rady ke dni 5. 2. 2021 z důvodu uplynutí 

funkčního období: 

 

1. pana Z. Š. při Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a  

okres Karviná, příspěvková organizace 

 

2. pana Ing. J. D. při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí,  

příspěvková organizace  

 

3. pana Ing. B. M. při Základní škole a Mateřské škole  

Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  

 

4. paní J. B. a pana T. H. při Základní škole  

Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

 

5. paní Mgr. D. K. při Základní škole Havířov-Město  

Gorkého 1/329 okres Karviná  

 

6. paní Š. P. a pana K. Ď. při Základní škole  

Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace  

 

7. paní V. P., DiS. a pana M. S., DiS.  

při Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  

 

8. pana K. K. při Základní škole Kapitána Jasioka  

Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  

 

9. pana T. P. při Základní škole Havířov-Město  

M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace  

 

10. paní Bc. L. S. G. při Základní škole  

Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  

 

11. paní B. W. při Základní škole Havířov-Podlesí  

Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace  

 

12. pana Ing. B. N. při Základní škole Havířov-Šumbark  

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace  

 

13. pana J. D. při Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace  

 

14. pana V. J. při Základní škole a Mateřské škole s polským  

jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace  
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15. paní Mgr. J. F. při Základní škole Havířov-Šumbark  

Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace  

 

16. paní Bc. A. Z. při Základní škole Havířov-Město  

Žákovská 1/1006 okres Karviná  

 

j m e n u j e 

 

ke dni 6. 2. 2021 do funkce člena školské rady: 

 

1. pana Z. Š. při Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a  

okres Karviná, příspěvková organizace  

 

2. pana Ing. J. D. při Základní škole F. Hrubína  

Havířov-Podlesí, příspěvková organizace  

 

3. pana Ing. B. M. při Základní škole a Mateřské škole  

Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  

 

4. paní J. B. a pana T. H. při Základní škole  

Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

 

5. pana M. S., DiS. při Základní škole Havířov-Město 

Gorkého 1/329 okres Karviná  

 

6. pana Ing. D. J. a paní L. K. při Základní škole  

Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace  

 

7. paní V. P., DiS. a pana Ing. J. S. při Základní škole  

Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  

 

8. pana K. K. při Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední  

Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  

 

9. pana T. P. při Základní škole Havířov-Město  

M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace  

 

10. pana Bc. L. S. G., DiS. při Základní škole  

Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  

 

11. paní Mgr. I. H. K. při Základní škole  

Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 

organizace  

 

12. pana Ing. B. N. při Základní škole Havířov-Šumbark  

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace  

 

13. pana J. D. při Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace  
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14. pana V. J. při Základní škole a Mateřské škole s polským 

jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace  

 

15. paní Mgr. J. F. při Základní škole Havířov-Šumbark  

Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace  

 

16. paní Bc. A. Z. při Základní škole Havířov-Město  

Žákovská 1/1006 okres Karviná  

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů 

 

u k l á d á 

 

1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce členům školské rady za dané  

funkční období a poděkování za výkon ve funkci členům školské rady   

2. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady 

3. předat jmenovací dekrety novým členům školských rad    

 

Z: vedoucí OŠK 

T: 03.02.2021 

 

 
2753/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města ASTERIX – středisko 

volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747: 

 

poskytovatel dotace:               Nadace OKD, Karola Sliwky 149/17,  

    733 01 Karviná-Fryštát 

název operačního programu:  „Pro region“ 

název projektu:                       Asterixův koutek klidu – multismyslové  

    centrum pro děti     

požadovaná výše dotace:        96 160 Kč 

spolufinancování:                   bez spoluúčasti zřizovatele   
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2754/62RM/2021 - Rozhodnutí o pověření náměstka primátora podpisem platových  

výměrů ředitelů příspěvkových organizací____________________________  

 

Rada města Havířova   

 

r u š í 

 

usnesení RMH č. 1689/29RM/2011 ze dne 21. 12. 2011, ve znění dodatku č. 1 

schváleného usnesením RMH č. 865/17RM/2015 ze dne 24. 6. 2015  

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem 

1) platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Havířov, jejichž odvětvovým odborem je odbor sociálních věcí 

Magistrátu města Havířova  

a) na základě postupu do vyššího platového stupně dle započitatelné praxe 

b) na základě rozhodnutí Rady města Havířova o stanovení platu nově  

jmenovanému řediteli    

c) na základě rozhodnutí Rady města Havířova o úpravě platu ředitele   

2) oznámení ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním  

městem Havířov, jejichž odvětvovým odborem je odbor sociálních věcí 

Magistrátu města Havířova,  

o přiznání odměny na základě rozhodnutí Rady města Havířova 

 

2. náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem 

1) platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním  

městem Havířov, jejichž odvětvovým odborem je odbor školství a kultury 

Magistrátu města Havířova 

a) na základě postupu do vyššího platového stupně dle započitatelné praxe 

b) na základě rozhodnutí Rady města Havířova o stanovení platu nově  

jmenovanému řediteli   

c) na základě rozhodnutí Rady města Havířova o úpravě platu ředitele    

2) oznámení ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním  

městem Havířov, jejichž odvětvovým odborem je odbor školství a kultury 

Magistrátu města Havířova,  

o přiznání odměny na základě rozhodnutí Rady města Havířova 

 

 
2755/62RM/2021 - Stanovení platu ředitelům MŠ, ZŠ, ředitelce SVČ a zástupkyni  

statutárního orgánu MŠ E. Holuba Havířov od 1. 1. 2021_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce Asterix-SVČ, p. o., 

Havířov a zástupkyni statutárního orgánu Mateřské školy Havířov-Podlesí,  

E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 70958220, a to od 1. 1. 2021 

dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu 
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u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelům mateřských škol, základních škol, 

ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov a zástupkyni statutárního orgánu Mateřské 

školy Havířov-Podlesí, E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO: 70958220 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platových výměrů 

ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce Asterix-SVČ, p. o., 

Havířov a zástupkyni statutárního orgánu Mateřské školy Havířov-Podlesí,  

E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 70958220 

  

Z: vedoucí OŠK 

  T: leden 2021 

 

 
2756/62RM/2021 - Návrh na stanovení platu ředitelům mateřské školy a základních škol  

od 1. 2. 2021_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat řediteli příspěvkové organizace od 1. 2. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, a to: 

1. paní R. K. 

Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 

2. Mgr. M. S. 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

3. Ing. M. I. 

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

IČO: 48805475 

4. Mgr. T. P. 

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 

61988723 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem platových výměrů výše 

uvedeným ředitelům mateřské školy a základních škol 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr výše uvedeným ředitelům mateřské školy  

a základních škol 

          Z: vedoucí OŠK 

T: leden 2021 
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2757/62RM/2021 - Ocenění pedagogických pracovníků, žákyně a kolektivu________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

I. udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický  

pracovník školy a školského zařízení“ dle přílohy č. 1: 

1. paní Ing. Dagmar Hejdové, ZŠ Gorkého Havířov 

2. paní Mgr. Markétě Foniokové, ZŠ K. Světlé Havířov 

3. paní Mgr. Aleně Kabelíkové, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 

4. paní Mgr. Pavle Nesvadbové, ZŠ Školní Havířov 

5. paní Bc. Jaroslavu Drlíkovi, ZŠ Moravská Havířov 

6. paní Mgr. Andree Bajerové, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola  

DAKOL, o.p.s. 

7. paní Bc. Dagmar Bolkové, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá,  

příspěvková organizace 

8. panu Andreji Lehotskému, Dis.art., Základní umělecká škola  

Bohuslava Martinů, Havířov-Město, příspěvková organizace  

9. paní Heleně Neuwirthové, Základní umělecká škola Leoše Janáčka,  

příspěvková organizace 

10. paní Bc. Miroslavě Turecké, MŠ Balzacova Havířov   

II. udělení ocenění v kategorii „Žák střední školy“ dle přílohy č. 2: 

Denise Niemczykové, studentce v oboru „Sociální činnost“, Střední škola, 

Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace  

III. udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“  

dle přílohy č. 2:  

Houslovému komornímu souboru „TRIJKO“, Základní umělecká škola 

Bohuslava Martinů, Havířov-Město, příspěvková organizace ve složení:  

Valérie Gajanová – housle, 

Jan Františák – housle, 

Štěpán Novotný – klavír. 

uložit zaslání oznámení o ocenění školám a oceněným a informování veřejnosti 

o udělení ocenění          

      Z: vedoucí OŠK 

          T: březen 2021 

 

 
2758/62RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost pana J. N. bytem ……………………., který žádá pro svoji dceru K. N. 

povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného 

parkování na parkovišti místní komunikace ul. Dlouhá třída pro vozidlo  

se speciálním označením O7 
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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 v Havířově, pro vozidlo  

se speciálním označením O7, pro paní K. N. 

 

 
2759/62RM/2021 - Informace o uplatnění slevy z poplatku za uložení komunálního odpadu  

na skládku______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

uplatnění nároku na slevu z poplatku za ukládání komunálního odpadu pro 

období kalendářního roku 2021 u společností DEPOS Horní Suchá, a.s.,  

se sídlem Solecká 1321/1, Horní Suchá, IČO: 476 77 287, zařízení CZT00383  

a společnosti SMOLO Services s.r.o., se sídlem nám. Svobody 527,  

Třinec-Lyžbice, IČO: 277 08 853, zařízení CZT00432 , dle přílohy. 

 

    
2760/62RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit realizaci této investiční akce z rozpočtu 

města na rok 2021: stavba č. 19035 Parkoviště na ul. Majakovského v Havířově, 

předpokládaná cena 8.228.000 Kč včetně DPH 

 

 
2761/62RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

předložený záměr projektu a vidí ho jako přínosný pro další rozvoj předmětné 

lokality v části města Havířov - Šumbark 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem 

vyjádření statutárního města Havířova k žádosti ze dne 26.11.2020 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 62. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 11.01.2021 

21 

u k l á d á 

   

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 

statutárního města Havířova k žádosti ze dne 26.11.2020 žadateli, tj. Traxial – 

RP Šenov s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 

Z: vedoucí OÚR 

T: 21.01.2021 

 

 
2762/62RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádostí a přijetí účelových dotací na výkon činností sociální práce a výkon 

činností sociálně-právní ochrany dětí ze státního rozpočtu na rok 2021  

 

p o v ě ř u j e 

 

tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka 

- podpisem žádostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu 

- k úkonům konaným v rámci dotačního řízení pro poskytnutí příspěvku  

ze státního rozpočtu na výkon činností sociální práce v roce 2021  

dle přílohy č. 1 

Z: vedoucí OSV 

T: leden 2021 

 

k o n s ta t u j e 

 

skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova je  

1. výkon sociální práce dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů a dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2021 zajišťován 12 sociálními 

pracovníky oddělení sociálních služeb, 0,5 úvazkem vedoucí oddělení 

sociálních služeb a 0,25 úvazkem vedoucí odboru 

 

2. výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb.,  

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2021 

zajišťován 27 zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, včetně vedoucí tohoto oddělení, jedné administrativní 

pracovnice, jednoho zaměstnance, který se zabývá náhradní rodinnou péčí  

a jeho plat je dotován ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče  

a 0,5 úvazkem vedoucí odboru 
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2763/62RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky 

„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů – II.“  

dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019: 

1. D. P., ………………………………. 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

2. P. K., ………………………………. 

Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

3. B. K., ………………………………. 

Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

4. O. L., ………………………………. 

Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 

majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 05/2021 

 

  
2764/62RM/2021 - Vyřazení osobního automobilu_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit v souladu se Zásadami hospodaření  

s majetkem města vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 

500 tis. Kč/ks ve správě ORJ 06 – organizační odbor služební osobní automobil 

Škoda Superb RZ 6T1 8844 VIN TMBCF93T1A9010006 z roku 2009  

v pořizovací ceně 806.722,69 Kč bez DPH 
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2765/62RM/2021 - Změna v povodňové komisi________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e  

 

pana Ing. et Ing., Bc. J. M., MBAce členem Povodňové komise města Havířova 

ke dni 12.1.2021 

 

 
2766/62RM/2021 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zpráva z kontroly  

hospodaření_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zprávu z kontroly hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady,  

IČO: 70305374, dle Přílohy č. 1 

 

  
2767/62RM/2021 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 29.1.2021___ 
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

(dále jen „Společnost“) dne 29.1.2021 v 9 hodin v sídle Společnosti  

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

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

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu jednání takto: 

bod 2. Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle návrhu  

na usnesení dle Přílohy č. 2 

bod 3. Volba člena představenstva – hlasovat pro schválení člena  

představenstva dle návrhu na usnesení dle Přílohy č. 2 
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2768/62RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o hlasování akcionáře per rollam________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 

1. sdělení společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8,  
Havířov – Podlesí, IČO 45192081 (dále též „Společnost“) o valné hromadě 
dle Přílohy č. 1 

2. návrh rozhodnutí valné hromady per rollam dle Přílohy č. 2 
 
s c h v a l u j e  

 
hlasování zástupce města dle Přílohy č. 3 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zprávu o valné hromadě  
dle Přílohy č. 4 
 
n e s o u h l a s í  

 
s postupem Společnosti při svolání valné hromady.  

 

 

2769/62RM/2021 - Souhlas s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD____________ 
   

Rada města Havířova  
 

s o u h l a s í 

 
s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD, IČO: 27832813, 
příspěvkovou organizací Městským kulturním střediskem Havířov, 
IČO: 00317985: 
 
1. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD, se sídlem  

Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      
      název operačního programu:          Pro region 

    název projektu:                              Cesty do barev historie 2021 
    požadovaná výše dotace:             200 000,00 Kč 
    spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov 

bude hrazena z příspěvku na 
provoz pro rok 2021 

 
2. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      
      název operačního programu:          Pro region 

    název projektu:                        Den pro děti - Festival barev 2021 
    požadovaná výše dotace:             200 000,00 Kč 
    spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov 

bude hrazena z příspěvku  
na provoz pro rok 2021 
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3. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

      název operačního programu:    Pro region 

název projektu:                                             Koncerty a pohádky v parku 2021 

    požadovaná výše dotace:             200 000,00 Kč 

    spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov 

bude hrazena z příspěvku na 

provoz pro rok 2021 

 

4. poskytovatel dotace (nadačního příspěvku): Nadace OKD,  

se sídlem Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813,                                      

      název operačního programu:          Pro region 

    název projektu:                        Vánoční městečko 2021 

    požadovaná výše dotace:             200 000,00 Kč 

    spolufinancování:                   spoluúčast žadatele MKS Havířov 

bude hrazena z příspěvku na 

provoz pro rok 2021 

 

 
2770/62RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o podporu kinematografie_________ 

    

Rada města Havířova  

 

u d ě l u j e 

 

dodatečný souhlas s podáním žádosti o podporu kinematografie na Státní fond 

kinematografie, IČO: 01454455, příspěvkovou organizací Městským kulturním 

střediskem Havířov, IČO: 00317985   

 

poskytovatel podpory:    Státní fond kinematografie,  

    se sídlem Veletržní palác,  

 Dukelských    hrdinů 47, 170 00 Praha 7,  

IČO: 01454455                                                  

název dotačního okruhu:       6. publikační činnost v oblasti  

     kinematografie a činnost v oblasti  

              filmové vědy  

název projektu:                      Inovace Kina Centrum Havířov 

požadovaná výše podpory:   270 000,00 Kč 

spolufinancování:                  spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku  

na provoz pro rok 2021 
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2771/62RM/2021 - Žádost o souhlas zřizovatele s vrácením dotace Moravskoslezskému kraji_  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 008 

47 470, vrácení dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 250 565,00 Kč. 

 

          Z: ředitelka SANTÉ 

          T: leden 2021 

 

 
2772/62RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 165. - 170._  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozpočtová opatření č. 168., 169. a 170., dle důvodové zprávy, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 168., 169. a 170., dle důvodové zprávy, 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 165. – 167., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 163. – 170. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2020: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 672 229,22 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 112 970,64 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 48 075,69 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 1 839,22 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 509 343,67 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 966 059,27 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 488 732,07 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 918,29 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 17 312,81 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 548 671,40 tis. Kč 

 odbor organizační 323 858,45 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 181,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 341 662,08 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 896,12 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 127 239,65 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 992,27 tis. Kč 
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b) příspěvky organizacím 477 327,20 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 394,07 tis. Kč 

 MŠ ČSA 1 257,24 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 489,20 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 452,91 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 679,32 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 574,02 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 568,95 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 394,76 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 549,44 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 456,40 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 643,31 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 124,48 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 241,42 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 1 103,11 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 1 380,38 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 392,63 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 028,20 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 1 078,50 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 817,65 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 588,24 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 4 232,04 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 729,15 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 276,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 580,66 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 014,88 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 3 775,24 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 926,84 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 681,08 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 222,56 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 80,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 7 311,92 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 482,78 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 317,77 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 8 001,89 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 142,40 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 813,03 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 893,67 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 3 730,48 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 

3 263,48 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 83 989,66 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 1 700,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 25 049,80 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 41 242,94 tis. Kč 
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SANTÉ - centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb Havířov 

27 192,18 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 1 050 ,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 68 464,23 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 845,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

54 963,77 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 3 948,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 72 573,30 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +293 830,05 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +8 704,92 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +390 125,13 tis. Kč 

 

 
2773/62RM/2021 - Dodatečný souhlas s přijetím věcného daru___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

věcného daru – polévky pro klienty „Nízkoprahového denního centra pro osoby 

bez přístřeší“ ve výši 2 500,00 Kč od Restaurace Radnice Havířov s.r.o., 

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČ: 25385534 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar 

 

Z: ředitel SSmH 

T: leden 2021 

 

 
2774/62RM/2021 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2020  

ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov_______________ 

 

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, úpravu závazných ukazatelů 

nákladových účtů o 2 217 tis. Kč na rok 2020 
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2775/62RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek Nadačního fondu  

TEPLO NA DLANI_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI 

příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí:  

Poskytovatel příspěvku:   Nadační fond TEPLO NA DLANI, se sídlem 

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, 

IČO: 06486282 

Název projektu:   Oprava hřišť u Základní školy Generála Svobody  

Požadovaná výše příspěvku: 400.000,00 Kč 

Spoluúčast zřizovatele:  0,00 Kč 

Spolufinancování:  0,00 Kč 

 

 
2776/62RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – Zpráva o ceně tepla pro rok 2021 
 

Rada města Havířova                                                              

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o ceně tepla pro rok 2021 od Havířovské teplárenské společnosti, a.s. 

 

 
2777/62RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

 přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 22 o velikosti 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

b) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici 17. listopadu 1254/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

c) Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 
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d) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Tesařská 323/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ………………………………. 

 

e) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ………………………………. 

 

f) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 994/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

g) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Komunardů 982/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………………. 

 

h) Byt č. 31 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

i) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Kapitána Nálepky 744/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

j) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Hakenova 726/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

k) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici A.S.Puškina 909/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

l) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1075/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

m) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Horymírova 1172/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………., 

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

n) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

o) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

p) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Josefa Hory 1098/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 
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q) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1081/10, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

r) Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

s) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici V Parku 157/12, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

t) Byt č. 42 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

u) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici J.A.Komenského 286/15, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

v) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Josefa Hory 1099/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ………………………………. 

 

w) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 757/5, Havířov - Město,  

  pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ………………………………. 

 

x) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

y) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 427/23, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

z) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1117/14,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

aa) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1114/8,  

  Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

bb) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 
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cc) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1152/17, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

dd) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

ee) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Tolstého 938/6, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

ff) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1010/6, Havířov - Město,  

  pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ………………………………., 

3. ………………………………. 

 

gg) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Josefa Hory 1099/6, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ………………………………. 

 

hh) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

ii) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1204/42, Havířov - Podlesí,  

 pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ……………………………….,  

3. ………………………………. 

 

jj) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1101/79, Havířov - Podlesí,  

 pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ………………………………. 

 

kk) Byt č. 24 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

   pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

ll) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 428/25, Havířov - Šumbark,  

 pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

mm) Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 428/25, Havířov - Šumbark,  

     pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

nn) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

   pořadí žadatelů:  1. ………………………………. 

 

oo) Byt č. 10 o velikosti 1+4 na ulici Lašská 1156/21, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů:  1. ……………………………….,  

2. ………………………………. 
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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 

 

  
2778/62RM/2021 - 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. 12. 2020 a 1. 1. 2021 
dle přílohy č. 1  

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

 
2779/62RM/2021 - 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 28. 2. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
2780/62RM/2021 - Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova  

prostřednictvím MRA, s.r.o. od 18. 1. 2021___________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 

 Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím 
MRA, s.r.o. s účinností od 18. 1. 2021, ve znění přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
doručit schválené znění Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního města 
Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov-Město, IČO: 64084744 

 
    Z: vedoucí OPS 
    T: 18.01.2021 
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2781/62RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
za 4. čtvrtletí 2020________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  

v 4. čtvrtletí roku 2020 dle přílohy č. 1 a plán kontrolní činnosti oddělení kontroly 

a interního auditu odboru kanceláře primátora Magistrátu města Havířova  

na 1. pololetí roku 2021. 

 

 
2782/62RM/2021 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 87,77 m2 v přístavbě zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, 

Havířov-Podlesí, spol. Karamelkov, s.r.o., IČO: 08576211, ke zřízení 

internetového obchodu, za podmínek: 

- nájemné 400,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

24,40 m2 v suterénu obytného domu na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město,  

p. J. Ch., bytem ………………………………., jako odposlechovou místnost 

nahrávacího studia, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,20 m2 v suterénu domu  

na Národní tř. 964/31, Havířov-Město, p. Z. B., jako sklad  

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

4. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu  

obytného domu ul. Moravská 390/3, Havířov-Šumbark, nájemci  

p. L. D., bytem ………………………………., dohodou k 31. 1. 2021 

 

5. pronájem části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného  

domu ul. Moravská 390/3, Havířov-Šumbark, p. P. D.,  

bytem ………………………………., ke garážování osobního vozidla,  

za podmínek: 

- nájemné 700,00 Kč/m2/rok vč. DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 2. 2021  
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6. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2 v suterénu domu  

ul. Mozartova 1065/11, Havířov-Město, p. J. V., jako sklad  

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok vč. DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

7. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 16,85 m2 v suterénu domu  

ul. Klidná 791/4, Havířov-Město, p. E. K., jako sklad pro vlastní potřebu, za 

podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok vč. DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 
2783/62RM/2021 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpověď nájemní smlouvy na služební byt o celkové podlahové ploše  

67,05 m2 nájemkyni p. B. K., bytem ……………………………….,  

umístěný ve 3. nadzemním podlaží budovy na ………………………………., 

z důvodů plánované rekonstrukce budovy 

 

2. výpověď smlouvy o nájmu pozemku par. č. 1, k. ú. Dolní Datyně,  

o výměře 24 m2,  nájemkyni p. B. K., bytem ………………………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem výpovědi nájemní 

smlouvy na pozemek dle usnesení bod 2. 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit výpověď nájemní smlouvy 

 

Z: vedoucí EO 

T: 25.01.2021 

 

 
2784/62RM/2021 - Přijetí daru nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje_______________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru od vlastníka 

Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692: 

 

a) pozemek parc. č. 203/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 

 č. p. 1317, k. ú. Bludovice, ul. Kubelíkova 1, Havířov-Podlesí  
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b) pozemek parc. č. 2212, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek  

parc. č. 2213/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek parc. 

č. 2214, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Havířov-město (minigolf) 
 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací 

smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zajistit podpis darovací smlouvy 

 

Z: vedoucí odboru EO 

T: 15.02.2021 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí s Moravskoslezským krajem, 

IČO: 70890692: 

a) pozemek parc. č. 203/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  

č. p. 1317, k. ú. Bludovice, ul. Kubelíkova 1, Havířov-Podlesí  

b) pozemek parc. č. 2212, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek  

parc. č. 2213/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek parc. 

č. 2214, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Havířov-město (minigolf) 

na dobu nejdéle 90 dnů, a to od nabytí účinnosti této smlouvy do doby zápisu 

vlastnického práva uvedených nemovitostí do katastru nemovitostí na statutární 

město Havířov, s podmínkou převodu a hrazení energií a vody 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací 

smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zajistit podpis darovací smlouvy 

 

Z: vedoucí odboru EO 

T: 31.01.2021 

 

 

2785/62RM/2021 - Přijetí darů JSDH Havířov Životice_________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. přijetí finančního daru ve výši 40.000,- Kč na rozvoj a podporu hasičské  

činnosti JSDHO od zapsaného spolku Svatého Floriána – Dobrovolných hasičů 

roku, z.s., IČ: 01905872. 
2. přijetí věcných darů – 1 ks radiostanice Hytera PD605 v hodnotě 12.959,- Kč  
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vč. DPH a 1 ks LED reflektoru RC020-A20W/AKU v hodnotě 956,- Kč vč. 
DPH na dovybavení jednotky SDH Havířov Životice od zapsaného spolku 
Svatého Floriána – Dobrovolných hasičů roku, z.s.,IČ: 01905872. 

 

p o v ě ř u j e  
 
Ing. Josefa Bělicu, MBA, primátora statutárního města Havířova, podpisem 
darovací smlouvy         

              Z: vedoucí OKP  

                        T: 31.01.2021 

 

 
2786/62RM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu  

víceúčelové haly__________________________________________________ 

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

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemků – pozemku parc. 
č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, jehož součástí je budova 
s číslem popisným 1102, část pozemku parc. č. 2323, sportoviště a rekreační 
plocha o výměře cca 4.811 m2, část pozemku parc. č. 2326, k. ú. ostatní plocha, 
zeleň o výměře cca 660 m2, vše v k. ú. Havířov-město, za podmínek dle Přílohy 
č. 1 Záměru převodu nemovitostí 

 

  
2787/62RM/2021 - Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 25.01.2021___________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  
které se bude konat dne 25.01.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 
dle přílohy.  

 
 

 

2788/62RM/2021 - UŘ/440/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4,  

Havířov-Město“– výběr dodavatele__________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/440/MRA/20  
„Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4, Havířov-Město“ společnosti  
MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 27776506, 
s nabídkovou cenou 17 840 033,52 Kč bez DPH a s termínem realizace  
175 dní 
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2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky UŘ/440/MRA/20 „Sanace  

obytného domu na ul. Slezská 2-4, Havířov-Město“ takto: 

 

2. místo: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,  

IČO: 25853473, s nabídkovou cenou 18 050 469,84 Kč  

bez DPH a s termínem realizace 180 dní 

3. místo: THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, Zábřeh,  

700 30 Ostrava, IČO: 42766991, s nabídkovou cenou  

18 050 513,79 Kč bez DPH a s termínem realizace 182 dní 

4. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o, č.p. 88, 739 36 Bruzovice,  

IČO: 26807947, s nabídkovou cenou 19 200 000,00 Kč  

bez DPH a s termínem realizace 170 dní 

5. místo: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město,  

739 61 Třinec, IČO: 28618891, s nabídkovou cenou  

23 720 428,05 Kč bez DPH a s termínem realizace 180 dní 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/440/MRA/20 „Sanace obytného 

domu na ul. Slezská 2-4, Havířov-Město“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění  

přílohy č. 3 

Z: vedoucí investičně-provozního  

     odboru MRA, s.r.o. 

T: 18.01.2021 

 

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 
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2789/62RM/2021 - UŘ/441/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, 

Havířov-Podlesí“– výběr dodavatele_________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/441/MRA/20  

„Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“ 

společnosti STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem Slezská 2101/15, 737 01 Český 

Těšín, IČO: 25853473, s nabídkovou cenou 43 293 482,07 Kč bez DPH  

a s termínem realizace 240 dní 

 

2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky UŘ/441/MRA/20 „Sanace  

obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“ takto: 

 

2. místo: Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588,  

691 56 Hrušky, IČO: 25585142, s nabídkovou cenou  

43 851 780,96 Kč bez DPH a s termínem realizace 240 dní 

3. místo: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava,  

IČO: 27776506, s nabídkovou cenou 45 220 947,06 Kč  

bez DPH a s termínem realizace 240 dní 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 3 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/441/MRA/20 „Sanace obytného 

domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“ 
 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění  

přílohy č. 3 

Z: vedoucí investičně- 

     provozního odboru  

     MRA, s.r.o. 

T: 18.01.2021 

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 
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2790/62RM/2021 - Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů______________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem 

U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

(dále jen „společnost“) 

 

v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: Ing. Ondřeje Baránka 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

doporučení dozorčí rady společnosti proplatit jednatelům společnosti 

mimořádnou odměnu za práci v roce 2020 dle přílohy č. 1 

     

s c h v a l u j e 

 

vyplacení mimořádné odměny jednatelům společnosti v souladu s doporučením 

dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 1  

 

   Z: jednatelé společnosti 

   T: 1/2021 

 

  
2791/62RM/2021 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.2.2021_______________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

v rámci odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova oddělení stavební 

úřad ke dni 31.1.2021 

 

 

 

z ř i z u j e 

 

od 1.2.2021 odbor stavebního řádu a památkové péče Magistrátu města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo 

zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce),  

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance 

zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města, 

s účinností od 1.2.2021 na 325 zaměstnanců 
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b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru stavebního 

řádu a památkové péče Magistrátu města Havířova v souladu s § 7 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.     Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 
primátor města        náměstek primátora  
         pro ekonomiku a správu majetku
       



          STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

          Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/27217/2021 

VYŘIZUJE:   Veronika Richterová v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: richterová.veronika@havirov-city.cz  

  

DATUM: 17.022021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 63. schůze Rady města Havířova 

konané dne 15.02.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

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 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.02.2021  

 

 
2792/63RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021 

 
2793/63RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021 
 
2794/63RM/2021 - Schválení pořadu 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021 

 
2795/63RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 63. RMH 

 
2796/63RM/2021 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2020 

 
2797/63RM/2021 - Přidělení obecního bytu     

 
2798/63RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      

 
2799/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s. 

 
2800/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

Veolia Energie ČR, a.s. 

 
2801/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s. 

 
2802/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností  

 
2803/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 

 
2804/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 
2805/63RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí 

 
2806/63RM/2021 - Pronájem části nemovité věci 

 
2807/63RM/2021 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou 

 
2808/63RM/2021 - Souhlas s podnájmem  

 
2809/63RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

 
2810/63RM/2021 - Stížnosti – přehled za r. 2020 

 
2811/63RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá 

 
2812/63RM/2021 - Pronájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark 

 
2813/63RM/2021 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281,  

k. ú. Havířov-město 
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2814/63RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2170, k. ú. Havířov-město 

 
2815/63RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku od pana Ing. J. H. 

 
2816/63RM/2021 - Výpůjčka a služebnost inženýrské sítě pro účely výstavby  

veřejného osvětlení  

 
2817/63RM/2021 - Finanční vypořádání za užívání pozemků ČR-Agentury ochrany přírody  

a krajiny ČR      

 
2818/63RM/2021 - Petice obyvatel domu Šrámkova č. 1373/14 proti dlouhodobému  
                                obtěžování, porušování domovního řádu a rušení nočního klidu 

 
2819/63RM/2021 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  

MŠ Okružní Havířov 

 
2820/63RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci SSRZ Havířov 

 
2821/63RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 

 
2822/63RM/2021 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2021 

 
2823/63RM/2021 - Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov  

na období 2021-2025 

 
2824/63RM/2021 - Informace o změně v požadavcích při uplatnění slevy z poplatku  

za uložení komunálního odpadu na skládku 

 
2825/63RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  

„Rozšíření kapacity sběrny druhotných surovin, výkup kovových odpadů, 

sběrné místo výrobků s ukončenou životností“ 

 
2826/63RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů  

nákladových účtů na rok 2020 

 
2827/63RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO 

 
2828/63RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci 

 
2829/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ a MŠ  

Na Nábřeží Havířov 

 
2830/63RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního  

movitého majetku – MŠ Petřvaldská 

 
2831/63RM/2021 - Žádost PO ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí o souhlas s pořízením  

                                investičního movitého majetku – pořízení účetního programu  

 
2832/63RM/2021 - Předfinancování a financování projektů ZŠ a MŠ Zelená 
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2833/63RM/2021 - Žádost o proplacení nákladů na projekt Havířov zpívá gospel 

 
2834/63RM/2021 - Návrh textu veřejnoprávní smlouvy na rok 2021                             

 
2835/63RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 

 
2836/63RM/2021 - Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 – DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 

 
2837/63RM/2021 - Harmonogramu významných celoměstských akcí v roce 2021 – projekty  

MKS Havířov 

 
2838/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a pořízením vlastního investičního  
                                majetku - Městská knihovna Havířov 

 

2839/63RM/2021 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2021 – bezbariérové byty 

na území statutárního města Havířova 

 
2840/63RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru – Restaurace Radnice Havířov 

 
2841/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

 
2842/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace¨ 

 
2843/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

obce Těrlicko pro rok 2021 

 
2844/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

města Orlová pro rok 2021 

 
2845/63RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce  

Horní Domaslavice pro rok 2021 

 
2846/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

MOb MHaH pro rok 2021 

 
2847/63RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov  

 
2848/63RM/2021 - Pořízení sportovní infrastruktury Městského fotbalového areálu,  

Havířov-Prostřední Suchá 

 
2849/63RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 1. – 19.  

 
2850/63RM/2021 - OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě 

Havířov“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy  

 
2851/63RM/2021 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - zahájení zadávacího řízení 
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2852/63RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“  – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
2853/63RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z Operačního  

programu Životní prostředí 2014 – 2020  

 
2854/63RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z Operačního  

programu Životní prostředí 2014 – 2020  

 
2855/63RM/2021 - „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (stavba č. 18054) – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
2856/63RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 
2857/63RM/2021 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji - 3. výzva“            

 
2858/63RM/2021 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE  
                                 – IP COAL            

 
2859/63RM/2021 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje  

vzdělávání v ORP Havířov III“ 

 
2860/63RM/2021 - Úklid budov – uzavření dodatků 

 
2861/63RM/2021 - Dohoda o úhradě skutečných nákladů za užívání obřadní síně 

 
2862/63RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
2863/63RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách  

 
2864/63RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
                                Havířov-Město 

 
2865/63RM/2021 - Přidělování bytů na ul. Střední 3 (ubytovna) 

 
2866/63RM/2021 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor  

ve správě Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2020 

 
2867/63RM/2021 - UŘ/439/MRA/20 „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8  

a Palackého 2, Havířov“– výběr dodavatele  

 
2868/63RM/2021 - Volba přísedících okresního soudu v Karviné pro volební období  
                                2021–2025 

 
2869/63RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 

 
2870/63RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 

 
2871/63RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady  
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2872/63RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady 

 
2873/63RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady společnosti  

Technické služby Havířov a.s. 

 
2874/63RM/2021 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem  

za rok 2020 a sazebník úhrad na rok 2021 

 
2875/63RM/2021 - Rezignace členů výboru ZMH a komise RMH 

 
2876/63RM/2021 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2020 

 
2877/63RM/2021 - Změna ve složení Komise pro občanské záležitosti RMH 

  
2878/63RM/2021 - Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  
                                konaného dne 01.03.2021 

 
2879/63RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v  
                                působnosti valné hromady – schválení odměny jednateli 
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U S N E S E N Í 
z 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.02.2021  

 
2792/63RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 63. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 15.02.2021 

           Mgr. Ivu GEORGIU 

 

 
2793/63RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 62. schůze RMH, konané dne 11.01.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 62. schůze RMH, která se konala  

dne 11. ledna 2021 

 

 
2794/63RM/2021 - Schválení pořadu 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 63. schůze Rady města Havířova, konané dne 15. února 2021 

dle přílohy  

 

 

2795/63RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 63. RMH______________________________ 

 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2707/61RM/2020 Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu 

nemovitosti č. 767/OŠK/07 
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2712/61RM/2020 KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování 

bikesharingu v Havířově“ – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky 

2771/62RM/2021 Žádost o souhlas zřizovatele s vrácením dotace 

Moravskoslezskému kraji 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: dlouhodobé 

 

386/8RM/2015 Stížnosti p. T. R. na primátory města 

507/10RM/2015 Podání  p. T. R. pro Radu města Havířova 

4238/84RM/2018 Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na 

protidrogovou politiku města za rok 2017  

 

úkoly: krátkodobé 

 

2632/59RM/2020 Uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a 

správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje 

2655/59RM/2020 Pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark 

2657/59RM/2020 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

ČD - Telematika a.s. 

2697/61RM/2020 Pronájem částí nemovitých věcí 

2710/61RM/2020 Návrh na stanovení platu ředitelům mateřských škol, 

základních škol a ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov  

od 1. 1. 2021 

2729/61RM/2020 ZPŘ/525/OÚR/20 - „Odkanalizování Havířova - lokalita 

Důlňák“ - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy 

2732/61RM/2020 Přijetí finančního daru 

2745/62RM/2021 Bezúplatný převod majetku zřizovateli – SSRZ Havířov 

2752/62RM/2021 Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je 

statutární město Havířov  

2755/62RM/2021 Stanovení platu ředitelům MŠ, ZŠ, ředitelce SVČ a 

zástupkyni statutárního orgánu MŠ E. Holuba Havířov od 

1. 1. 2021 

2756/62RM/2021 Návrh na stanovení platu ředitelům mateřské školy a 

základních škol od 1. 2. 2021 

2761/62RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířova 

2773/62RM/2021 Dodatečný souhlas s přijetím věcného daru 

2780/62RM/2021 Zásady zadávání veřejných zakázek statutárního města 

Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o. od 18. 1. 2021 

2783/62RM/2021 Výpověď nájemní smlouvy 

2785/62RM/2021 Přijetí darů JSDH Havířov Životice 

2790/62RM/2021 Statutární město Havířov - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – schválení odměny jednatelů 
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2796/63RM/2021 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2020_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie 

Havířov na území města Havířova za rok 2020, zprávu Policie ČR o stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2020, 

zprávy o činnosti jednotky Hasičského záchranného sboru MS kraje Hasičské 

stanice Havířov a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 

2020, dle příloh  

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí  

 

   
2797/63RM/2021 - Přidělení obecního bytu___________________________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení obecního bytu č. 24 o vel. 1+1 se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě  

na ul. …………………………… p. I. K., t.b. ………………………… pod 

podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové úhradě 

pohledávek    vůči městu Havířov  

- nájemní smlouva bude s p. Irenou Kleinovou uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova na dobu 3 měsíců s možností prodloužení s tím,  

že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč 

 

    
2798/63RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________      

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. P. B., DiS., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2 v domě  

na ul. …………………………, jehož nájemcem je její otec p. V. B. 
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2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. I. K., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě  

na ul. …………………………, jehož nájemcem je její dcera  

p. M. C. 

 

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

přistoupení p. K. B., trvale bytem …………………………k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+4 v domě  

na ul. …………………………, jehož nájemcem je p. R. P. pod podmínkou, 

že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke 

smlouvě p. R. P. předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu 

Havířov 

 

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

přistoupení p. D. S., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na ul. …………………………, 

jehož nájemcem je p. M. P. pod podmínkou, že před uzavřením 

Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. D. S. 

předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

přistoupení p. P. J., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě na ul. …………………………, 

jehož nájemcem je p. N. L. 

 

 
2799/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 4874/1,  

k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování a 

opravování podzemního komunikačního vedení zařízení veřejné komunikační 

sítě-HDPE trubky s optickým kabelem, metalické kabely a rozvaděčem veřejné 

komunikační sítě v rámci stavby číslo 16010-042390 

RVDSL1804_M_T_HAVM1364-HAVM1HR_MET  za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,24 m2 dle GP č. 2418-143/2020 ze dne  

17. 7. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti – CETIN a.s., 

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2021 

 

 
2800/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

Veolia Energie ČR, a.s.____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti k pozemkům v majetku města 

a to parc. č. 1536/1, 1946, 1957, k. ú. Havířov-město    spočívající    v zřízení, 

umístění, provozování,  opravování a udržování rozvodného tepelného zařízení 

jako součástí soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného 

zařízení v rámci stavby: „ZDS HA Technické služby Havířov“ za jednorázovou   

úhradu  ve výši 110.800,00 Kč + DPH, o výměře 554,00 m2 dle GP č. 2431-

P27/2020 ze dne 24. 9. 2020, na dobu časově neomezenou ve prospěch oprávněné 

společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení věcného břemene 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu 

s tímto usnesením                                                               

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2021 

 

 
2801/63RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s.________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc. č. 2488,  

k. ú. Havířov-město spočívající v právu umístit, provozovat, trpět podzemní 

vedení telekomunikační sítě sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými 

kabely, umožnit přístup a příjezd na nemovitosti za účelem zajišťování provozu 

a údržby, oprav včetně případné rekonstrukce a   odstranění podzemního vedení   

za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,00 Kč + DPH, o celkové výměře 14,60 m2 

dle GP č. 2438-210/2020 ze dne 5. 11. 2020, na dobu neurčitou ve prospěch 
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oprávněné společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava,  

28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČO: 258 16 179 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu 

s tímto usnesením                          

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2021 

 

 
2802/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.  

č. 2105/28, 2105/29, 2105/31, 2105/32, 2105/42, k. ú. Šumbark  za účelem 

umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 10.600,00 Kč  

+ DPH, (o výměře 53,00 m2 – graficky označeno v GP písmenem „A"),  

za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu  

ve výši 10.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,00 m2 – graficky označeno  

v GP písmenem „B") dle GP č. 1991-57/2020 ze dne 21. 10. 2020 ve prospěch 

pozemku parc. č. 2105/798, k. ú. Šumbark,  jimiž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti je vlastník obchodní firma ČSAD Havířov a.s.,  

se sídlem: U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO: 451 92 081, na 

dobu neurčitou  

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 713/1,  

k. ú. Dolní Datyně  za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.250,00 Kč + DPH, (o výměře 10,00 m2 – graficky označeno 

v GP písmenem „B"), za účelem umístění kanalizační přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.500,00 Kč + DPH, (o výměře 12,00 m2 – 

graficky označeno v GP písmenem „A") a za účelem umístění sjezdu za 

jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 21,00 m2 – 

graficky označeno v GP písmenem „A") dle GP č. 807-73/2020  

ze dne 21. 10. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 328/2, k. ú. Dolní Datyně, 

jehož součástí je budova č. p. 226, k. ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastník J. V., bytem …………………………, na 

dobu neurčitou  
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3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 718, 

k. ú. Dolní Datyně za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu  

ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 9,00 m2) dle GP č. 813-145/2020  

ze dne 27. 11. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 388/4, k. ú. Dolní Datyně, 

jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního-garáž,  

k. ú. Dolní Datyně, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník 

MUDr. M. Š., bytem …………………………, na dobu neurčitou  

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.  

č. 1657, 1691/1, 1693, 1888/4, k. ú. Šumbark  za účelem umístění  vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH,  

(o výměře 7,00 m2 ), za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 10.625,00 Kč + DPH, (o výměře 85,00 m2 – graficky označeno 

v GP písmeny „A", „B", „C"), za účelem umístění plynovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH,  

(o výměře 6,00 m2 – graficky označeno v GP písmenem „B") a za účelem 

umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH,  

(o výměře 19,00 m2 – graficky označeno v GP písmenem „A")  

dle GP č. 1981-27/2020 ze dne 8. 6. 2020 ve prospěch pozemku parc.  

č. 1661/10, k. ú. Šumbark, jehož součástí je budova č. p. 1294, k. ú. Šumbark, 

jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník M. W., bytem 

………………………… na dobu. neurčitou  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. až 4. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2021 

 

 
2803/63RM/2021 - 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 v majetku  

města a to parc. č. 2515/1, 2547/2, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, 

umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení 2 x AYKY-J 4x35 v chráničce DVR100 

v rámci stavby č. IV-12-8017518/VB4 Havířov, U Křížů č. parc. 2663/1,  

NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 18,70 m2  

dle GP č. 4877-253/2020 ze dne 14. 9. 2020, na dobu neurčitou  
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2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  

a to parc. č. 1666/2, k. ú. Šumbark spočívající  v  zřízení,  umístění,  

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční  soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x35 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8025353/VB2 Havířov, Dr. Jánského č. parc. 1665/2, NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 11,40 m2 dle GP  

č. 1990-455/2020 ze dne 13. 10. 2020, na dobu neurčitou  

 

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

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

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8025444/VB2 D. Suchá, Lazecká, č. parc. 1534/1, NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,20 m2 dle GP  

č. 1433-521/2020 ze dne 19. 11. 2020, na dobu neurčitou  

 

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

a to parc. č. 4874/2, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční  soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby  

č. IV-12-8017604/3, Havířov, Na vyhlídce č. parc. 4756/2, NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 3,01 m2 dle GP  

č. 2432-731/2019 ze dne 23. 9. 2020, 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 4. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen  

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

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2021 

 

  
2804/63RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.  

č. 1326/1, 1327, 1405/52, 1405/76, 1405/77, k. ú. Prostřední Suchá spočívající 

v povinnosti strpět  uložení vodovodního řadu, v právu chůze  a jízdy  

motorovými  vozidly a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce 
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a demontáže vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb, 

vysazování trvalých porostů  ovocných či lesních stromů, víceletých keřů  

 nad uloženým vodovodním řadem v rámci  stavby „Havířov-Prostřední 

Suchá, ul. Hornická-výměna    vodovodního  řadu “ za jednorázovou   úhradu  

ve výši 127.600,00 Kč + DPH, o výměře 638,00 m2 dle GP č. 3272-48/2020 

ze dne 19. 10. 2020, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města a to parc.  

č. 1923/9, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v povinnosti strpět uložení 

vodovodního řadu, v právu chůze  a jízdy motorovými vozidly a  mechanismy 

při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu 

 a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů  

ovocných či lesních stromů, víceletých keřů  nad uloženým vodovodním řadem 

v rámci  stavby „Havířov-Prostřední Suchá, Horní Suchá Pašůvka-výměna    

vodovodního  řadu “ za jednorázovou   úhradu  ve výši 10.000,00 Kč + DPH, 

o výměře 14,00 m2 dle GP č. 3279-472/2020 ze dne 11. 12. 2020, na dobu 

neurčitou  

 

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.  

č. 1799/1, 1814/16, k. ú. Bludovice spočívající v povinnosti strpět uložení 

vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly a mechanismy 

při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu 

a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů 

ovocných či lesních stromů, víceletých keřů nad uloženým vodovodním řadem 

v rámci stavby „Havířov-Bludovice, ul. Padlých hrdinů-výměna vodovodního 

řadu“ za jednorázovou   úhradu  ve výši 16.600,00 Kč + DPH,  

o výměře 83,00 m2 dle GP č. 4933-473/2020 ze dne 10. 12. 2020, na dobu 

neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody  

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory,  

PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

služebností inženýrských sítí dle bodu 1. až 3. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí 

dle bodu 1. až 3. v souladu s tímto usnesením    

                                                            

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2021 
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2805/63RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti o výměře 11,90 m2 v suterénu 

obytného domu ul. …………………………, p. I. V., bytem 

…………………………, jako sklad pro vlastní potřebu 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti o výměře 7 m2 v suterénu  

obytného domu …………………………, p. P. M., bytem 

…………………………, jako sklad pro vlastní potřebu 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti č. 402 o výměře 19,60 m2  

ve 4. NP podnikatelského centra ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, 

společnosti DOZIT PLUS s.r.o., IČO: 27815170, jako sklad 

 

 
2806/63RM/2021 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – místnosti č. 215 o výměře 12,53 m2  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p.  86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, Slezské diakonii, IČO: 65468562, jako jednací místnost  

s klienty, za podmínek: 

- nájemné 1.066,00 Kč čtvrtletně bez DPH 

- čtvrtletní hrazení záloh za služby  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3. 2021 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy  

o nájmu části nemovité věci č. 967/EO/19 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu části nemovité 

věci  

Z: vedoucí EO 

T: 31.03.2021 
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2807/63RM/2021 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,28 m2 v suterénu 

obytného domu ul. J. Jabůrkové 978/1, Havířov-Město, nájemkyni  

paní J. P., bytem ………………………… z důvodu opakovaných havárií na 

potrubí TV, a to dohodou k 31. 12. 2020 s tím,  

že nájemkyni p. P. bude vrácena poměrná část nájemného za období srpen-

prosinec 2020 ve výši 595,00 Kč 

 

 
2808/63RM/2021 - Souhlas s podnájmem_____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. nájemci části nemovité věci – nebytových prostorů o celkové výměře  

132,47 m2 v 3. poschodí zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83, 

Havířov-Podlesí, společnosti Somadent s.r.o., IČO: 28603796, podnájem části 

nebytových prostorů o výměře 17,60 m2 pro paní R. S., DiS,  

IČO: 09732713, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 

 

2. nájemci části nemovité věci – místnosti č. 110 o celkové výměře 38,43 m2  

v 1. nadzemním podlaží části H budovy čp. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, 

p. L. H., IČO: 65902581, podnájem místnosti č. 110  

pro paní R. S., IČO: 04861841, za podmínek shodných s nájemní smlouvou  

 

 
2809/63RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu_____________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře 29,60 m2, nebytový 

prostor na ul. Fibichova 228/23, Havířov-Město, z nájemkyně p. L. K., IČO: 

86994069, na společnost ALIPEX centrum s.r.o., IČO: 26847876 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- nájemné 2.617,00 Kč/m2/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 3.2021 

účel: prodejna alkoholických nápojů a dárková síň 
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2810/63RM/2021 - Stížnosti – přehled za r. 2020_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii 

Havířov v roce 2020 dle přílohy. 

 

 
2811/63RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá__________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje části pozemku parc. 

č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá o výměře cca 3 099 m2, katastrální území  

Dolní Suchá, panu P. G., bytem ………………………… 

za účelem výstavby rodinného domu se zahradou. 

 

 
2812/63RM/2021 - Pronájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

pronájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark o výměře 75 m2,  

panu P. J., bytem …………………………k již postaveném prodejnímu stánku 

s provozem sázkovém kanceláře Chance s tím, že nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou od 01.03.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou, za 

roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení 

věcného břemene v celkové výši 18 100,00 Kč/rok s tím, že úhrada nájemného 

bude formou čtvrtletních splátek.  

Další podmínky nájemní smlouvy jsou zákaz prodeje rozlévaných alkoholických 

nápojů, v prostorách prodejního stánku nebudou umístěny hrací automaty, 

nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou schůdnost 

přístupu ke stánku  

a 

ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. číslo.  2105/753, k. ú. Šumbark  

č. 644/OSRM/2016 s panem R. B., bytem …………………………dohodou 

k 28.02.2021 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

a dohody o ukončení nájemní smlouvy   

                                                                                                      Z: vedoucí EO 

                                                                                                      T: 30.04.2021 
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2813/63RM/2021 - Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281,  
k. ú. Havířov-město_______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodloužení pronájmu části pozemku   parc. č. 281, k. ú. Havířov-město, 
o výměře 12 m2, označené č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády, 
pro pana M. S., bytem …………………………, IČO: 73899291, za účelem 
parkovacího stání pro vozidlo taxi, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, 
za smluvní nájemné ve výši 20.000.00 Kč/rok/1 stání včetně DPH 

 

 
2814/63RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 2170, k. ú. Havířov-město______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 2170, ostatní plocha, o výměře 1008 m2,  
k. ú. Havířov-město, Městskému kulturnímu středisku Havířov, Hlavní třída 
246/31a, Havířov-Město, IČO: 00317985, za účelem umístění prodejních 
dřevěných domků, na dobu určitou 15 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
s účinností ode dne uveřejnění této smlouvy v Registru smluv 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce pozemku 
 
u k l á d á 
 
ekonomického odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu s tímto 
usnesením 

                                                                                                                     Z: vedoucí EO 
                                                                                                                     T: 31.03.2021 
 

 
2815/63RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku od pana Ing. J. H.______________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby pro 
rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. č. 4064/37, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 24 m2, k. ú. Havířov-město, od vlastníka Ing. J. H., 
…………………………, který stavbu nabídl městu, vlastníkovi pozemku pod 
stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
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2816/63RM/2021 - Výpůjčka a služebnost inženýrské sítě pro účely výstavby  

veřejného osvětlení_______________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby „Veřejné osvětlení ul. Astronautů úsek  

od ul. Mozartova po vjezd na parkoviště u nemocnice“ výpůjčku a zřízení 

služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu statutárního města Havířova 

umístit, provozovat, opravovat či odstranit podzemní vedení veřejného osvětlení 

a stožáry na části pozemku k. ú. Havířov-město,  parc. č. 2210/1,  v majetku 

Atletického Clubu Havířov, z.s., se sídlem Astronautů 1551/4,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 452 38 863, přičemž pozemek bude vypůjčen na 

dobu od zahájení stavebních prací, do doby uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti ohodnocené částkou 125,00 Kč/m2  zastavěné plochy včetně 

ochranného pásma a 500,00 Kč/1ks stožáru umístěného na pozemku, 

dle zaměření dokončené stavby           

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením     

                                                                                                                        

           Z: vedoucí EO                                                                                                                        

           T: 31.03.2021  

 

   
2817/63RM/2021 - Finanční vypořádání za užívání pozemků ČR-Agentury ochrany přírody  

a krajiny ČR_____________________________________________________       

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

v rámci vypořádání stavby „1. etapa cyklostezek – stavba1./01  

Havířov – Žermanická přehrada“ uzavření Dohody o finančním vypořádání  

za užívání částí pozemků v k. ú. Havířov-město, parc. č. 4346/7, 4369/2, 4371/2, 

4374/5, 4383/2 a 4389/2,  o celkové  výměře 3.604 m2,  pod stavbou cyklostezky 

v majetku města a to za období od 1. 7. 2020 do 10. 12. 2020, kdy byly pozemky 

ve vlastnictví České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,  

se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 11, IČO: 629 33 591 a město 

je  užívalo bez právního důvodu, přičemž finanční vyrovnání činí 65.775,00 Kč   

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody   
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit dohodu v souladu s tímto usnesením     

                                                                                                                        

Z: vedoucí EO                                                                                                                        

T: 31.03.2021  

 

 
2818/63RM/2021 - Petice obyvatel domu Šrámkova č. 1373/14 proti dlouhodobému  
                                obtěžování, porušování domovního řádu a rušení nočního klidu__________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

petici obyvatel domu Šrámkova č. 1373/14 proti dlouhodobému obtěžování, 

porušování domovního řádu a rušení nočního klidu 

 

s c h v a l u j e 

 

návrh odpovědi na petici dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

odeslat odpověď na petici 

Z: vedoucí SO  

T: 23.02.2020 

 

 
2819/63RM/2021 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  

MŠ Okružní Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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 6 ks vzduchotechnických jednotek v učebnách MŠ Okružní,  

Havířov-Šumbark, v celkové účetní ceně 1.117.250,30 Kč, z toho  

5 ks vzduchotechnických jednotek, inv. čísla 000000080153 – 000000080157, 

v účetní ceně 186.208,38 Kč/ks a 1 ks vzduchotechnické jednotky, inv. číslo 

000000080158, v účetní ceně 186.208,40 Kč, pořízených z dotačních prostředků 

v rámci investiční akce č. 20058 - Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, 

Havířov-Šumbark - vzduchotechnika s rekuperací, příspěvkové organizaci 

Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, 

IČO: 709 58 297 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 63. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 15.02.2021 

22 

2820/63RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci SSRZ Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí 

1. sloučení pozemků v k. ú. Havířov-město, které byly předány k hospodaření 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, a to pozemků 

parc. č. 2216, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 17 m2, a parc. č. 2217, 

ostatní plocha - jiná plocha o výměře 88 m2, do pozemku parc. č. 2217, ostatní 

plocha – jiná plocha o výměře 106 m2, k. ú. Havířov-město, který zůstává 

v hospodaření příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 1  

2. úpravu způsobu využití pozemků v rámci revize v souladu se skutečným  

stavem, a to pozemků parc. č. 3959, 3960, 3976, k. ú. Havířov-město, parc. č. 

944/588, k. ú. Šumbark, parc. č. 2349/2, k. ú. Šenov u Ostravy, parc. č. 1248/9, 

1248/10 a 1248/11, k. ú. Prostřední Suchá, které byly předány k hospodaření 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, dle Přílohy č. 1 

schválit  

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000  

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754,  

a to těchto nemovitých věcí: 

1.1 v k. ú. Dolní Suchá pozemek parc. č. 1952/13, ostatní plocha, sportoviště  

a rekreační plocha o výměře 2989 m2, v účetní ceně 926.590,00 Kč, včetně 

staveb pořízených v rámci investiční akce 14039 „Multifunkční hřiště 

v lokalitě Havířov – Dolní Suchá“ v celkové účetní ceně 6.043.629,32 Kč, 

které jsou součástí tohoto pozemku, dle Přílohy č. 1 

1.2 v k. ú. Šumbark 

1.2.1. pozemky 

- parc. č. 1213/16, ostatní plocha, zeleň o výměře 387 m2,  

v účetní ceně 1.930,00 Kč, 

- parc. č. 1213/17, ostatní plocha, zeleň o výměře 1.898 m2,  

v účetní ceně 9.500,00 Kč,  

- parc. č. 1213/31, ostatní plocha, zeleň o výměře 527 m2,  

v účetní ceně 3.540,00 Kč, 

- parc. č. 1213/32, ostatní plocha, zeleň o výměře 129 m2,  

v účetní ceně 605,00 Kč,  

- parc. č. 1213/33, ostatní plocha, zeleň o výměře 435 m2,  

v účetní ceně 174.250,00 Kč, 

- parc. č. 1214/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2,  

v účetní ceně 819,00 Kč,    

- parc. č. 1214/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2,  

v účetní ceně 4.800,00 Kč,      

- parc. č. 1214/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 489 m2,  

v účetní ceně 164.746,00 Kč,  
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 1.2.2 spoluvlastnické podíly ve výši:    

       - 257/260 na pozemku parc. č. 1213/34, ostatní plocha, zeleň  

o výměře 78 m2, v účetní ceně 31.658,00 Kč,  

       - 51/60 na pozemku parc. č. 1213/18, ostatní plocha, jiná plocha  

o výměře 889 m2, v účetní  ceně 680.285,00 Kč,  

- 51/60 na pozemku parc. č. 1213/35, ostatní plocha, zeleň  

o výměře 461 m2, v účetní ceně 352.865,00 Kč, 

- 51/60 na pozemku parc. č. 1214/1, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 1.340 m2, v účetní ceně 284.951,00 Kč,  

- 257/260 na pozemku parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 129 m2, v účetní ceně 45.271,00 Kč,  

1.2.3 budova č. p. 595, část obce Šumbark, občanská vybavenost, která stojí  

na pozemcích parc. č. 1214/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc.  

č. 1214/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/3, zastavěná 

plocha a nádvoří, parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. 

č. 1214/5, zastavěná plocha a nádvoří, v účetní ceně 37.266.888,88 

Kč, dle Přílohy č. 1 

1.2.4. horkovodní přípojka k bazénu v účetní ceně 468.737,78 Kč 

1.2.5. oplocení zadního schodiště u bazénu v účetní ceně 65.461,00 Kč 

2. darování movitých věcí umístěných v budově č. p. 595,  

k. ú. Šumbark, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, 

a to trojfázový olejový transformátor v účetní ceně 470.180,00 Kč, kamerový 

systém v prostorách bazénu v účetní ceně 232.431,00 Kč a vzduchotechnika 

v prostorách bazénu v účetní ceně 5.002.841,20 Kč 

 

   
2821/63RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit realizaci těchto investičních akcí 

z rozpočtu města na rok 2021: 

a) stavba č. 19073 Využití výpravní haly žst. Havířov, 

    předpokládaná cena 58.900.000 Kč včetně DPH 

b) stavba č. 21003 Demolice budovy č.p.1211 v k.ú. Šumbark,  

předpokládaná cena 400.000 Kč včetně DPH 

 

 
2822/63RM/2021 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2021 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 22 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008 

o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního města Havířova, 

kterým se stanoví částka ke krytí účetní ztráty (rozdíl nákladů a tržeb) dopravce 

ČSAD Havířov a.s. v r. 2021 ve výši 96 008 925,00 Kč  
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 22  

ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního 

města Havířov č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008, uzavřené s dopravcem ČSAD 

Havířov a.s.  

Z: vedoucí OKS 

             T: 04/2021 

        

 
2823/63RM/2021 - Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov  

na období 2021-2025______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov  

na období 2021-2025 dle přílohy 

 

 
2824/63RM/2021 - Informace o změně v požadavcích při uplatnění slevy z poplatku  

za uložení komunálního odpadu na skládku___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení RMH ze dne 11.01.2021 č. 2759/62RM/2021, kterým vzala na vědomí 

informaci o uplatnění slevy z poplatku za ukládání komunálního odpadu  

pro období kalendářního roku 2021 u společností DEPOS Horní Suchá, a.s.,  

se sídlem Solecká 1321/1, Horní Suchá, IČO: 476 77 287, zařízení CZT00383  

a společnosti SMOLO Services s.r.o., se sídlem nám. Svobody 527,  

Třinec-Lyžbice, IČO: 277 08 853, zařízení CZT00432. 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informaci o uplatnění slevy z poplatku za ukládání komunálního odpadu pro 

období kalendářního roku 2021 u provozovatelů skládek, a to takto: 

 - DEPOS Horní Suchá, a.s., IČO: 476 77 287 v zařízení CZT00383 

1 100 t směsného komunálního odpadu 

5 900 t objemného odpadu 

- SMOLO HB s.r.o., IČO: 258 34 061 v zařízení CZT00832 

            7 240 t směsného komunálního odpadu. 
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2825/63RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  

„Rozšíření kapacity sběrny druhotných surovin, výkup kovových odpadů, 

sběrné místo výrobků s ukončenou životností“_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířov k oznámení společnosti ACUMO PLUS 

s.r.o., (IČO 09225277) realizace záměru „Rozšíření kapacity sběrny druhotných 

surovin, výkup kovových odpadů, sběrné místo výrobků s ukončenou životností“ 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené 

v příloze č. 1 

 

p o v ě ř u j e      

 

Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 

vyjádření  

          Z: vedoucí OŽP 

          T: 25.02.2021 

 

 
2826/63RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele se změnou závazných ukazatelů  

nákladových účtů na rok 2020______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres 

Karviná, IČO: 62331221 dodatečnou změnu závazného ukazatele nákladového 

účtu, a to „Nákup majetku DDHM“ na celkovou výši 600,00 tis. Kč  

 

 
2827/63RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

 

věcný dar ve výši 10 000,00 Kč od společnosti MEDIPRAX comp s.r.o., 

zastoupená jednatelem MUDr. J. Z. K., ul. ………………………………..,  

IČO: 28590431 – ochranné pomůcky zdraví pro žáky a zaměstnance školy 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 63. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 15.02.2021 

26 

2828/63RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s  o  u  h  l  a  s  í  

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 

 

poskytovatel dotace:   Nadace OKD 

název operačního programu:  Pro region 

název projektu:                       Zlepšení podmínek pro vzdělávání  

    žáků v podmínkách prezenční a distanční výuky 

požadovaná výše dotace:        195 000,00 Kč 

spolufinancování:                   20 % z finančních prostředků školy  

(39 000,00 Kč) 

 

 

 
2829/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ a MŠ  

Na Nábřeží Havířov_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 

organizace, IČO: 48805271, zastoupené PaedDr. Svatoplukem Novákem, ředitelem 

školy pronájem školního bytu za podmínek: 

 

nájemce:    Bc. J. K. 

výměra prostor:    94,12 m2 (započitatelná 85,61 m2) 

nájemné:    60 Kč/m2  

služby:     elektřina, teplo, voda - zálohová měsíční platba        

kabelová televize - paušální měsíční platba 

doba nájmu:   na dobu určitou od 1. 3. daného kalendářního  

roku do 28. 2.  následujícího kalendářního roku  

s možností opakovaného prodlužování vždy  

na 1 rok  

poznámka:   nájemné bude upraveno v souladu se změnou  

sazby nájemného schváleného radou města 
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2830/63RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního  

movitého majetku – MŠ Petřvaldská_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 

32/262 IČO: 61988570  

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částek z rezervního fondu do 

fondu investic ve výši 50 000,00 Kč na pořízení úložné skříně na lůžkoviny 

 

2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 51 200,00 Kč včetně DPH: 

úložná skříň na lůžkoviny  

 

 
2831/63RM/2021 - Žádost PO ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí o souhlas s pořízením  

                                investičního movitého majetku – pořízení účetního programu____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci města Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace, IČO: 61988723 

 

pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 103 145,24 Kč včetně DPH: 

účetní program GORDIC – produkt GINIS Express SQL 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit poskytnutí investičního příspěvku ve výši 103 145,24 Kč příspěvkové 

organizaci města Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková 

organizace, IČO: 61988723 na pořízení účetního programu GORDIC – produkt 

GINIS Express SQL 

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

2021 poskytnutí investičního příspěvku výše uvedené příspěvkové organizaci ve 

výši 103 145,24 Kč 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2021 
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2832/63RM/2021 - Předfinancování a financování projektů ZŠ a MŠ Zelená_______________  

 

Radaměsta Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-

Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 na základě vydaných 

Rozhodnutí takto: 

I. Rozhodnutí č. 1190700266 o poskytnutí finančních prostředků  

ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu 

„Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov-Životice 

Zelená“  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování  

projektu ve výši 494 022,66 Kč dle přílohy č. 1 na dobu delší, než stanoví  

§ 34, odstavec 1, zákona č. 250/2000, Sb., zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a to do 30. 6. 2022 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 5 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací  

II. Rozhodnutí č. 1190700531 o poskytnutí finančních prostředků  

ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 7. 7. 2020 na realizaci 

projektu „Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ U Křížů, Havířov-

Životice „  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování  

projektu ve výši 446 316,39 Kč dle přílohy č. 2 na dobu delší, než stanoví 

§ 34, odstavec 1, zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a to do 30.6. 2022 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 6 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s výše uvedenou příspěvkovou organizací  

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smluv  

o poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II.  

na rok 2021 poskytnutí bezúročných návratných  finančních  výpomocí  

 

          Z: vedoucí EO 

                 T: duben 2021 
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2833/63RM/2021 - Žádost o proplacení nákladů na projekt Havířov zpívá gospel___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v  ě d o m í  

 

oznámení Evangelikálního společenství křesťanů, z.s., IČO: 68321236, o zrušení 

projektu Havířov zpívá gospel a žádost o proplacení nákladů ve výši 9 369,00 Kč 

vzniklých v souvislosti s přípravou tohoto projektu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto 

materiálu 

 

s c h v a l u j e 

 

1. proplacení výdajů ve výši 5 700,00 Kč vynaložených v souvislosti  

s přípravou projektu Havířov zpívá gospel z výdajové části OJ 10 „Ostatní 

dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2021 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 700,00 Kč  

na úhradu uznatelných výdajů v souvislosti s přípravou projektu Havířov zpívá 

gospel s Evangelikálním společenstvím křesťanů, z.s., IČO: 68321236, dle 

vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto materiálu  

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou projektu Havířov 

zpívá gospel s Evangelikálním společenstvím křesťanů, z.s., IČO: 68321236   

 

Z: vedoucí OŠK 

T: únor 2021 

 

 
2834/63RM/2021 - Návrh textu veřejnoprávní smlouvy na rok 2021_______________________                              

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

1. výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města  

Havířova pro znění textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 

2021 spočívající v těchto odlišnostech: 

a) vypuštění nadbytečných ustanovení obsažených v čl. V (Povinnosti  

příjemce při prezentaci poskytovatele dotace, použití loga města) VS, odst. 

1. - písm. d) a e) a v odst. 3. dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

b) vypuštění ustanovení obsažených v čl. V (Povinnosti příjemce při prezentaci  

poskytovatele dotace, použití loga města) VS, odst. 1. - písm. g) a h) a jejich 

nahrazení textem:  

„na žádost poskytovatele dotace doručí příjemce dotace poskytovateli 

dotace v termínu do 15 dnů ode dne žádosti poskytovatele dotace zprávu  

o své činnosti / realizaci dotovaného projektu, nerozhodne-li poskytovatel 

dotace jinak“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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c) zapracování změn textu vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

na rok 2020 obsažených v bodě č. 1) písm, a) a b) schvalující části usnesení 

ZMH č. 442/14ZM/2020 ze dne 22. 6. 2020 (viz příloha č. 2 tohoto 

materiálu) do textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

s tím, že do schválení novely Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Havířova budou mít novelizovaná ustanovení veřejnosprávní 

smlouvy na rok 2021, která jsou dle bodu 1) písm. a) – c) tohoto usnesení odlišná 

od zásad, přednost 

2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 dle přílohy č. 1  

tohoto materiálu s tím, že příjemcům dotace zařazeným do sítě krajských 

registrovaných služeb v sociální oblasti bude veřejnoprávní smlouva  

o poskytnutí dotace doplněna o deklaraci vyjadřující připojení se statutárního 

města Havířova k vyrovnávací platbě formou přistoupení ke krajskému 

pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby a platbě za jeho výkon uzavřené 

mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem 

 

 
2835/63RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých 

z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města 

Havířova na rok 2020 dle přílohy č. 11 

schválit  

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova v roce 2021: 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 9 131 067,00 Kč, a to takto: 

sociální oblast  

- registrované sociální služby          2 805 000,00 Kč, dle přílohy č. 1a 

- projekty a činnost na podporu aktivit  

souvisejících se sociální oblastí           1 172 000,00 Kč, dle přílohy č. 1b                              

kulturní oblast           2 297 000,00 Kč, dle přílohy č. 2 

školská oblast           1 543 067,00 Kč, dle přílohy č. 3a, b 

oblast partnerských vztahů              81 000,00 Kč, dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality  

a protidrogové prevence                200 000,00 Kč, dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného  

záchranného systému            600 000,00 Kč, dle přílohy č. 6a 

- zdravotnictví             328 000,00 Kč, dle přílohy č. 6b 

- životní prostředí,  

bezpečnost v silničním provozu          105 000,00 Kč, dle přílohy č. 6c, d 

b) ze sportovní sféry v celkové výši       6 547 800,00 Kč dle příloh č. 7a, b, c                                                                                                                                        
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2. Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle schváleného vzoru  

s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. schvalovací 

části usnesení tohot materiálu  

pověřit  

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně) 

v jednotlivých případech 

2. náměstkyni pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč 

v jednotlivých případech 

 

 
2836/63RM/2021 - Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 – DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s._________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit odložení rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2021 DON BOSKU HAVÍŘOV 

o.p.s na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klub Havířov v roce 

2021 ve výši 496 750,00 Kč 

 

 
2837/63RM/2021 - Harmonogramu významných celoměstských akcí v roce 2021 – projekty  

MKS Havířov____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zrušení a změnu realizace projektů „Harmonogramu významných 

celoměstských akcí v roce 2021“ z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR  

a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií COVID-19,  

dle důvodové zprávy.  

 

a) „Novoroční koncert statutárního města Havířova“  

v termínu 25. 1. 2021 - zrušeno 

b) „Ocenění dárců krve“ v termínu 4. 2. 2021 – změna realizace 

c) „Reprezentační ples statutárního města Havířova“  

v termínu 12. 2. 2021 - zrušeno 

d) „Jarní filmové prázdniny“ v termínu 22. – 28. 2. 2021- zrušeno 
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2838/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a pořízením vlastního investičního  
                                majetku - Městská knihovna Havířov_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250,  

se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město: 

  

1. vyřazení vlastního investičního majetku - 1 ks klimatizační jednotky Samsung,  

model Wind – Free 5kW, v pořizovací ceně 80 502,35 Kč, evidovaný pod 

inventárním číslem 131, rok pořízení 2019, zůstatková hodnota 18 750,00 Kč,  

 

2. pořízení investičního majetku do vlastnictví Městské knihovny  

Havířov – klimatizační jednotky v celkové hodnotě 56 080,00 Kč bez DPH 

(67 856,80 Kč vč. DPH) 

 

 

2839/63RM/2021 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2021 – bezbariérové byty 

na území statutárního města Havířova_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2021 – bezbariérové byty 

dle přílohy č. 1 

 

 
2840/63RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru – Restaurace Radnice Havířov__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583,  

přijetí věcného daru – polévky pro klienty „Nízkoprahového denního centra  

pro osoby bez přístřeší“ ve výši 8 000,00 Kč od Restaurace Radnice Havířov 

s.r.o., Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČ: 25385534 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

 

Z: ředitel SSmH 

T: únor 2021 
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2841/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů 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 věcných darů ve výši 

46.318,80 Kč od dárce HARTMANN – RICO a.s., se sídlem Masarykovo 

náměstí 77, 664 71 Veverská Bitýška, IČO: 44947429 a daru ve výši 800,00 Kč 

od dárce M. J., trvale bytem ………………………………..,  

……………………………….. 

Z: ředitel DsH 

T: únor 2021 

 

 
2842/63RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace¨________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení nového transformátoru  

pro středisko Luna v předpokládané výši 350.000 Kč a použití fondu investic  

na financování této investice 

Z: ředitel DsH,  

T: březen 2021 

 

 
2843/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

obce Těrlicko pro rok 2021_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1,  

736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Těrlicko,  

se sídlem Májová 474/16,735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko IČO: 002 976 66  

ve výši 10 000,- Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: únor 2021 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 63. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 15.02.2021 

34 

2844/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

města Orlová pro rok 2021_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1,  

736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Orlová, se 

sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 00297577  

ve výši 15.000,- Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: únor 2021 

 

 
2845/63RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce  

Horní Domaslavice pro rok 2021____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1,  

736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu  

obce Horní Domaslavice, se sídlem Horní Domaslavice 212,  

739 51 Horní Domaslavice, IČO: 005 36 008 ve výši 5 000,-Kč. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: únor 2021 

 

 
2846/63RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu  

MOb MHaH pro rok 2021__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1,  

736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o dotaci z rozpočtu městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63,  

709 36 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 00845451 ve výši 5 000,-Kč. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: únor 2021 
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2847/63RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného 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, vyřazení vlastního 

neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a provedení jeho 

ekologické likvidace, a to: 

 

rozhlasového zesilovače  

inventární číslo:   220085 

datum pořízení:   30. 6. 1995 

pořizovací cena:   43 364,00 Kč 

zůstatková cena:   0,00 Kč 

způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

 
2848/63RM/2021 - Pořízení sportovní infrastruktury Městského fotbalového areálu,  

Havířov-Prostřední Suchá 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

provedení technického zhodnocení fotbalové tribuny RPG umístěné v Městském 

fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché, spočívající ve vybudování 

PressCentra v tribuně RPG u hlavního hřiště Městského fotbalového areálu, 

Havířov-Prostřední Suchá (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), které bude na své 

náklady, vč. pořízení projektové dokumentace k tomuto dílu, realizovat Městský 

Fotbalový Klub Havířov, z. s., IČO: 27008240 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit přijetí dokončeného technického zhodnocení fotbalové tribuny RPG 

umístěné v Městském fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché, od jeho 

realizátora – Městského Fotbalového Klubu Havířov, z. s., IČO: 27008240, a to: 

a) vybudovaného PressCentra v tribuně RPG u hlavního hřiště Městského  

fotbalového areálu, Havířov-Prostřední Suchá, vč. projektové dokumentace 

k dílu (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) 

b) zhotovené nosné ocelové konstrukce k instalaci multifunkční obrazovky  

umístěné v tribuně RPG u hlavního hřiště Městského fotbalového areálu, 

Havířov-Prostřední Suchá, vč. projektové dokumentace k dílu (viz příloha č. 

2 tohoto materiálu) darem do majetku statutárního města Havířova, 
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uložit řediteli SSRZ Havířov uzavřít v zastoupení za statutární město Havířov  

s Městským Fotbalovým Klubem Havířov, z. s., IČO: 27008240, smlouvu  

o provedení záměru technického zhodnocení fotbalové tribuny RPG umístěné 

v Městském fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché, v rozsahu dle písm. 

a) a b) schvalující části tohoto usnesení s tím, že součástí této smlouvy bude 

ujednání o tom, že investor předmětného technického zhodnocení se zavazuje do 

15 dnů od dokončení tohoto technického zhodnocení převést dokončené 

technické zhodnocení darem do majetku statutárního města Havířova. 

 

 
2849/63RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 1. – 19._____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozpočtové opatření č. 19., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 19., dle Přílohy č. 1 

rozpis rozpočtových úprav I. na rok 2021, dle Přílohy č. 1 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 18., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 19. tyto nové závazné ukazatele 

rozpočtu města Havířova na rok 2021: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 447 237,36 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 066 551,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 33 965,88 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 500,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 344 220,48 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 897 307,65 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 530 067,01 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 740,00 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 893,31 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 656 114,68 tis. Kč 

 odbor organizační 318 068,53 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 438,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 345 216,21 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 101 379,00 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 063 790,26 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 427,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 367 240,64 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 944,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 840,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 273,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 
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 MŠ Horymírova 1 138,00 tis. Kč 

         z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 689,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 156,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 867,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 917,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 865,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 245,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 070,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 40,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 938,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 926,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 856,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 935,00 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 152,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 156,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 716,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 169,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 500,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 367,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 332,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 293,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 269,46 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 808,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 624,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 974,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 36,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 197,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 213,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 4 777,18 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 988,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 330,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 242,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 400,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 187,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 906,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 209,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 173,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 417,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 30 606,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 25 085,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 003,00 tis. Kč 
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SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 

12 983,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 46 775,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

60 960,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 5 070,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 000,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +450 070,29 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +394 370,29 tis. Kč 

 

 
2850/63RM/2021 - OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě 

Havířov“ - rozhodnutí o vyloučení, výběru a uzavření smlouvy__________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a   

 

1. dle ust. § 48 odst. 2 písm.a) a § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

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

o vyloučení společnosti ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 

Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 45274517, z účasti v zadávacím řízení 

OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě 

Havířov“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení z důvodů uvedených  

v příloze č. 1  

 

2. o výběru dodavatele CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky,  

763 02 Zlín, IČO: 60715286, jehož nabídka byla v zadávacím řízení 

OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě 

Havířov“ podle výsledku hodnocení po vyloučení společnosti ELTODO, a.s. 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré  

a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“ s dodavatelem CROSS 

Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 60715286, 

s nabídkovou cenou 21.722.300,00 Kč bez DPH (26.283.983,00 Kč včetně 

DPH), po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

a vyloučení 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 
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u k l á d á 

 

1. zajistit odeslání oznámení o vyloučení prostřednictvím společnosti 

TENDERA partners, s.r.o. 

Z: vedoucí OÚR 

  T: do 19.02.2021 

 

 

2. zajistit odeslání oznámení o výběru prostřednictvím společnosti TENDERA 

partners, s.r.o. 

  Z: vedoucí OÚR 
   T: 19.02.2021 

 

3. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí OÚR 

  T: po marném uplynutí  

                 lhůty k podání    

                 námitek proti  

             rozhodnutí o  

                 vyloučení a výběru 

 

 
2851/63RM/2021 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - zahájení zadávacího řízení_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

„Chodník na ulici Šumbarská “ (stavba č. 19003)   

  

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne  

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů  

 

6. výši požadované jistoty:   150.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne 
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8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    předpokládané uzavření smlouvy  

    a účinnost smlouvy (zveřejnění 

    smlouvy v registru smluv):   duben 2021  

    předpokládané zahájení prací:   duben 2021 (předání staveniště) 

    termín ukončení:  nejpozději do 120 kalendářních  

dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště 

 

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena  

    v Kč včetně DPH s váhou 100% 

 

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

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

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

 

11. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

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

a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“  

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

minimálně: 

a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo 

rekonstrukce zpevněných ploch ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 

3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce, a 

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

minimální hodnotu   

b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo 

rekonstrukce pozemní komunikace anebo nová výstavba nebo 

rekonstrukce min. 2 výhyben/tyto stavební práce vč. dodávek na 1 

zakázce, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak v případě 

výhyben i na jejich požadovaný počet,   

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

prokázat i společně     stejnou zakázkou.) 

 

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

v tomto složení: 

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

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.,  

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „z.č. 200/1994 Sb.“) 
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c) osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb. 

(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat 

tatáž osoba. Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup za 

stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti. U ostatních pozic může jedna 

osoba vykonávat i více pozic.) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 

1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího:  

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

v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava 

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo 

rekonstrukce zpevněných ploch ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 

3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce, a 

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

minimální hodnotu    

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

písm. a) z.č. 200/1994 Sb.: úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 200/1994 Sb.,  

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

písm. c) z.č. 200/1994 Sb. Sb.: úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 

písm. c) z.č. 200/1994 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

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

v nabídce 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího 

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

předložení: 

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

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

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti  

za škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč  

s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

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

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES  
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 14. podmínky realizace: 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

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

v den doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí 

dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

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

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení a posouzením splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

  
2852/63RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“  – 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 „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano (v případě zajištění  

               dotačního titulu) 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

    předpokládané zahájení:   první polovina měsíce  

dubna 2021 

    termín dokončení:     nejpozději do 95 dnů  

ode dne předání staveniště 
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                                 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.: 

a) 2 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky byla výstavba  

parkoviště ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 4.500.000 Kč  

bez DPH  

b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla výstavba veřejného  

osvětlení parkoviště v minimální hodnotě 150.000 Kč bez DPH 

(poskytnutí požadovaných stavebních prací je možno prokázat i společně 

stejnou stavební zakázkou nebo stejnými stavebními zakázkami) 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

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

v oboru: 

1. dopravní stavby pro stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího, 

z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné vedení provádění 

stavby 

b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994  

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující 

výsledky zeměměřických činností 

c) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného  

vedení stavby u minimálně 2 stavebních zakázek, přičemž předmětem 

každé zakázky musela být výstavba zpevněné plochy v minimální 

hodnotě 4.500. 000 Kč bez DPH  
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11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50 000 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 5.000.000 Kč  

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou 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 

„Parkoviště nad letním kinem“ 

 

u k l á d á  

 

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

zakázku malého rozsahu „Parkoviště nad letním kinem“ 

 

Z: vedoucí OÚR  

T: 02/2021   

 

 
2853/63RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z Operačního  

programu Životní prostředí 2014 – 2020______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu na projekt „Parkoviště nad letním kinem,  

Havířov-Město“ v rámci Výzvy č. 144 z Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020, prioritní osy 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 

investiční priority 2, specifického cíle: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu 

intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, dle důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 

dokumentů v rámci realizace projektu 
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u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty Operačního programu Životní prostředí a výzvou pro podání žádosti 

 

Z: vedoucí OÚR  

T: 01.03.2021 

 

 
2854/63RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z Operačního  

programu Životní prostředí 2014 – 2020______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu na projekt „Parkoviště na ul. Dělnická,  

Havířov-Město“ v rámci Výzvy č. 144 z Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020, prioritní osy 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 

investiční priority 2, specifického cíle: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu 

intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, dle důvodové zprávy 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 

dokumentů v rámci realizace projektu 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty Operačního programu Životní prostředí a výzvou pro podání žádosti 

 

Z: vedoucí OÚR  

T: 01.03.2021 

 

 
2855/63RM/2021 - „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (stavba č. 18054) – 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 „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (stavba č. 18054) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

    zahájení:    ode dne účinnosti smlouvy 

    (zveřejnění smlouvy v registru  

     – předpoklad první polovina 

     měsíce dubna 2021) 

     

    termín dokončení:     nejpozději do 120 dnů ode dne  

                                                                        účinnosti smlouvy   

 

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč bez 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.: 

a) 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé zakázky byla výstavba  

nebo generální rekonstrukce mostu pro motorová vozidla v minimální 

hodnotě 2.500.000 Kč bez DPH/ / tyto stavební práce včetně dodávek na 

1 zakázce 

b) 1 stavební zakázky, jejímž předmětem byla sanace betonových povrchů  

včetně výztuže v minimální hodnotě 250.000 Kč bez DPH/ tyto stavební 

práce včetně dodávek na 1 zakázce 

(poskytnutí požadovaných stavebních prací je možno prokázat i společně 

stejnou stavební zakázkou nebo stejnými stavebními zakázkami) 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 
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a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru mosty a inženýrské konstrukce pro stavbyvedoucího a zástupce 

stavbyvedoucího, kteří budou vykonávat odborné vedení provádění 

stavby 

b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994  

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby ověřující 

výsledky zeměměřických činností 

c) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného  

vedení stavby u minimálně 3 dokončených stavebních zakázek, přičemž 

předmětem každé zakázky musela být generální rekonstrukce nebo 

výstavba mostu pro motorová vozidla v minimální hodnotě 2.000.000 Kč 

bez DPH/ tyto stavební práce včetně dodávek na 1 zakázce 

(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat 

tatáž osoba. Ostatní osoby mohou vykonávat i více shora uvedených pozic. 

Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup  

za stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti.) 

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50 000 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 1.000.000,- Kč  

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou 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 

„Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“  

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 02/2021 
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2856/63RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky 

„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - II.“  

dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019: 

R. W., ………………………………………. 

Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 

majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 09/2021 

 

 
2857/63RM/2021 - Smlouva 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 ve výši 105.000,00 Kč z rozpočtu statutárního města  

Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“, dle přílohy č. 1 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 

reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, realizovaného v rámci 

Operačního programu Životní prostředí s Moravskoslezským krajem, se 

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692,  

v rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení 

pověřit primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

uložit předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu 

 

          Z: vedoucí ORG 

T: 31.10.2021 
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2858/63RM/2021 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE  
                                 – IP COAL________________________________________________             

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit pokračování v zapojení statutárního města Havířova do aktualizovaného 
projektu LIFE - IP COAL s realizací aktivit, které byly přehodnoceny  
dle stávající situace a aktuálních požadavků města Moravskoslezského kraje  
a jsou popsány v důvodové zprávě  
pověřit primátora města podpisem aktualizované Deklarace o účasti v projektu 
LIFE - IP COAL ve znění přílohy č. 1 

          Z: vedoucí ORG 
T: 03/2021 

 

 
2859/63RM/2021 - Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje  

vzdělávání v ORP Havířov III“_____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení žádosti o dotaci na projekt v rámci výzvy č. 02_20_085 „Akční 
plánování v území – aktivita A“ z Operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání, prioritní osa P03: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem žádosti o dotaci a ostatních 
nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

Z: vedoucí ORG 
T: 03/2021 

 

 
2860/63RM/2021 - Úklid budov – uzavření dodatků____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. žádosti společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava  

- Moravská Ostrava, IČO: 25368907, na zvýšení ceny za úklidové služby 
poskytované na základě smlouvy č. 913/ORG/07, č. 243/ORG/11  
a 194/ORG/17 týkající se prostor Magistrátu města Havířova; č. 8-3/2012 
týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, 
Smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové 
organizace Sociální služby města Havířova a Smlouvy o dílo 31/06/OS ze dne 
22. 6. 2006 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní 
středisko 
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2. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 8-3/2012 ze dne 12. 4. 2012 týkající  
se úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 
se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní 
316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu zákonného zvýšení minimální 
mzdy zvýšena od 1. 3. 2021 paušální měsíční cena za úklid o částku  
10 388,00 Kč bez DPH (12 569,48 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena  
o částku 124 656,- Kč bez DPH (150 833,76 Kč včetně DPH)  

 
3. uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2009 s účinností ode  

dne 1. 3. 2009 týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální 
služby města Havířova se společností MW-DIAS, a.s.,  
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým 
bude z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena od 01.03.2021 
paušální měsíční cena za úklid o částku 3 379,00 Kč bez DPH  
(4 088,59 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena o částku 40 548,00 Kč  
bez DPH (49 063,08 Kč včetně DPH) 

 
4. uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 31/06/OS ze dne 22. 6. 2006 týkající  

se úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko  
se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Stodolní 
316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu zákonného zvýšení minimální 
mzdy zvýšena od 1. 3. 2021 paušální měsíční cena za úklid o částku 11 892,00 
Kč bez DPH (14 389,32 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena  
o částku 142 704,00 Kč bez DPH (172 671,84 Kč včetně DPH)  

 
s c h v a l u j e  
 
1. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 913/ORG/07, kterým bude od 1. 3. 2021  

z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka 
za úklidové služby o 6 088,03 Kč bez DPH  
(roční paušální částka o 73 056,36 Kč bez DPH) 

 
2. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 243/ORG/11, kterým bude od 1. 3. 2021  

z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka 
za úklidové službyo 224,10 Kč bez DPH  
(roční paušální částka o 2 689,20 Kč bez DPH) 

 
3. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 194/ORG/17, kterým bude od 1. 3. 2021  

z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční paušální částka 
za úklidové služby o 437,87 Kč bez DPH  
(roční paušální částka o 5 254,44 Kč bez DPH)  
 

p o v ě ř u j e 
 
1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku  

č. 5 ke smlouvě č. 913/ORG/07 ze dne 28. 12. 2007 
 
2. vedoucí organizačního odboru podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě  

č. 243/ORG/11 ze dne 5. 4. 2011 a podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě  
č. 194/ORG/17 ze dne 20. 3. 2017 

                     Z: vedoucí ORG 
                                           T: 28.02.2021 
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2861/63RM/2021 - Dohoda o úhradě skutečných nákladů za užívání obřadní síně___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

uzavření Dohody o úhradě skutečných nákladů za užívání obřadní síně v budově 

Zámku mezi Statutárním městem Havířov a Richardem Zelinou, IČO 64148629, 

U Jelena 105/3, 736 01 Havířov – Šumbark spočívající ve stanovení způsobu  

a výše úhrady spotřebovaných energií, úklidu a služeb souvisejících s provozem 

obřadní síně, zázemí a přístupu k obřadní síni dle Přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucí organizačního odboru statutárního města Havířov k podpisu Dohody  

o úhradě skutečných nákladů za užívání obřadní síně v budově Zámku 

 

                                                                                                        Z: vedoucí ORG 

                                                                                                        T: 28.02.2021 

 

 
2862/63RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem o byt 

musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro subjekt Nemocnice 

s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 

736 01, Havířov - Město, IČO: 00844896 

 

2. přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Jožky Jabůrkové 976/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

b) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici A.S.Puškina 906/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

c) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 1121/81c, Havířov – Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

d) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1150/16, Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů:  1. …………………. 
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e) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

f) Byt č. 9 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

g) Byt č. 48 o velikosti 1+1 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

h) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Hakenova 725/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

i) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 894/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

j) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 529/12, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

k) Byt č. 4 o velikosti 1+2 II. Ktg. na ulici Hornická 677/59,  

Havířov – Prostřední Suchá,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,   

3. …………………. 

 

l) Byt č. 4 o velikosti 1+2 II. Ktg.  na ulici Jarošova 749/4b,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

m) Byt č. 22 o velikosti 1+2 na ulici Lidická 1176/52a, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

n) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1144/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

o) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1016/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

p) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Mánesova 999/54, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 
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q) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 476/29, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

r) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Eduarda Urxe 284/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

s) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 381/12, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

t) Byt č. 31 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 289/3, 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 

 

 
2863/63RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

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

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 2. 2021 dle přílohy č. 1  

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

 

 
 
2864/63RM/2021 - 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. 3. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 
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2865/63RM/2021 - Přidělování bytů na ul. Střední 3 (ubytovna)__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova č. 2274/50RM/2020 ze dne 13. 7. 2020, kterým 

byl schválen pokyn Městské realitní agentuře, s.r.o. nenabízet k pronájmu byty 

č. 251 až 255 v domě na ulici Střední 504/3 v Havířově – Šumbarku,  

a to z důvodu spolupráce s Vysokou školou PRIGO 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

pokračování v nabízení bytů č. 251 až 255 v domě na ulici Střední 504/3  

v Havířově – Šumbarku k pronájmu od 25. 1. 2021 

 

 
2866/63RM/2021 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor  

ve správě Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2020____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výsledek kontrol dodržování smluvních podmínek u smluv o nájmu části 

nemovité věci ve správě Městské realitní agentury, s.r.o., s tím, že bylo 

zkontrolováno 30 nebytových prostor v obytných domech, 3 garáže a nebylo 

zjištěno porušení sjednaných smluvních podmínek 

 

 
2867/63RM/2021 - UŘ/439/MRA/20 „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8  

a Palackého 2, Havířov“– výběr dodavatele___________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/439/MRA/20  

„Výměna oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“ 

společnosti MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, 735 61 Český Těšín,  

IČO: 253 94 282, s nabídkovou cenou 9 657 471,28 Kč bez DPH a 

s termínem realizace 90 dní 

 

2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky UŘ/439/MRA/20 „Výměna  

oken a dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“ takto: 

2. místo:  BDSTAV MORAVA s.r.o, č.p. 88, 739 36 Bruzovice,  

IČO: 26807947, s nabídkovou cenou 9 970 00,00 Kč bez DPH 

a s termínem realizace 90 dní  

3. místo:  MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 

IČO: 27776506, s nabídkovou cenou 10 157 076,46 Kč  

bez DPH a s termínem realizace 90 dní 
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p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 4 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/439/MRA/20 „Výměna oken a 

dveří objekt Jaroslava Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění  

přílohy č. 4 

  Z: vedoucí investičně- 

       provozního odboru 

                        MRA, s.r.o. 

  T:  22.02.2021 

 

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 
 

 
2868/63RM/2021 - Volba přísedících okresního soudu v Karviné pro volební období  
                                2021–2025_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

zvolit pro volební období 2021–2025 níže uvedené kandidáty na funkci 

přísedících u okresního soud v Karviné: 

 

Poř. 

číslo 

Příjmení, jméno, titul Trvalé bydliště 

1. B. J. …………………. 

2. D. M., Mgr.& Bc. …………………. 

3. F. A. …………………. 

4. F. M.  …………………. 

5. H. K. …………………. 

6. J. V. …………………. 

7. K. O. …………………. 

8. K. L., Mgr.  …………………. 

9. Ing. K. J. …………………. 



 
 

USNESENÍ 

z 63. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 15.02.2021 

56 

10. K. S. …………………. 

11. K. I. …………………. 

12. K. J. …………………. 

13. L. Z.  …………………. 

14. M. M., Ing.  …………………. 

15. M. N., Ing. …………………. 

16. M. J.  …………………. 

17. N. P., Ing. …………………. 

18. O. J. …………………. 

19. O. V. …………………. 

20. P. T. …………………. 

21. R. F., Mgr.& Ing. …………………. 

22. S. A. …………………. 

23. S. Z. …………………. 

24. S. J.  …………………. 

25. Š. L.  …………………. 

26. Š. Š., Mgr.  …………………. 

27. T. V. …………………. 

28. V. M. …………………. 

29. V. D.  …………………. 

30. V. A. …………………. 

31. Z. L. …………………. 

32. S. G. L. Bc. …………………. 

33. R. J. …………………. 

34. C. M. …………………. 

 

 
2869/63RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady______________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U 

Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 (dále jen 

„společnost MRA, s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatele společnosti MRA, s.r.o. o svolání jednání jediného společníka  

Vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 

v termínu dne 24.5.2021 ve 14.00 hodin v salonku l. patro v budově Zámku 

Havířov na adrese K Zámečku 243/2, Havířov-Město s tímto navrženým 

pořadem jednání: 

    1. Prezence 

    2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

    3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o.  

a stavu jejího majetku za rok 2020 

    5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  
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ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2020 

    6. Zpráva dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o.   

        - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 

        - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o.  

za rok 2020 

        - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2020 

        - o výsledcích kontrolní činnosti 

    7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020 

    8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2020 

    9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2020,  

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

  10. Různé  

      

2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o. o účast na valné  

hromadě dne 24.5.2021 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelům a předsedovi dozorčí  

rady společnosti MRA, s.r.o.  

   Z: vedoucí OPS 

   T: 26.02.2021 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 24.5.2021  

na odbor kancelář primátora v listinné podobě 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 21.04.2021 

 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 24.5.2021 na internetových  

stránkách společnosti MRA, s.r.o. 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 21.04.2021 

 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu  

dne 24.5.2021 na odbor kancelář primátora 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 13.05.2021 

 

5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pro valnou hromadu  

dne 24.5.2021 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

      

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 17.05.2021 
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2870/63RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady___________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem 

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen 

„společnost Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatele společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. o svolání jednání 

jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná 

hromada“) v termínu dne 24.5.2021 ve 14.20 hodin v salonku l. patro v budově 

Zámku Havířov na adrese K Zámečku 243/2, Havířov-Město s tímto 

navrženým pořadem jednání: 

    1. Prezence 

    2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

    3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

    4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Restaurace Radnice Havířov,  

s.r.o. a stavu jejího majetku za rok 2020 

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

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 

2020 

    6. Zpráva dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. 

        - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 

        - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti Restaurace Radnice  

Havířov, s.r.o. za rok 2020  

        - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2020 

        - o výsledcích kontrolní činnosti 

    7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Restaurace Radnice Havířov,  

s.r.o. za rok 2020 

    8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Restaurace Radnice Havířov,  

s.r.o. za rok 2020, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu  

na zisku 

    9. Různé  

    

2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. 

o účast na valné hromadě dne 24.5.2021 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednateli společnosti Restaurace  

Radnice Havířov, s.r.o.  

   Z: vedoucí OPS 

   T: 26.02.2021 
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2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 24.5.2021 na odbor  

kancelář primátora v listinné podobě 

   Z: jednatel Restaurace  

              Radnice Havířov,  

        s.r.o. 

   T: 21.04.2021 

 

3. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu dne  

    24.5.2021 na odbor kancelář primátora 

   Z: jednatel Restaurace   

                                                                                    Radnice Havířov,  

        s.r.o. 

   T: 13.05.2021 

 

4. předat podepsané materiály k bodům 2 až 8 pro valnou hromadu dne  

    24.5.2021 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

 

   Z: jednatel Restaurace   

                                                                                    Radnice Havířov,  

        s.r.o. 

   T: 17.05.2021 

 

 
2871/63RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady_______  

 

Rada města Havířova  

jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  

se sídlem Konzumní 298/6a,  Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 

1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“)  

 

ž á d á   

 

1. představenstvo společnosti HTS, a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 

v termínu dne 24.5.2021 v 14:40 hodin v budově Zámku Havířov na adrese  

K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov-Město, s tímto navrženým pořadem valné 

hromady:  

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu  

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu  

jejího majetku za rok 2020 

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

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2020 
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6. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

         - o její kontrolní činnosti za rok 2020 

         - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 

         - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 

         - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2020 

7. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky  

8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2020 

9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2020 včetně 

 stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

10.  Různé 

2. členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti HTS, a.s.  

o účast na valné hromadě dne 24.5.2021 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva,  

předsedovi dozorčí rady a řediteli společnosti HTS, a.s.      

                                                                                             

Z: vedoucí OPS 

                                                                                            T: 26.02.2021 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 24.5.2021  

na odbor kancelář primátora v listinné podobě 

Z: představenstvo  

     HTS, a.s. 

                                                                                 T: 21.04.2021 

 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne 24.5.2021  

na internetových stránkách společnosti HTS, a.s. 

                                                                               

                                                                                     Z: představenstvo  

     HTS, a.s. 

                                                                                T: 21.04.2021 

 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 24.5.2021 na odbor kancelář primátora  

 

                                       Z: předseda  

     předst. HTS, a.s.  

               T: 13.05.2021 

 

5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 24.5.2021 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě                                                                              

         

                                                                                            Z: předseda  

     předst. HTS, a.s.  

                               T: 17.05.2021 
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2872/63RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady_______________  

 

Rada města Havířova 

jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané  

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 

1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“)  

 

ž á d á 

 

1. představenstvo společnosti TSH a.s. o svolání jednání jediného akcionáře 

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 

v termínu dne 24.5.2021 v 15:00 hodin v budově Zámku Havířov na adrese K 

Zámečku 243/2, 736 01 Havířov-Město, s tímto navrženým pořadem valné 

hromady:  

     1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

     2. Volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele  

a 2. ověřovatele zápisu 

     3. Schválení pořadu valné hromady 

     4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s.  

a stavu jejího majetku za rok 2020 

 

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

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2020 

     6. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

       - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 

       - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 

       - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2020  

       - o výsledcích kontrolní činnosti 

  7. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020  

a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

  8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2020 

  9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2020 včetně 

stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

   10. Různé 

 2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti TSH a.s. o účast 

na valné hromadě dne 24.5.2021 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva, předsedovi 

dozorčí rady a řediteli společnosti TSH a.s.   

                                                                                           Z: vedoucí OPS 

                                                                                      T: 26.02.2021 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 63. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 15.02.2021 

62 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 24.05.2021  

na odbor kancelář primátora v listinné podobě 

         Z: představenstvo  

       TSH a.s.  

                                                                                T: 21.04.2021 

 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne 24.05.2021  

na internetových stránkách společnosti TSH a.s. 

                                                                                Z: představenstvo  

     TSH a.s.  

                                                                                T: 21.04.2021 

 

4. doručit k podepsání materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

dne 24.05.2021 na odbor kancelář primátora  

                                       Z: předseda  

     předst. TSH a.s. 

              T: 13.05.2021 

 

5. předat podepsané materiály k bodům 2 až 9 pořadu jednání valné hromady  

    dne 24.05.2021 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

 

          Z: předseda  

     předst. TSH a.s. 

                             T: 17.05.2021 

 

 
2873/63RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy dozorčí rady společnosti  

Technické služby Havířov a.s.______________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

Technické služby Havířov a.s., se sídlem: Havířov-Město, Karvinská 1461/66, 

PSČ 736 01, IČ: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“) 

 

v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zvolení pana Ing. J. S. do funkce předsedy dozorčí rady TSH a.s. 
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2874/63RM/2021 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem  

za rok 2020 a sazebník úhrad na rok 2021____________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem za rok 
2020 dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e 
 
Sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2021 dle přílohy č. 2 
 
u k l á d á 

 
1. zveřejnit Výroční zprávu na www města a ve vstupní hale Radnice 

 
          Z: vedoucí OKP 

T: 28.02.2021 

 

2. zveřejnit Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999  
Sb. a podle zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2021 na internetových stránkách 
města, a na veřejně přístupném místě v budově Radnice a všech služebnách 
Městské policie Havířov po celou dobu jeho platnosti 

 

Z: vedoucí OPS 
            vedoucí OŽP 

T: 28.02.2021 
 

 
2875/63RM/2021 - Rezignace členů výboru ZMH a komise RMH_________________________ 

 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rezignaci Ing. J. D. a J. N. na funkci člena finančního výboru 
Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy 
zvolit členem finančního výboru Zastupitelstva města Havířova Ing. R. Ch. a Bc. 
A. O. 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
rezignaci J. N. na funkci člena sociální a zdravotní komise Rady města Havířova 
dle Přílohy 
 
j m e n u j e 
 
členkou sociální a zdravotní komise Rady města Havířova Mgr. A. Z. 
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2876/63RM/2021 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2020_______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za II. pololetí 2020. 

 

 
2877/63RM/2021 - Změna ve složení Komise pro občanské záležitosti RMH________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rezignaci paní L. S. G., členky Komise pro občanské záležitosti Rady města 

Havířova ke dni 20. ledna 2021 z rodinných důvodu  

 

   
2878/63RM/2021 - Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  
                                konaného dne 01.03.2021__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 

bude konat dne 01.03.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 

dle přílohy.  

 

 
2879/63RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – schválení odměny jednateli_______________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

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

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

C, vložka 17305 (dále jen „společnost“) 

 

v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

návrh dozorčí rady společnosti proplatit jednateli společnosti jednorázovou 

odměnu za práci v roce 2020 dle přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e 

 

vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti v souladu s návrhem 

dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 1  

   Z: jednatel společnosti 

   T: 2/2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.     Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r. 
náměstek primátora        náměstek primátora   
pro ekonomiku a správu majetku     pro investice a chytré město 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K bodu č. 84 - Vyvěšení tibetské vlajky - pořadu 63. schůze RMH, konané 15.02.2021, nebylo 

přijato usnesení 
    



          STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

          Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/41953/2021 

VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz  

  

DATUM: 02.03.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 64. schůze Rady města Havířova 

konané dne 01.03.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:richterova.veronika@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 64. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.03.2021  

 

 
2880/64RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 64. schůze RMH, konané dne 01.03.2021 

 
2881/64RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021 
 
2882/64RM/2021 - Schválení pořadu 64. schůze RMH, konané dne 01.03.2021 
 
2883/64RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 64. RMH 
 

2884/64RM/2021 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor 

 

2885/64RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí 

 

2886/64RM/2021 - Žádost o převedení nájmu na novou společnost  

 

2887/64RM/2021 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  4022,   

                                k. ú. Havířov-město  

 

2888/64RM/2021 - Žádost o zvýšení nájemného a úpravu nájemní smlouvy 

 

2889/64RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město 

 

2890/64RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1028/20, k. ú. Šumbark 

 

2891/64RM/2021 - Výkup části pozemku parc. č. 2519, k. ú. Prostřední Suchá  

 

2892/64RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 201, k. ú. Bludovice 

 

2893/64RM/2021 - Záměr propachtování vodovodu     

 

2894/64RM/2021 - Participativní rozpočet – pracovní skupina 

 

2895/64RM/2021 - Pravidla pro poskytnutí finanční pomoci pro osoby vykonávající  

                                podnikatelskou činnost na území města Havířova v souvislosti s pandemií  

                                pro rok 2021 

 

2896/64RM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové  

                                haly - informace 

 

2897/64RM/2021 - Dodatek č. 24 ke Smlouvě č. E/ŽP/1012/98, nakládání s komunálním  

                                odpadem 

 

2898/64RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

2899/64RM/2021 - „Parkoviště Majakovského Havířov“- zahájení zadávacího řízení 

 

2900/64RM/2021 - Petice občana  
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2901/64RM/2021 - Odprodej osobního automobilu 

 

2902/64RM/2021 - Odprodej notebooku 

 

2903/64RM/2021 - Předložení rozhodnutí k projektu „Otevřené a přívětivé město Havířov“ 

 

2904/64RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

2905/64RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

                                bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

2906/64RM/2021 - Uzavření dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

                                věcí č. 1003/EO/2017 

 

2907/64RM/2021 - Informativní zpráva ředitelky MŠ E. Holuba Havířov 

 

2908/64RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO 

 

2909/64RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

 

2910/64RM/2021 - Udělení ocenění osobnostem společenského života za rok 2020  

                                – schválení poskytnutí darů 

 

2911/64RM/2021 - Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti  

                                č. 767/OŠK/07 – zrušení usnesení 

 

2912/64RM/2021 - Výpověď Smlouvy o nájmu společnosti JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o.  

 

2913/64RM/2021 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI a souhlas  

                                s pořízením investičního majetku do vlastnictví MK Havířov 

 

2914/64RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací  

                                Městská knihovna Havířov 

 

2915/64RM/2021 - Žádost o revokaci usnesení RMH č. u. 2771/62RM/2021 ze dne 11.01.2021 

 

2916/64RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2021  

                                a uzavřením smlouvy 

 

2917/64RM/2021 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 

 

2918/64RM/2021 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 

 

2919/64RM/2021 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.5.2021  

 

2920/64RM/2021 - Doplnění programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

                                konaného dne 01.03.2021 

 

2921/64RM/2021 – Informace o rozsudku 
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U S N E S E N Í 
z 64. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.03.2021  

 
2880/64RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 64. schůze RMH, konané dne 01.03.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 64. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 01.03.2021 

          Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 

 
2881/64RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 63. schůze RMH, konané dne 15.02.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 63. schůze RMH, která se konala  

dne 15. února 2021 

 

 
2882/64RM/2021 - Schválení pořadu 64. schůze RMH, konané dne 01.03.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 64. schůze Rady města Havířova, konané dne 1. března 2021 

dle přílohy  

 

 

2883/64RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 64. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

úkoly: krátkodobé 

 

2403/53RM/2020 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková 

organizace 
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v y p o u š t í 

úkoly: krátkodobé 

 

2695/61RM/2020 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, 

IV. etapa, P6 lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“ (II.) 

2707/61RM/2020 Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti  

č. 767/OŠK/07 

2762/62RM/2021 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací 

2788/62RM/2021 UŘ/440/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Slezská 2-4, 

Havířov-Město“– výběr dodavatele 

2789/62RM/2021 UŘ/441/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22-

28,Havířov-Podlesí“– výběr dodavatele 

2818/63RM/2021 Petice obyvatel domu Šrámkova č. 1373/14 proti dlouhodobému  

obtěžování, porušování domovního řádu a rušení nočního klidu 

2825/63RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 

„Rozšíření kapacity sběrny druhotných surovin, výkup kovových 

odpadů, sběrné místo výrobků s ukončenou životností“ 

2833/63RM/2021 Žádost o proplacení nákladů na projekt Havířov zpívá gospel 

2840/63RM/2021 Souhlas s přijetím věcného daru – Restaurace Radnice Havířov 

2841/63RM/2021 Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2843/63RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2021 

2844/63RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z rozpočtu města Orlová pro rok 2021 

2845/63RM/2021 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce 

Horní Domaslavice pro rok 2021 

2846/63RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z rozpočtu MOb MHaH pro rok 2021 

2852/63RM/2021 „Parkoviště nad letním kinem“ – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

2855/63RM/2021 „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (stavba č. 18054) – 

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

2874/63RM/2021 Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem 

Havířovem za rok 2020 a sazebník úhrad na rok 2021 

 

 

2884/64RM/2021 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájemci části nemovité věci –  prostoru sloužícího  k podnikání,  prodejna  a  

sklad  potravin, o  celkové  výměře  116,17 m2,  v  přízemí  obytného  domu  ul.  

Dlouhá  třída  1045/59, Havířov-Město panu J. P. , IČO: 13637754, rozšíření 

účelu užívání prostor o sběrnu sazky, ostatní podmínky pronájmu se nemění 
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2885/64RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr  prodloužení  pronájmu  části  nemovité věci -  části  střechy  a  střešní  

nástavby k umístění telekomunikačního zařízení - 2 ks stožárů se směrovými 

anténami a technologie na obytném domě ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark, 

provozovateli spol. T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681, 

k poskytování služeb mobilního operátora 

 

2. záměr pronájmu nebytových prostor – prostory bývalé šatny a rentgenu a 

společných prostor o celkové výměře 56,38 m2 ve 3. poschodí zdravotního 

střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, spol. Asclepiades-interna a 

gastroenterologie s.r.o., IČO: 06418562, které budou využívány jako sklad a 

archiv společnosti 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti o výměře 14,60 m2 v suterénu 

obytného domu ul. E. Destinové 1165/14, Havířov-Šumbark, paní D. K. a panu 

M. S., bytem  ………………………………………………………., jako sklad 

pro vlastní potřebu 

 

 

2886/64RM/2021 - Žádost o převedení nájmu na novou společnost________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost pana R. D., IČO: 64971252, nájemce nebytových prostor v přízemí 

podnikatelského centra Palackého 689/2, Havířov-Město  o převedení nájmu na 

nově vzniklou společnost RK Dornean-trans s.r.o., IČO: 09851470, zast. 

jednatelem panem R. D., současným nájemcem 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – místnosti č. 104a, b o výměře 37,60 m2 a podílu 

na společných prostorách o výměře 16,50 m2 v přízemí budovy Městského 

podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, společnosti RK 

Dornean-trans s.r.o., IČO: 09851470, jako kancelář autodopravy, za podmínek: 

- nájemné 524,00 Kč/m2/rok bez DPH za provozní prostory 

- nájemné 55,00 Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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2887/64RM/2021 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  4022,   

                                k. ú. Havířov-město_______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 4022, k. ú. Havířov-město o 

výměře 35 m2 spolku FK Gaskontrol Havířov, z.s., se sídlem U Letního kina 

1506/4, Havířov-město, IČO: 045215626 na dobu určitou do 31.03.2032.  

 

 

2888/64RM/2021 - Žádost o zvýšení nájemného a úpravu nájemní smlouvy________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

žádost paní L. Š. , bytem ……………………………………………. o zvýšení 

nájemného za užívání pozemků městem a úpravu stávající nájemní smlouvy č. 

E/848/OSRM/2005 

 

n e s c h v a l u j e 

 

zvýšení nájemného za užívání pozemků parc. č. 199/2, parc. č. 202/90, parc. č. 

202/91, parc. č. 202/93, parc. č. 202/95, parc. č. 202/97, parc. č. 219/2, parc. č. 

223/2, parc. č. 229/2 , parc. č. 234/4 a parc. č. 521/7, v k. ú. Bludovice  ve 

vlastnictví paní L. Š. , bytem …………………………………… a úpravu 

nájemní smlouvy č. E/848/OSRM/2005 dle požadavku  majitelky užívaných 

pozemků 

 

 

2889/64RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město__________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 

365, ostatní plocha o výměře 150 m2, k. ú. Havířov-město, společnosti DON 

BOSKO HAVÍŘOV o. p. s., za účelem vybudování parkovacích míst pro příjezd 

a parkování pro rodiče a účastníky zájmového vzdělávání  
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2890/64RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1028/20, k. ú. Šumbark_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1028/20, 

zahrada o výměře 196 m2, k. ú. Šumbark, paní Z. T. , …………………………., 

za účelem zahrady u rodinného domu, dle znaleckého posudku za cenu v místě a 

čase obvyklou ve výši 61.380,00 Kč (tj.  313,16 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za 

zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 63.880,00 Kč + výše DPH platné 

ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

2891/64RM/2021 - Výkup části pozemku parc. č. 2519, k. ú. Prostřední Suchá______________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup části pozemku parc. č. 2519, dle 

geometrického plánu nově značenou jako pozemek parc. č. 2519/1, o výměře 

4.086 m2, trvalý trávní porost, k. ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví manželů D. 

W. a M. K. W., …………………………………………………, pro účely 

zajištění přístupu k zahrádkářské osadě č. 44 v Havířově-Prostřední Suché, za 

cenu smluvní ve výši 179.784,00 Kč (tj. 44,00 Kč/m2) 

 

 

2892/64RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 201, k. ú. Bludovice___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části pozemku parc. č. 201, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1,4 

m2, k. ú. Bludovice, pro Městskou knihovnu Havířov, Svornosti 86/2, Havířov-

Město, IČO: 00601250, za účelem umístění Biblioboxu, který bude sloužit 

k vrácení knih, na dobu určitou 10 let, s účinností od 1. 4. 2021 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

výpůjčce pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomického odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                                                     Z: vedoucí EO 

                                                                                                                     T: 30. 06. 2021 
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2893/64RM/2021 - Záměr propachtování vodovodu____________________________________     

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e    

 

záměr propachtování vodovodu - vodovodního řadu DN 80 v délce 360 m, 

z materiálu PE 100RC, SDR 11, vybudovaného v rámci stavby č. 18053 

„Rekonstrukce MK Výletní včetně  chodníku, Havířov-Šumbark“, na pozemcích 

k. ú. Šumbark, parc. č. 1604/1, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1642/18, 

1653, 1654/24, 1654/28, 1656, 1657, 1691/1, 1691/16, 1888/4, 2162/1, 2162/2, 

2176, 2177, 2194/1, 2194/4, 2194/14, 2206/7 a 2209/3, přičemž  pachtýřem 

budou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 

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

   

 

2894/64RM/2021 - Participativní rozpočet – pracovní skupina___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ustavení pracovní skupiny pro participativní rozpočet města Havířova  

 

j m e n u j e 

 

členy pracovní skupiny pro participativní rozpočet města Havířova: 

Odbor komunálních služeb:  

Ing. G. I., vedoucí odboru komunálních služeb 

Ing. H. R., referent odboru komunálních služeb 

Odbor životního prostředí:  

Ing. N. J., vedoucí odboru životního prostředí      

Odbor územního rozvoje:   

Ing. M. K., vedoucí oddělení investic   

            Ing. K. M., referent oddělení stavební úřad 

Odbor školství a kultury:  

A. M., investiční referent odboru školství a kultury   

         G. J., investiční referent odboru školství a kultury                                                    

Ekonomický odbor:   

        Ing. L. F., vedoucí ekonomického odboru 

           Ing. J. D., vedoucí oddělení rozpočtu a majetku 

           J. M., referent oddělení správy majetku   

Správa sportovních  

a rekreačních zařízení:  

           J. V., vedoucí střediska Koupaliště, Krytý bazén Šumbark  

                              a hřiště SSRZ 
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2895/64RM/2021 - Pravidla pro poskytnutí finanční pomoci pro osoby vykonávající  

                                podnikatelskou činnost na území města Havířova v souvislosti s pandemií  

                                pro rok 2021_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

Pravidla pro poskytnutí finanční pomoci pro osoby vykonávající podnikatelskou 

činnost na území města Havířova dotčené mimořádnými opatřeními v souvislosti 

s pandemií pro rok 2021 ve znění přílohy č. 1 

 

 

2896/64RM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové  

                                haly – informace_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí, že na vyhlášený záměr prodeje  

pozemku parcela č. 2324, k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 7.736 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 1102, části 

pozemku parcela č. 2323, k. ú. Havířov-město, sportoviště a rekreační plocha o 

výměře cca 4.811 m2 a části pozemku parcela č. 2326, k. ú. Havířov-město, 

ostatní plocha, zeleň o výměře cca 660 m2 za účelem vybudování Sportovního 

zařízení, město Havířov obdrželo pouze jednu nabídku, a to od spolku HC 

Wolves Český Těšín z.s., Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín, IČO: 05105561, 

která však nesplnila podmínky uvedené ve zveřejněném záměru. 

 

 

2897/64RM/2021 - Dodatek č. 24 ke Smlouvě č. E/ŽP/1012/98, nakládání s komunálním  

                                odpadem_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě o dílo při nakládání s komunálním odpadem 

ve městě Havířově č. E/ŽP/1012/98 ze dne 21.12.1998 uzavřené mezi 

statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s., IČO 

25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město, kterým se doplňuje 

článek II. Předmět smlouvy dle přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 64. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 01.03.2021 

11 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 24 ke 

smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98 

Z: vedoucí OKS  

          T: 03/2021 

 

 

2898/64RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 

odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 840/4, 843/2 k.ú. Bludovice  

v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4647/1 k.ú. Havířov - Město  

v rozsahu přílohy  

 

 

2899/64RM/2021 - „Parkoviště Majakovského Havířov“- zahájení zadávacího řízení________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

    práce „Parkoviště Majakovského Havířov“ (stavba č. 19035)   

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:  ne 

    čerpání dotace:  ne 

    přenesená daňová povinnost: ne 

 

4. druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. zadávací lhůtu:  120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty: 130.000 Kč 

 

7. varianty nabídky:  ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    zahájení plnění:  ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy   

                                       v registru – předpoklad druhá polovina dubna 2021) 
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    termín ukončení: nejpozději do 140 kalendářních dnů ode dne účinnosti  

                                      smlouvy 

 

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

    s váhou 100% 

 

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

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

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

 

11. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

  předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

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

  zeměměřických činností“  

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením     

  zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a  

  dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž  

  dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí minimálně: 

a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo rekonstrukce  

    zpevněné plochy/zpevněných ploch ze zámkové dlažby v minimální hodnotě  

    3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících dodávek na 1  

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

    minimální hodnotu 

b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla nová výstavba nebo rekonstrukce plochy  

    s odvodněním v retenční nádrži nebo vsakovacím vrtu 

                                    (Poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat  

                                    i společně stejnou zakázkou.) 

 

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

  složení: 

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

      musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

  b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby SO 301     

      odvodnění 

  c) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1 písm.    

      a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých  

      zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále  

     jen „z.č. 200/1994 Sb.“) 

  d) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1 písm.  

      c) z.č. 200/1994 Sb. (Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího  

      nemůže vykonávat tatáž osoba. U ostatních pozic může jedna osoba  

      vykonávat i více pozic. Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako  

      zástup za stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti.) 

 

- osvědčení o odborné kvalifikaci: 

1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího: 

    a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v oboru    
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        dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 

    b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 3 dokončených  

        zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba nebo rekonstrukce  

        zpevněné plochy/zpevněných ploch ze zámkové dlažby v minimální  

        hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH/tyto stavební práce včetně souvisejících  

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

        požadovanou minimální hodnotu 

2. osoby, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby SO 301  

    odvodnění: osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující  

    osoby v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo  

    stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby  

    zdravotně technické  

3. osoby dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994 Sb.: úřední oprávnění podle  

    ust. § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994 Sb. 

4. osoby dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb.: úřední oprávnění podle  

    ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb. 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

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

  v nabídce 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce  

  stavbyvedoucího 

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

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

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

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů  

    dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

    odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel  

    podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za  

    škodu s pojistným plněním v minimální výši 8.000.000 Kč s maximální  

    spoluúčastí 50.000 Kč 

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

    uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES  

 

14. podmínky realizace: 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele v záruční  

  době ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení  

  písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

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

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení a posouzením splnění 
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podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 

zákona 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

 

2900/64RM/2021 - Petice občana____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

informaci o zaslané petici občana ve věci prošetření a odvolání z funkce rybářské 

stráže a způsob jejího vyřízení dle Přílohy č. 1 

 

 

2901/64RM/2021 - Odprodej osobního automobilu_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej služebního osobního automobilu Škoda Superb, RZ 6T1 8844, VIN 

TMBCF93T1A9010006 z roku 2009 autobazaru Vítězslav Uhlík, IČO 488 

20 229, 735 32 Rychvald 20 za cenu 150 000,00 Kč vč. DPH 

 

u k l á d á 

 

zrealizovat odprodej vozidla RZ 6T1 8844  

 

                     Z: vedoucí ORG 

                                           T: 31.03.2021 

 

 

2902/64RM/2021 - Odprodej notebooku______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej 1ks Notebooku Lenovo E50-80 15.6" FHD/i5-

5200U/1TB/4GB/DVD/AMD (bez SW) za cenu dle kvalifikovaného odhadu  

ve výši 2 800,00 Kč včetně DPH (bez SW) Mgr. J. F.  

 

u k l á d á  

 

zrealizovat odprodej zájemkyni 

Z: vedoucí ORG  

T: 31. 03. 2021 
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2903/64RM/2021 - Předložení rozhodnutí k projektu „Otevřené a přívětivé město Havířov“__ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/109/0016766 ze dne 12.02.2021 na 

realizaci projektu „Otevřené a přívětivé město Havířov“ registrační číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016766 z Operačního programu Zaměstnanost dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města pořízení dlouhodobého 

majetku - elektronické úřední desky v rámci veřejné zakázky v maximální výši 

do 600 tis. Kč včetně DPH (495 tis. Kč bez DPH), financované z projektu 

„Otevřené a přívětivé město Havířov“ registrační číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016766 z Operačního programu Zaměstnanost 

 

   Z: vedoucí ORG 

   T: 12/2021 

 

 

2904/64RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 8 o velikosti 0+1 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů: 1. M.Š. 

 

b) Byt č. 18 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. J.M.  

                               2. J.R.,  

                               3. I.S. 

 

c) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Hlavní třída 230/72, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. M.P.,  

                              2. T.M.,  

                              3. M.H. 

 

d) Byt č. 7 o velikosti 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město, 

    pořadí žadatelů: 1. T.P.,  

                               2. J.A.,  

                               3. M.O. 
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e) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 529/12, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. S.B. 

 

f) Byt č. 7 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslav Vrchlického 1468/38,  

   Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. R.Š. – I.V.,  

                                                            2. M.V.,  

                                                            3. K.P. 

 

g) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. Z.I.,  

                               2.  Mgr. H.P.,  

                               3.  Bc. D.K.  

 

h) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1144/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. M.A.,  

                               2. M.J.,  

                               3. M.V. – J.V. 

 

i) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 835/5, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. K. B. 

 

j) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1065/11, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. M. K.,  

                              2. V.Š.,  

                              3. M. J. 

 

k) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1256/4, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů: 1. L. V. 

                               2. P. P.,  

                               3. L. V., 

 

l) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 473/11, Havířov - Šumbark,  

   pořadí žadatelů: 1. R. R. 

 

m) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici |Turgeněvova 895/6, Havířov - Město,  

     pořadí žadatelů: 1. Bc. J. Š. - Ing. L. Š.,  

                                2. Bc. N. P.,  

                                3. V. Š. 

 

n) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Studentská 1151/12, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů: 1. Mgr. J. S.,  

                               2. L. V.,  

                               3. M. H. 

 

 o) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14,  

     Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů:  

           1. Ing. L.Š. - Ing. B. U.,  

           2. J. P. – K. P.,  

           3. M. V. – Z. P. 
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p) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 429/27, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. D. K. – M. K. 

 

q) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 286/1, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. K. Č.,  

                               2. D. G. - D. H.,  

                               3. M. C. – L. Z. 

 

r) Byt č. 6 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1223/7, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. Mgr. A. T. - Ing. V. G.,  

                               2. M. U. – A. Š.,  

                               3. P. P. - Mgr. T. H. 

 

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 

 

 

2905/64RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

                                bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

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

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

    samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 2. 2021 a 15. 2. 2021  

    dle přílohy č. 1  

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

 

 

2906/64RM/2021 - Uzavření dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

                                věcí č. 1003/EO/2017______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

    věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem   

    Havířovem a společností Městská realitní agentura, s.r.o., ve znění dle  

    přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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2. jako přílohy Dodatku č. 3: 

    a) konsolidované znění Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy o správě svěřených  

        nemovitých věcí – Seznam předmětných nemovitých věcí, ve znění dle  

        přílohy č. 2 tohoto materiálu 

    b) konsolidované znění Přílohy č. 3 Příkazní smlouvy o správě svěřených  

        nemovitých věcí – Odměna správce, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 

28. 12. 2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě o správě svěřených 

nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017 

 

    Z: vedoucí právního   

                                                                                                                           odboru MRA, s.r.o. 

    T: 8. 3. 2021 

 

 

2907/64RM/2021 - Informativní zpráva ředitelky MŠ E. Holuba Havířov__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

zastupování statutárního orgánu Mateřské školy Havířov-Podlesí E. Holuba 

7/1403, příspěvková organizace Bc. E. K. po dobu překážky na straně 

zaměstnance -  ředitelky Bc. Y. P., a to od 1. 3. 2021 

 

 

2908/64RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

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

organizace IČO: 70958149 

věcný dar ve výši 4 500,00 Kč od společnosti Information Factor s. r. o., 

K rybníku 698, 253 01 Hostivice, IČO: 07861664 – 30 kusů zápisníků 

Information Ninja 2021 
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2909/64RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací města Základní 

škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 

 

poskytovatel dotace:              Nadace ČEZ 

název operačního programu: Stromy 2021 

název projektu:                      Ve stínu Obelisku                                                 

požadovaná výše dotace:       25 630,00 Kč 

spolufinancování:                  bez spolufinancování 

 

 

2910/64RM/2021 - Udělení ocenění osobnostem společenského života za rok 2020  

                                 – schválení poskytnutí darů________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

poskytnutí darů u příležitosti udělování ocenění osobnostem v oblastech 

společenského života za rok 2020 dle čl. II, odst. 1 Zásad pro udělování ocenění 

a Ceny města Havířova, schválených rozhodnutím Zastupitelstva města 

Havířova, formou dárkových poukazů v celkové hodnotě 120.500,00 Kč takto: 

- 10 oceněným pedagogickým pracovníkům ve výši 4 000,00 Kč/pedagog, 

-  1 oceněnému žáku střední školy ve výši 2 000,00 Kč, 

-  1 oceněnému kolektivu žáků základní školy, víceletého gymnázia  

   ve výši 6 000,00 Kč (3 členové kolektivu), 

-  5 oceněným (dospělí) ve výši 2 500,00 Kč/dospělý, 

-  1 oceněnému kolektivu ve výši 20 000,00 Kč/kolektiv (139 členů kolektivu), 

-  1 oceněnému kolektivu ve výši 20 000,00 Kč (21 členů kolektivu),  

-  2 oceněným kolektivům ve výši 10 000,00 Kč/kolektiv (po 4 členech v  

   kolektivu) 

 

u k l á d á  

 

zajistit předání darů – dárkových poukazů dle tohoto rozhodnutí Rady města 

Havířova  

 

   Z: vedoucí OŠK  

   T: duben 2021 
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2911/64RM/2021 - Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti  

                                č. 767/OŠK/07 – zrušení usnesení____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í   

 

usnesení RMH č. 2707/61RM/2020 ze dne 14. 12. 2020 ve věci uzavření dodatku 

č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07 mezi statutárním městem 

Havířov a Vysokou školou PRIGO, z.ú., s platností od 1. 1. 2021, ve znění dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu z důvodu neuzavření dodatku ze strany Vysoké 

školy PRIGO, z. ú.  

 

 

2912/64RM/2021 - Výpověď Smlouvy o nájmu společnosti JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o._____  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

výpověď Smlouvy o nájmu části nemovité věci v objektu Společenský dům 

Havířov, Dlouhá třída 19, ze dne 28. 5. 2008, podané dne 26. 1. 2021 

společností JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o., IČ: 25827332 (viz příloha č. 1) 

 

n e s c h v a l u j e 

 

žádost o ukončení Smlouvy o nájmu části nemovité věci v objektu Společenský 

dům Havířov, Dlouhá třída 19, ze dne 28. 5. 2008, podané dne 26. 1. 2021 

dohodou k 31. 1. 2021 společností JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o., IČ: 25827332 

 

s c h v a l u j e   

 

v případě pokračování nájemního vztahu zpětvzetím výpovědi ze dne 26. 1. 

2021 společností JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o., IČ: 25827332, úhrady nájmu a 

služeb s nájmem spojených za období 1. – 12. 2021 do 31. 12. 2021 

 

 

2913/64RM/2021 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z RF do FI a souhlas  

                                s pořízením investičního majetku do vlastnictví MK Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

   

příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem 

Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov–Město 

  

1. v souladu s odst. 4 § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky ve výši 

160 930,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic na nákup 2 ks 

Biblioschránek 
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2. pořízení investičního majetku - 2ks Biblioschránek v celkové předpokládané 

pořizovací ceně 160 930,00 Kč vč. DPH do vlastnictví Městské knihovny 

Havířov 

 

 

2914/64RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací  

                                Městská knihovna Havířov_________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací Městská 

knihovna Havířov,  IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 

Havířov-Město: 

 

Poskytovatel dotace: Nadační fond VEOLIA  

Název dotačního programu:  Minigranty 2021 aneb Dobrovolnictví stále žije!         

Název projektu:  Virtuální realita jako prostředek aktivního vzdělávání  

                                       a kvalitní zábavy 

Celkové náklady na projekt: 30 000,00  Kč 

Požadovaná výše dotace: 30 000,00  Kč    

Spolufinancování:          0,00  Kč       

 

 

2915/64RM/2021- Žádost o revokaci usnesení RMH č. u. 2771/62RM/2021 ze dne 11.01.2021__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

00847470, žádost o revokaci usnesení RMH č. u. 2771/62RM/2021 ze dne 

11.01.2021. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2021 

 

 

2916/64RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Šenov pro rok 2021  

                                a uzavřením smlouvy______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

00847470, přijetí účelové dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 4 000,- Kč  

a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, 
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p o v ě ř u j e  

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2021 

 

 

2917/64RM/2021 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

00847470, provedení technického zhodnocení svěřeného majetku v celkové 

výši 204 931,- Kč včetně DPH, a to výměnu již nevyhovujících vstupních dveří 

na středisku MIKADO na ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí  

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: červen 2021 

 

 

2918/64RM/2021 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podle přílohy. 

 

 

2919/64RM/2021 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.5.2021_______________  

 

Rada města Havířova 

 

z ř i z u j e 

 

od 1.5.2021 v rámci odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova 

oddělení dopravních systémů 

 

r o z h o d l a 

 

zvýšit počet zaměstnanců zařazených do odboru komunálních služeb 

Magistrátu města Havířova, mimo zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty 

města (veřejně prospěšné práce), na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a zaměstnance zaměstnané na dobu určitou k realizaci 

konkrétních dotovaných projektů města, s účinností od 1.5.2021 o jednoho 

zaměstnance (vedoucí oddělení dopravních systémů) a  



 
 

USNESENÍ 

z 64. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 01.03.2021 

23 

snížit celkový počet zaměstnanců zařazených do ekonomického odboru 

Magistrátu města Havířova, mimo zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty 

města (veřejně prospěšné práce), na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a zaměstnance zaměstnané na dobu určitou k realizaci 

konkrétních dotovaných projektů města, s účinností od 1.5.2021 o jednoho 

zaměstnance z důvodu zvýšení efektivity práce ekonomického odboru 

Magistrátu města Havířova 

 

 

2920/64RM/2021 - Doplnění programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

                                konaného dne 01.03.2021__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

doplnění programu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se bude 

konat dne 1. března 2021 od 15:00 hodin o tyto body: 

- Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly - 

informace 

 

 

2921/64RM/2021 - Informace o rozsudku_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 21.1.2021, č.j. 25 C 65/2020-104  

 

s c h v a l u j e  

 

podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 21.1.2021, č.j. 

25 C 65/2020-104 

 

u k l á d á  

 

informovat právního zástupce statutárního města Havířova Mgr. Ondřeje 

Havránka o rozhodnutí Rady města Havířova v této věci. 

 

          Z: tajemník MMH 

          T: 2.3.2021 

 

 

 

 

 

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

primátor města        náměstek primátora  

         pro ekonomiku a správu majetku

       



          STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

          Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/51754/2021 

VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. v.r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz  

  

DATUM: 08.03.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 65. schůze Rady města Havířova 

konané dne 08.03.2020  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

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 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.03.2021  

 

2922/65RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021 

 

2923/65RM/2021 - Schválení pořadu 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021 

 
2924/65RM/2021 - Modernizace firewallů - zahájení zadávacího řízení 

 

2925/65RM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové  
                                haly 

 
2926/65RM/2021 - Poskytnutí výpůjčky Sportovní haly Slavie 
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U S N E S E N Í 
z 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 08.03.2021  

 

2922/65RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 65. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 08.03.2021 

     pana Ing. Ondřeje BARÁNKA 

 

 

2923/65RM/2021 - Schválení pořadu 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 65. schůze Rady města Havířova, konané dne 8. března 2021 

dle přílohy upravené takto: 

Doplnění programu o bod č.4 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na 

výstavbu víceúčelové haly a bod č.5  Poskytnutí výpůjčky Sportovní haly 

Slavie 

 

 

2924/65RM/2021 - Modernizace firewallů - zahájení zadávacího řízení____________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky 

„Modernizace firewallů“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace): ne  

    poskytnutí zálohy:  ne  

    čerpání dotace:  ne  

    přenesená daňová povinnost: ne  

 

4. druh zadávacího řízení: otevřené řízení  

 

5. zadávací lhůtu:  120 dnů  

 

6. výši požadované jistoty: 120 000,00 Kč 
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7. varianty nabídky:  ne  

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    zahájení: ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy  

v registru - předpoklad druhá polovina května 2021) 

      dodání, instalace, implementace 

    a zaškolení: nejpozději do 50 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

    podpora hardware i software: po dobu 5 let od převzetí od dodavatele 

 

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

    s váhou 100%  

 

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

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

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

 

11. profesní způsobilost: 

- dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné    

  evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu  

  odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod a služby  

  neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a „Výroba, instalace,  

  opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních  

  zařízení“ 

 

12. technickou kvalifikaci: 

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

  poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení   

  s uvedením: 

  a) minimálně 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla dodávka firewallu/ů  

      v HA clusteru včetně instalace a implementace v minimální hodnotě  

      3 000 000,- Kč bez DPH/1 dodávka včetně instalace a implementace, a to jak s  

      ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou minimální  

      hodnotu 

  b) minimálně 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla dodávka kolektoru/ů  

      a analyzátoru/ů logů včetně instalace a implementace v minimální hodnotě  

      1 500 000,- Kč bez DPH/1 dodávka včetně instalace a implementace, a to jak s  

       ohledem na požadovaný předmět, tak s ohledem na požadovanou minimální  

       hodnotu 

       - dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona doklad o odborné kvalifikaci  

         minimálně 1 technika pro zajištění komplexní implementace  

         požadovaného řešení vydaný výrobcem nabízených firewallů  

               - dle ust. § 79 odst. 2 písm. k) zákona popis výrobků určených k dodání 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením 

- předložení dokladů v nabídce: 

  a) kompletní dokumentace výrobce k výrobkům (datasheety, release notes,  

      apod.) za účelem ověření splnění jednotlivých technických parametrů 

  b) seznam poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona 

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

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

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

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

  b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů    

      dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

  c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

      odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel    

      podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

  d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za  

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

 

14. podmínky realizace: 

- záruka 5 let  

- smluvní pokuty dle přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle přílohy č. 2  

 

p o v ě ř u j e  

 

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

    zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění   

    podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

    ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

    týkajících se předmětného zadávacího řízení 
 

 

2925/65RM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové  

                                haly____________________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemků – pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 7.736 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 1102, část 

pozemku parc. č. 2323, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 4.811 m2, 

část pozemku parc. č. 2326, k. ú. ostatní plocha, zeleň o výměře cca 660 m2, vše 

v k. ú. Havířov-město, za podmínek dle Přílohy - Záměr převodu nemovitostí 

 

 

2926/65RM/2021 - Poskytnutí výpůjčky Sportovní haly Slavie___________________________ 

        

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku části prostor Sportovní haly Slávie Nemocnici s poliklinikou Havířov, 

příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov (IČ: 008 44 896) pro 
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potřeby vakcinačního centra od 10.3.2021 do doby ukončení činnosti 

vakcinačního centra ve Sportovní hale Slávie s úhradou nákladů souvisejících 

s užíváním vypůjčených prostor půjčitelem 

 

 

 

 

 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA, v.r.     Ing. Ondřej BARÁNEK, v.r.  
primátor města        náměstek primátora  
         pro ekonomiku a správu majetku 

         



          STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

          Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/60328/2021 

VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. v.r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz  

  

DATUM: 24.03.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 66. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.03.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

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 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.03.2021  

 

 

2927/66RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 66. schůze RMH, konané dne 22.03.2021 
 
2928/66RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 64. schůze RMH, konané dne 01.03.2021  

a 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021   
 

2929/66RM/2021 - Schválení pořadu 66. schůze RMH, konané dne 22.03.2021 

 
2930/66RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 66. RMH 
 
2931/66RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie  

Havířov – osobní vozidlo  

 
2932/66RM/2021 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou  

politiku města za rok 2020   
 

2933/66RM/2021 - Informativní zpráva o plnění opatření z Koncepce prevence kriminality  

ve městě Havířově na období 2017-2020  

 
2934/66RM/2021 - Uzavření nájemní smlouvy s klientkou sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově      
 

2935/66RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     

 
2936/66RM/2021 - Prominutí nájemného za užívání garáží 

 
2937/66RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí  
 
2938/66RM/2021 - Obecný záměr pronájmu 

 
2939/66RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí 

 
2940/66RM/2021 - Ukončení pronájmu pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark dohodou 

 
2941/66RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

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

 

2942/66RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
 

2943/66RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností  

 
2944/66RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ  

Distribuce, a. s. 
 

2945/66RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 

2946/66RM/2021 - Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-Město 
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2947/66RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/32, k. ú. Prostřední Suchá 

 
2948/66RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice 

 
2949/66RM/2021 - Záměr prodloužení výpůjčky pozemku parc.  č.  1319/1,   

k. ú. Prostřední Suchá 
 

2950/66RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2996/32, k. ú. Bludovice 
 

2951/66RM/2021 - Prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  4022, k. ú. Havířov-Město  
 
2952/66RM/2021 - Propachtování vodovodu na ul. Výletní v Havířově-Šumbarku  

 
2953/66RM/2021 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Parkoviště  

na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“           

 
2954/66RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 
2955/66RM/2021 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Petřvaldská Havířov  

 

2956/66RM/2021 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní  
rok 2021/2022  

 
2957/66RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ K. Světlé 

 

2958/66RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – MŠ Petřvaldská 
 

2959/66RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

 
2960/66RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF a pořízení investičního  

majetku – MŠ Horymírova  

 
2961/66RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF a pořízení investičního  

majetku – MŠ Radniční  
 

2962/66RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ 1. máje Havířov 
 

2963/66RM/2021 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ Gorkého Havířov 
 
2964/66RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO 

     

2965/66RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO - ZŠ Kpt. Jasioka Havířov 
 

2966/66RM/2021 - VZ/52/OÚR/21 – „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“  
(číslo stavby 18054) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 
2967/66RM/2021 - VZ/50/OÚR/21 – „Parkoviště nad letním kinem“ (číslo stavby 20037)  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

2968/66RM/2021 - Změna složení pracovní skupiny pro výběr dopravce MHD Havířov 
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2969/66RM/2021 - Městská hromadná doprava Havířov - Vyúčtování za r. 2020 

 
2970/66RM/2021 - Příměstská doprava v Havířově – Vyúčtování ztráty dopravců v r. 2020 

 

2971/66RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
 

2972/66RM/2021 - Petice občanů ul. Ostrovského – vybudování parkovacích míst 

 
2973/66RM/2021 - Žádost Technických služeb Havířov a.s. o vyjmutí z pojistných smluv 

 

2974/66RM/2021 - Pronájem movitých věcí budovy zámku 
 

2975/66RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 
 
2976/66RM/2021 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí   

 
2977/66RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím mimořádných dotací  

z MPSV 

 
2978/66RM/2021 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 

 
2979/66RM/2021 - Žádost o souhlas s pořízením souboru dlouhodobého majetku 
 
2980/66RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2021  

a uzavřením smlouvy 

 
2981/66RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021 
 
2982/66RM/2021 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci 

  
2983/66RM/2021 - Žádost TS LDance, z.s.  

 

2984/66RM/2021 - Udělení souhlasu k podnájmu části nemovité věci  
 
2985/66RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

2986/66RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

2987/66RM/2021 - Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům  

v majetku města Havířova 
 

2988/66RM/2021 - UŘ/582/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79,  

Havířov-Podlesí“– výběr dodavatele  
 

2989/66RM/2021 - ZPŘ/51/OÚR/21 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - rozhodnutí o vyloučení,  
o výběru a o uzavření smlouvy  

 
2990/66RM/2021 - Jmenování vedoucího odboru vedoucího odboru stavebního řádu  

a památkové péče MMH 

 
 



 
 

USNESENÍ 

z 66. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 22.03.2021 

5 

U S N E S E N Í 
z 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.03.2021  

 
2927/66RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 66. schůze RMH, konané dne 22.03.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 66. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 22.03.2021 

 

pana Róberta MASAROVIČE, MSc., MBA, DBA 

 

 
2928/66RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 64. schůze RMH, konané dne 01.03.2021  

a 65. schůze RMH, konané dne 08.03.2021____________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisů ze 64. schůze RMH, která se konala  

dne 1. března 2021 a 65. schůze RMH, která se konala dne 8. března 2021. 

 

 
2929/66RM/2021 - Schválení pořadu 66. schůze RMH, konané dne 22.03.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 66. schůze Rady města Havířova, konané dne 22. března 2021 

dle přílohy. 

 

 
2930/66RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 66. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2203/50RM/2020 Služebnost inženýrské sítě v rámci vypořádání stavby 

„Odkanalizování 

Havířova, část města Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská, 

Hornosušská“ 

2650/59RM/2020 Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku parc. 

č. 1793,  

k. ú. Dolní Suchá 

2743/62RM/2021 Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             

2817/63RM/2021 Finanční vypořádání za užívání pozemků ČR-Agentury 

ochrany přírody  

a krajiny ČR       

 

v y p o u š t í 

 

1283/26RM/2019 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ 

(II. část) 

2615/59RM/2020 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady – změna člena 

dozorčí rady 

2694/61RM/2020 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“  

(V. část) 

2712/61RM/2020 KŘMR/413/OKS/20 pod názvem „Provozování 

bikesharingu v Havířově“ – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky 

2784/62RM/2021 Přijetí daru nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje  

2799/63RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

CETIN a.s. 

2803/63RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

2814/63RM/2021 Výpůjčka části pozemku parc. č. 2170, k.ú. Havířov-město 

2853/63RM/2021 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z 

Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 

2854/63RM/2021 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 144 z 

Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 

2860/63RM/2021 Úklid budov – uzavření dodatků 

2861/63RM/2021 Dohoda o úhradě skutečných nákladů za užívání obřadní 

síně 

2879/63RM/2021 Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka  

v působnosti valné hromady – schválení odměny jednateli 

2892/64RM/2021 Výpůjčka části pozemku parc. č. 201, k. ú. Bludovice 

2897/64RM/2021 Dodatek č. 24 ke Smlouvě č. E/ŽP/1012/98, nakládání 

s komunálním odpadem 

2901/64RM/2021 Odprodej osobního automobilu 
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2906/64RM/2021 Uzavření dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě o správě 

svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 

2910/64RM/2021 Udělení ocenění osobnostem společenského života za rok 

2020 – schválení poskytnutí darů 

2915/64RM/2021 Žádost o revokaci usnesení RMH č. u. 2771/62RM/2021 

ze dne 11.01.2021 

2916/64RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu města Šenov 

pro rok 2021 a uzavřením smlouvy 

2921/64RM/2021 Informace o rozsudku 

 

  
2931/66RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie  

Havířov – osobní vozidlo___________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

vyřazení dlouhodobého majetku, a to služebního osobního automobilu  

ve správě OJ 12 - Městská policie Havířov: 

                                Škoda Octavia Elegance 1,6 TDI, RZ 8T6 2829, rok výroby 2014,  

                                VIN TMBAG7NE2F0114135 

                                ujeto 230 000 km, pořizovací cena 459 000 Kč vč. DPH, 

                                které bude v rámci veřejné zakázky VZ/69/MP/21 odkoupeno  

                                dodavatelem 1 kusu nového osobního vozidla se započtením ceny. 

                                Nabytí majetku bylo schváleno v rámci rozpočtu města.    

 

  
2932/66RM/2021 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou  

politiku města za rok 2020 _________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova  

za rok 2020 dle důvodové zprávy 

 

u k l á d á 

 

předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků na 

protidrogovou politiku města za rok 2021 v prvním čtvrtletí následujícího roku 

 

    Z: ředitel MP Havířov 

                       T: březen 2022 
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2933/66RM/2021 - Informativní zpráva o plnění opatření z Koncepce prevence kriminality  

ve městě Havířově na období 2017-2020______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Informativní zprávu o průběžném 

plnění úkolů, cílů a priorit daných Koncepcí prevence kriminality ve městě 

Havířově na období 2017-2020, dle Přílohy č. 1 

 

     
2934/66RM/2021 - Uzavření nájemní smlouvy s klientkou sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově_________________________________      

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

 - návrh Poradního sboru ze dne 5. 2. 2021 na uzavření nájemní smlouvy  

k obecnímu bytu s klientkou zařazenou do sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy v České 

republice, z.s. v souladu se Smlouvou o spolupráci č. 883/OSV/2015,  

a doplnění stávajícího počtu bytů v sociálním programu 1 konkrétním bytem 

 - zápis Poradního sboru ze dne 5. 2. 2021 

 

s c h v a l u j e 

 

I. 

v souladu s čl. VII, bodem 1 Smlouvy o spolupráci č. 883/OSV/2015 uzavření 

nájemní smlouvy k obecnímu bytu vyčleněnému v rámci sociálního programu, 

tj. k bytu č. 1 o vel. 1+2 v domě na ul. A.S. Puškina 911/1 v Havířově – Městě 

s p. Š. H., t.b. ……………………………… pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání 

nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova          

           

II. 

přidělení konkrétního obecního bytu č. 43 o vel. 0+1 v domě na ul. Nákupní 

425/3 v Havířově-Šumbarku Armádě spásy v České republice, z.s.,  

IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha - Stodůlky, za účelem jeho 

využití v rámci sociálního programu Prevence bezdomovectví v Havířově, 

realizovaného Armádou spásy v ČR, a za podmínek Smlouvy o spolupráci 

uzavřené mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy v České  

republice, z.s., č.j. 883/OSV/2015 s tím, že: 

- nájemní smlouva bude k předmětnému bytu se jmenovanou organizací  

uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova s výjimkou povinnosti úhrady jistoty 

- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská  

realitní agentura, s.r.o. 
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2935/66RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

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

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

přistoupení p. D. F., trvale bytem ………………………………………..,  
……………..k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě  
na ul. ………………………………………., jehož nájemkyní je jeho matka  
p. M. F. 

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

přistoupení p. A. H., trvale bytem …………………………. k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+3 v domě na ul. ………………………-
………………, jehož společnými nájemci jsou p. J. T.  a jeho matka, p. H. T.  

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

přistoupení p. V. V., trvale bytem ……………………………………. a p.  
M. M., trvale bytem ……………………………………… k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na ul. ……………………, 
…………………………………….…, jehož nájemkyní je matka p. V. V., p. 
V. K.  

 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
přistoupení p. H. B., trvale bytem ………………………… k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 41, vel. 1+3 v domě na ul. ………………………., 
jehož nájemkyní je její matka p. H. B.  

 

 
2936/66RM/2021 - Prominutí nájemného za užívání garáží______________________________ 

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

 
prominutí nájemného nájemcům garáží v obytných domech na ul. J. Gagarina 24-
28, Havířov-Podlesí, z důvodu sanace obytných domů, a to za období od 
08.03.2021 do 08.11.2021, tedy po dobu trvání stavby. Jedná se o tyto nájemce: 
J. D., …………………. 
J. T., …………………. 
E. H., ………………… 
P. K., ………………….. 
A. Č., …………………. 
M. V., …………………. 
M. B., …………………. 
J. Č. ……………………… 
Městská knihovna, …………….. 
O. B., ……………………….. 
E.P., ………………………. 
O.C., ……………………… 
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2937/66RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 11,90 m2 v suterénu  

obytného domu ul. Komunardů 984/6, Havířov-Město, p. I. V., bytem ul. 

………………………………………………, jako sklad pro vlastní potřebu, 

za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 7 m2 v suterénu obytného  

domu ul. Dlouhá třída 900/20, Havířov-Město, p. P. M., bytem ………… 

………………………………………….., jako sklad pro vlastní potřebu,  

za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

3. pronájem části nemovité věci - místnosti č. 402 o výměře 19,60 m2 ve 4. NP  

podnikatelského centra ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, společnosti 

DOZIT PLUS s.r.o., IČO: 27815170, jako sklad 

- nájemné 524,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

4. prodloužení pronájmu části nemovité věci – části střechy a střešní nástavby  

k umístění telekomunikačního zařízení - 2 ks stožárů se směrovými anténami 

a technologie na obytném domě ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark, 

provozovateli spol. T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681, 

k poskytování služeb mobilního operátora, za podmínek: 

- nájemné 100.000,00 Kč + DPH ročně 

- nájem na dobu určitou 5 let, tj. do 31.05.2026 

 

5. pronájem nebytových prostor – prostory bývalé šatny a rentgenu a společných  

prostor o celkové výměře 56,38 m2 ve 3. poschodí zdravotního střediska na 

Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí, spol. Asclepiades-interna  

a gastroenterologie s.r.o., IČO: 06418562, které budou využívány jako sklad  

a archiv společnosti za podmínek: 

- nájemné 500,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájemné 213,- Kč/m2/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou  

 

6. pronájem části nemovité věci - místnosti o výměře 14,60 m2 v suterénu  

obytného domu ul. E. Destinové 1165/14, Havířov-Šumbark, paní D. K. a panu 

M. S., bytem …………………………………, jako sklad pro vlastní potřebu, 

za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

  



 
 

USNESENÍ 

z 66. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 22.03.2021 

11 

2938/66RM/2021 - Obecný záměr pronájmu__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 107 o celkové výměře 

19,62 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86,  

ul. Svornosti 2, Havířov-Město, od 01.05.2021  

 

 
2939/66RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru  

v suterénu obytného domu ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, které 

slouží jako poradenské centrum KHAMORO, Sociálním službám města 

Havířova, IČO: 60337583 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 15,66 m2  

v suterénu obytného domu ul. Jedlová 494/4, Havířov-Šumbark, paní E. P., 

bytem ……………………………………, jako sklad pro vlastní potřebu 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 19,20 m2  

v suterénu obytného domu ul. Dlouhá třída 476/29, Havířov-Město, panu S. 

M., bytem ……………………………….., jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 
2940/66RM/2021 - Ukončení pronájmu pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark dohodou___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení pronájmu pozemku parc. č. 2469/38 o výměře 3042 m2, k. ú. Šumbark, 

který je využíván jako cvičná plocha nebo autocvičiště v rámci výuky autoškoly, 

a to bez úhrady poměrné části nájemného za rok 2021, provozovateli autoškoly 

– Mgr. Š. S., bytem ………………………………………………………….,  

IČO: 68340362, z důvodu přerušení živnostenského oprávnění pro provozování 

autoškoly 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy dohody 

o ukončení nájmu pozemku 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o ukončení nájmu  

 

Z: vedoucí EO 

T: 31.05.2021 

 

 
2941/66RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 1. část“_____________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města, a to parc. č. 2263/1, 2264, 2265/1,  

2311 k. ú. Havířov-Město (dále jen „pozemky“) o výměře cca 885,00 m2,  

na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH  

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

neurčitou 

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

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

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

etapa 1.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: 30.09.2021 
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2942/66RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 391/2,  

392/2, 403, 445/1, 445/2, 545/12, 545/16, 560/1, 560/2, 569, 594, 625, 1140/1, 

1190/2, 1190/4, 1197/1, k. ú. Šumbark spočívající v právu zřídit, provozovat 

plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním  

a odstraněním plynárenského zařízení „REKO MS Havířov-Šumbark 4. část“, 

číslo stavby 7700101132 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 520.806,00 Kč + DPH, 

o výměře 2.604,03 m2 dle GP č. 1992-1139/2020 ze dne 25. 11. 2020, na dobu 

neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1/1, 1/10,  

1/11, 44, 92, 101/1, 101/2, 102, 111/1, 112, 121/1, 122, 131/1, k. ú. Šumbark 

spočívající v právu zřídit,  provozovat plynárenské zařízení, v právu vstupovat 

a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a  odstraněním  plynárenského  zařízení „REKO MS 

Havířov-Šumbark 5. část“, číslo stavby 7700101116 včetně jeho součástí, 

příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu 

ve výši 465.494,00 Kč + DPH, o výměře 2.327,47 m2  dle GP č.  

1987-1114/2020 ze dne 2. 11. 2020, na dobu neurčitou  

 

3. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1234/1,  

1237/1, 2148, 2220/1, 2263/1, k. ú. Havířov-město spočívající v právu zřídit, 

provozovat plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné 

pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním  a  odstraněním  plynárenského  zařízení „REKO MS Havířov 

I. Etapa 9. část“, číslo stavby 7700100145 včetně jeho součástí, příslušenství, 

opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 52.890,00 Kč 

+ DPH, o výměře 264,45 m2  dle GP č. 2439-535/2020 ze dne 5. 1. 2021, 
 na dobu neurčitou  

 

4. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č.2076/1,  

2077/1, 2090, 2126, 2148, 2149, 2162, 2164/1, 2173/1, k. ú. Havířov-město 

spočívající v právu zřídit, provozovat  plynárenské zařízení, v právu vstupovat 

a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského  zařízení „ REKO MS 

Havířov I. Etapa 10. část“, číslo stavby 7700100126 včetně jeho součástí, 

příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu 

ve výši 303.268,00 Kč + DPH, o výměře 1.516,34 m2  dle GP č.  

2440-537/2020 ze dne 5. 1. 2021, na dobu neurčitou  

 

ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, 

Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO: 272 95 567 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen dle bodu 1. až 4.  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen dle bodu  

1. až 4. v souladu s tímto usnesení                                                                                          

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2021 

 

 
2943/66RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města, a to parc.  

č. 1435/1 1435/9 k. ú. Šumbark, za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 4,00 m2)  

dle GP č. 1996-1567/2020 ze dne 28. 1. 2021 ve prospěch pozemku parc.  

č. 1417/2, k. ú. Šumbark, jehož součástí je budova č. p. 244, jíž je ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti vlastníkem Ing. R. G., bytem ………………….., 

……………………., na dobu neurčitou  

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města, a to parc. 

č. 1435/1 1435/9 k. ú. Šumbark, za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 4,00 m2)  

dle GP č. 1996-1567/2020 ze dne 28. 1. 2021 ve prospěch pozemku parc.  

č. 1412, k. ú. Šumbark, jehož součástí je budova č. p. 69, jíž je ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti vlastníkem J. M., bytem ………………………., 

……………….., na dobu neurčitou  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkových služebností dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2021 
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2944/66RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ  

Distribuce, a. s.___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

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

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8025441/VB4 Dolní Suchá, parc. č. 2326/3, příp. NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 7,40 m2 

dle GP č. 1437-452/2020 ze dne 19. 11. 2020, na dobu neurčitou  

 

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

města, a to parc. č. 797/1, k. ú. Bludovice, spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8024510/VB2 Bludovice, Na Sioně, parc. č. 840/7, příp. NNk 

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 10,84 m2 dle GP  

č. 4934-463/2020 ze dne 7. 12. 2020, na dobu neurčitou  

 

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

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen – 

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

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2021 
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2945/66RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města, a to parc.  

č. 202/2, 202/92, 203/14, 203/16, 234/1, 243/1, 246, 249/1, 252,  

k. ú. Bludovice spočívající v povinnosti strpět  uložení vodovodního řadu, 

v právu chůze  a jízdy  motorovými  vozidly a mechanismy při provádění 

kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu a v povinnosti 

zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů ovocných či lesních 

stromů, víceletých keřů  nad uloženým vodovodním řadem v rámci  stavby 

„Havířov-Podlesí, ul. Okrajová, Dlouhá třída-rekonstrukce vodovodních řadů“ 

za jednorázovou úhradu ve výši 120.800,00 Kč + DPH, o výměře 604,00 m2 

dle GP č. 4948-14/2021 ze dne 27. 1. 2021, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města, a to parc.  

č. 1930, 1992/1, 2043/3, 2045/1, 2070/2, k. ú. Bludovice spočívající  

v povinnosti strpět uložení vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy 

motorovými vozidly a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce 

a demontáže vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb, 

vysazování trvalých porostů ovocných či lesních stromů, víceletých keřů nad 

uloženým vodovodním řadem v rámci stavby „Havířov-Bludovice,  

ul. Rodinná, Havraní, Na Kavkovicích, Těšínská-rekonstrukce vodovodních  

řadů“ za jednorázovou úhradu ve výši 102.860,00 Kč + DPH, o výměře 514,30 

m2 dle GP č. 4949-15/2021 ze dne 10. 2. 2021, na dobu neurčitou  

 

ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, 

IČO: 451 93 665  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

služebností inženýrských sítí dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí 

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

                                                           

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2021 
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2946/66RM/2021 - Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-Město___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-Město, o výměře 

12 m2, označené č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády,  

pro pana M. S., bytem …………………………….., IČO: 73899291, za účelem 

parkovacího stání pro vozidlo taxi, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, 

s účinností od 1. 3. 2021, za smluvní nájemné ve výši  

20.000.00 Kč/rok/1 stání včetně DPH 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o nájmu 

pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o nájmu pozemku v souladu s tímto 

usnesením                                                                                                               

Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31.05.2021 

 

 
2947/66RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/32, k. ú. Prostřední Suchá________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1714/32, ostatní 

plocha o výměře 382 m2, k. ú. Prostřední Suchá, manželům J. K.  

a I. K., …………………………………………….., za účelem rozšíření zahrady 

ke stávajícímu rodinnému domu, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

120.500,00 Kč (tj.  315,44 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku, celkem ve výši 123.000,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení pronájmu pozemku parc. č. 1714/32, ostatní plocha o výměře 382 m2, 

k. ú. Prostřední Suchá, panu A. K., …………………………., paní I. V., 

……………………………………., manželům E. F. a A. F., ………………, 

……………………………….., z důvodu neužívání pozemku jako zahrady, 

dohodou ke dni 31. 5. 2021 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 66. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 22.03.2021 

18 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení nájmu pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o ukončení nájmu pozemku v souladu 

s tímto usnesením 

                                                                                                               Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31.07.2021 

 

 
2948/66RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 524/100, ostatní 

plocha o výměře 48 m2, k. ú. Bludovice, panu V. B., ……………………, 

………………….., z důvodu narovnání vlastnických vztahů pro umístěný 

podpěrný sloup střechy, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 37.410,00 Kč 

(tj. 779,37 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem ve 

výši 39.910,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti stezky, spočívající v právu chůze, k pozemku 

parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice, který je předmětem prodeje  

panu V. B., …………………………………, ve prospěch pozemku parc. č. 

524/64, k. ú. Bludovice, v majetku statutárního města Havířova s tím, že 

pozemková služebnost bude zřízena ve prospěch města na dobu neurčitou, 

bezúplatně a pozemek parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice bude veřejně přístupný 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti                                                                                    

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu  

s usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 30.06.2021 
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2949/66RM/2021 - Záměr prodloužení výpůjčky pozemku parc.  č.  1319/1,   

k. ú. Prostřední Suchá_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

1. spotřebnímu družstvu COOP Beskydy, spotřební družstvo se sídlem  

Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín, IČO: 00032387 umístit Alza box  

na pozemku parc. č. 1319/1, k. ú.  Prostřední Suchá, který družstvo využívá  

na základě smlouvy o výpůjčce 

 

2. záměr prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 1319/1, k. ú.  Prostřední Suchá  

o výměře 1287 m2 spotřebnímu družstvu COOP Beskydy, spotřební družstvo 

se sídlem Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín, IČO: 00032387 na dobu 

určitou 10 let od uzavření smlouvy o výpůjčce   

 

 
2950/66RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2996/32, k. ú. Bludovice_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 

2996/32, o výměře 1 148 m2, k. ú. Bludovice, společnosti Kaufland Česká 

republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 

za účelem rozšíření kapacity parkovacích míst a instalaci výjezdových bran. 

 

 
2951/66RM/2021 - Prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  4022, k. ú. Havířov-Město__  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 4022, k. ú. Havířov-Město  

o výměře 35 m2, spolku FK Gaskontrol Havířov, z.s.,  

se sídlem U Letního kina 1506/4, Havířov-Město, IČO: 045215626 na dobu 

určitou do 31.03.2032.  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o výpůjčce pozemku č. 219/OSRM/2016 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dodatek ke smlouvě o výpůjčce pozemku 

v souladu s tímto usnesením 

   Z: vedoucí EO 

     T: 31.04.2021 

 

  
2952/66RM/2021 - Propachtování vodovodu na ul. Výletní v Havířově-Šumbarku___________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e    

 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla 

č. 00297488/SONP/KA/V/2019 (433/EO/19) uzavřené dne 18. 9. 2019 

s provozovatelem-pachtýřem, jímž  jsou  Severomoravské vodovody  

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169,  

709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 451 93 665, předmětem Dodatku č. 2 bude 

rozšíření předmětu pachtu a provozování o nové vodní dílo - vodovodní řad DN 

80 v délce 360 m, z materiálu PE 100 RC, SDR 11, vybudovaný v rámci stavby 

č. 18053 „Rekonstrukce MK Výletní včetně chodníku, Havířov-Šumbark“,  

na pozemcích k. ú. Šumbark, parc. č. 1604/1, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 

1642/7, 1642/18, 1653, 1654/24, 1654/28, 1656, 1657, 1691/1, 1691/16, 1888/4, 

2162/1, 2162/2, 2176, 2177, 2194/1, 2194/4, 2194/14, 2206/7 a 2209/3, přičemž 

roční pachtovné činí 4,08 Kč/m3 vody dodané konečnému odběrateli + DPH  

dle aktuální sazby         

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 2     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit Dodatek č. 2 v souladu s tímto usnesením   

                                                                                                                          

           Z: vedoucí EO                                                                                                                        

           T: 30.04.2021  

 

  
2953/66RM/2021 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Parkoviště  

na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“_____________________________________           

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci stavby č. 17028 „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“, jejímž 

stavebníkem je město, zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku v majetku 

města parc. č. 270/1, k. ú. Bludovice, spočívající v právu oprávněného - vlastníka 

přeložky, společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102,  
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Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 258 16 179, vstupovat a vjíždět na uvedené 

pozemky, umístit, provozovat či odstranit přeložku podzemního vedení 

elektronické komunikační sítě - HDPE trubek, v rozsahu 71,9 m2, včetně 

ochranného pásma, dle GP č. 4930-32/2020, přičemž  hodnota  služebnosti  

je sjednána dohodou smluvních stran jednorázově ve výši 100,00 Kč + DPH, 

protože se jedná o přeložku vyvolanou stavbou města            

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                           

           Z: vedoucí EO                                                                                                                        

           T: 31.05.2021  

 

 
2954/66RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 20. - 21., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 20. - 21., 

dle Přílohy č. 1. 

 

 
2955/66RM/2021 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Petřvaldská Havířov___________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 

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

paní Bc. Z. H., ke dni 31. 8. 2021 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové  

organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,  

IČO: 61988570 

 

2. Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 
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u k l á d á 

 

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

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

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

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

konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů konkurzní 

komise tyto subjekty:   

           - zřizovatele MŠ Petřvaldská Havířov, 

           - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

           - právnickou osobu vykonávající činnost MŠ Petřvaldská Havířov, 

           - Českou školní inspekci.  

Z: vedoucí OŠK 

         T: duben 2021 

 

 
2956/66RM/2021 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní  

rok 2021/2022____________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do běžných tříd a logopedických 

tříd v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Havířov pro školní 

rok 2021/2022 ve dnech 3. až 14. května 2021 

 

 
2957/66RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – ZŠ K. Světlé_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

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

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:  Potravinová a materiální pomoc 

název projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách 

z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace:   90 405,00 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti 
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2958/66RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci – MŠ Petřvaldská__________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 
Petřvaldská 32/262 Havířov - Šumbark, IČO: 61988570 
 
poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
název operačního programu:   Operační program Potravinové  

a materiální pomoci 
název projektu:  Poskytnutí bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách 
z prostředků OP PMP 
v Moravskoslezském kraji V 

požadovaná výše dotace:   130 000,00 Kč  
spolufinancování:    bez spoluúčasti 

 

 
2959/66RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______ 

 

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

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy 
odboru školství a kultury na rok 2021, a to formou zvýšení příspěvku na provoz 
příspěvkovým organizacím takto:  
1. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 ve výši 3 500,00 Kč na dofinancování odměňování  
v ostatních osobních nákladech (dále jen „OON“) 

2. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  
IČO: 70958220 ve výši 3 000,00 Kč na dofinancování OON 

3. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194,  
IČO: 61988634 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

4. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15,  
IČO: 65890701 ve výši 5 500,00 Kč na dofinancování OON 

5. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147,  
IČO: 61988596 ve výši 3 000,00 Kč na dofinancování OON 

6. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková 
organizace, IČO: 61988588 ve výši 5 500,00 Kč na dofinancování OON 

7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková 
organizace, IČO: 70958297 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

8. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,  
IČO: 61988570 ve výši 9 500,00 Kč na dofinancování OON 

9. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  
IČO: 70958246 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

10. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908,  
IČO: 61988707 ve výši 5 000,00 Kč na dofinancování OON 

11. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619,  
IČO: 61988715 ve výši 4 000,00 Kč na dofinancování OON 
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12. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a,  
IČO: 65890710 ve výši 2 500,00 Kč na dofinancování OON 

13. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, 
IČO: 70958254 ve výši 2 500,00 Kč na dofinancování OON 

14. Mateřské škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  
IČO: 70958262 ve výši 1 500,00 Kč na dofinancování OON 

15.  Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  
příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 6 000,00 Kč  
na dofinancování OON 

16.  Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60,  
IČO: 65890698 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

17.  Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 
organizace, IČO: 70958203 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

18.  Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  
organizace IČO: 70958122 ve výši 2 500,00 Kč  

19.  Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  
IČO: 61988723 ve výši 7 500,00 Kč na dofinancování OON 

20.  Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
organizace, IČO: 48805289 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

21.  Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  
IČO: 48805513 ve výši 10 500,00 Kč na dofinancování OON 

22.  Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 3 000,00 Kč na 
dofinancování OON 

23.  Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 1 000,00 Kč na dofinancování OON 

24.  Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  
IČO: 48805424 ve výši 1 500,00 Kč na dofinancování OON 

25.  Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 2 000,00 Kč na 
dofinancování OON 

26.  Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  
IČO: 48805475 ve výši 1 500,00 Kč na dofinancování OON 

27.  Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 4 000,00 Kč  
na dofinancování OON 

28.  Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 3 000,00 Kč,  
z toho na dofinancování OON 

29.  Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 1 000,00 Kč  
na dofinancování OON 

30.  Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená,  
příspěvková organizace, IČO: 75027569 ve výši 7 000,00 Kč  
na dofinancování OON 

31.  Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  
IČO: 62331230 ve výši 6 500,00 Kč na dofinancování OON 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 
2021 výše uvedené usnesení 

                    Z: vedoucí EO 

                    T: červen 2021 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 66. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 22.03.2021 

25 

2960/66RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF a pořízení investičního  

majetku – MŠ Horymírova_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město  

Horymírova 7/1194 IČO: 61988634 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu 

do fondu investic ve výši 133 000,00 Kč na pořízení herní sestavy „Jonáš“  

pro dvouleté děti včetně lazury 

 

2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 157 969,13 Kč včetně DPH: 

herní sestava „Jonáš“ pro dvouleté děti včetně lazury 

 

 
2961/66RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF a pořízení investičního  

majetku – MŠ Radniční___________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619 

IČO: 61988715 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 122 000,00 Kč na interaktivní sestavu  

BARVÍNEK 55 na mobilním stojanu 

 

2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 121 180,00 Kč včetně DPH: 

Interaktivní sestava BARVÍNEK 55 na mobilním stojanu 

 

 
2962/66RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ 1. máje Havířov______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město 1. máje 10 a okres 

Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 150 000,00 Kč na nákup nového serveru 
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2. vyřazení investičního majetku: server včetně software, inv. č. DHM 022/49  
v pořizovací ceně 141 360,00 Kč včetně DPH 

3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně do 150 000,00 Kč  
včetně DPH: server 

 

 
2963/66RM/2021 - Vyřazení investičního majetku PO – ZŠ Gorkého Havířov______________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  

 
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 
Základní školou Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 
 
- chladící skříň NOSRETI, značka LHT-HG 5.1M, inventární číslo HIM 40/14,  

v pořizovací ceně 59 429,00 Kč včetně DPH 
- váha digitální, inventární číslo 173/147, v pořizovací ceně 12 781,00 Kč  

včetně DPH  
 

 

2964/66RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s o u h l a s í 

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 
 
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/6196 IČO: 61988715 
 
věcný dar ve výši 3 001,00 Kč od fyzické osoby – elektrický mandl starší,  
typ K 120 R na mandlování prádla v MŠ 

 

                                               
2965/66RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO -  ZŠ Kpt. Jasioka Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 
Kapitána Jasioka Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČO: 61988600 

poskytovatel dotace:              MŠMT  
operační program:                  Výzkum, vývoj a vzdělávání 
výzva:                                         Výzva č. 02_20_080 – Šablony III  

– mimo hlavní město Praha/OP VVV 
název projektu:  Společně dojdeme dál III.  
předpokládaná výše dotace:  467 835,00 Kč 
spolufinancování:  bez spoluúčasti 
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2966/66RM/2021 - VZ/52/OÚR/21 – „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“  

(číslo stavby 18054) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/52/OÚR/21 - „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (číslo stavby 18054) 

od společnosti MVEX stavby s.r.o.  Selská 50, 739 25 Sviadnov IČ: 0399728  

s nabídkovou cenou 2 754 000,-Kč bez DPH (3 332 340,- Kč vč. DPH) 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/52/OÚR/21 –  

„Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (číslo stavby 18054) takto:   

 

2. místo: AlfaPOL s.r.o.  U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  

IČ: 25896512 s nabídkovou cenou 3 198 242,48,-Kč bez DPH 

(3 869 873,40,- Kč vč. DPH) 

3. místo: DEV COMPANY, spol. s r.o.  Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava 1  

IČ: 47679620 s nabídkovou cenou 3 838 304,13,-Kč bez DPH 

(4 644 348,-Kč vč. DPH) 

 

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 veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/52/OÚR/21 - „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (číslo stavby 18054) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/52/OÚR/21 - „Oprava mostu 

M10 na ul. Na Kempách“ (číslo stavby 18054)  

Z: vedoucí OÚR 

T: do 07.04.2021 

 

  
2967/66RM/2021 - VZ/50/OÚR/21 – „Parkoviště nad letním kinem“ (číslo stavby 20037)  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/50/OÚR/21 - „Parkoviště nad letním kinem “ (číslo stavby 20037) od 

společnosti STAVIA – silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava 

Kunčičky, IČ: 25864092 s nabídkovou cenou 4.899.988,15 Kč bez DPH 

(5.928.985,66 Kč vč. DPH) 
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- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/50/OÚR/21  

„Parkoviště nad letním kinem“ (číslo stavby 20037) takto:   

2. místo: BASTA stavební práce, Hasičská 551/52, Ostrava – Hrabůvka,  

IČ: 03748901 s nabídkovou cenou 4.951.045,07 Kč bez DPH 

(5.990.764,53 Kč vč. DPH) 

3. místo: MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 Sviadnov,  

IČ: 03997286 s nabídkovou cenou 5.962.000 Kč bez DPH 

(7.214.020,00 Kč vč. DPH) 

4. místo: COLAS CZ, a.s., pobočka Sládkova 14, 702 00 Ostrava,  

IČ: 26177005 s nabídkovou cenou 5.986.194,74 Kč bez DPH 

(7.243.295,64 Kč vč. DPH) 

5. místo: INGDOP s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 V. Meziříčí,  

IČ: 60775530 s nabídkovou cenou 6.304.608,95 Kč bez DPH 

(7.628.576,83 Kč vč. DPH) 

6. místo: Lesostavby F. Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 F. Místek,  

IČ: 45193118 s nabídkovou cenou 6.947.000 Kč bez DPH 

(8.405.870,00 Kč vč. DPH) 

7. místo: PORR a.s. závod Ostrava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava – 

Bartovice, IČ:43005560 s nabídkovou cenou 7.139.447,65 Kč 

bez DPH (8.638.731,66 Kč vč. DPH) 

8. místo: EUROVIA CS a.s., obl. Morava, Vratimovská 658/77, 708 00 

Ostrava – Kunčičky, IČ: 45274924 s nabídkovou cenou 

7.200.446,73 Kč bez DPH (8.712.540,54Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/50/OÚR/21 

- „Parkoviště nad letním kinem“ (číslo stavby 20037) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/50/OÚR/21 - „Parkoviště nad 

letním kinem“ (číslo stavby 20037) 

Z: vedoucí OÚR 

T: 04/2021 

 

  
2968/66RM/2021 - Změna složení pracovní skupiny pro výběr dopravce MHD Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

členství p. Ing. M. K., vedoucí odboru školství a kultury v pracovní skupině pro 

přípravu zadávacího řízení na výběr dopravce 
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j m e n u j e 

 

p. Ing. L. F., vedoucí ekonomického odboru členkou pracovní skupiny pro 

přípravu zadávacího řízení na výběr dopravce s účinností  

od 23.03.2021 

 

 
2969/66RM/2021 - Městská hromadná doprava Havířov - Vyúčtování za r. 2020____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému MHD Havířov 

za r. 2020 dle přílohy. 

 

 
2970/66RM/2021 - Příměstská doprava v Havířově – Vyúčtování  ztráty dopravců  v r. 2020__ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výsledky hospodaření dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., 

ČSAD Frýdek-Místek a.s. za r. 2020, dle přílohy. 

 

 
2971/66RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost paní V. K., bytem …………………………………, která žádá o povolení 

zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování 

na parkovišti místní komunikace ul. Mladé gardy pro vozidlo se speciálním 

označením O7 

 

n e 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. Mladé gardy v Havířově, pro vozidlo  

se speciálním označením O7. 
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2972/66RM/2021 - Petice občanů ul. Ostrovského – vybudování parkovacích míst___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

petici občanů ve věci vybudování nových parkovacích míst na ul. Ostrovského  

 

s c h v a l u j e  

 

návrh odpovědi podavateli petice p. J. L. dle Přílohy č. 2 

 

 
2973/66RM/2021 - Žádost Technických služeb Havířov a.s. o vyjmutí z pojistných smluv_____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost společnosti Technické služby Havířov a.s. ve znění přílohy č. 1, aby byla 

společnost od 1. 7. 2021 vyjmuta ze seznamu pojištěných subjektů pojistných 

smluv o pojištění majetku podnikatelů a o pojištění odpovědnosti a o sdruženém 

pojištění souboru vozidel, které má statutární město Havířov uzavřeny s Generali 

Českou pojišťovnou a.s. 

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pojištění majetku podnikatelů a o pojištění  

odpovědnosti č. 706-59296-11 (ev. zn. 498/ORG/18), na základě kterého bude 

od 1. 7. 2021 společnost Technické služby Havířov a.s. vyjmuta ze seznamu 

pojištěných subjektů, 

 

2. uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel  

č. 1769115511 (ev. zn. 491/ORG/18), na základě kterého bude od 1. 7. 2021 

společnost Technické služby Havířov a.s. vyjmuta ze seznamu pojištěných 

subjektů  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatků 

 

u k l á d á 

 

předložit dodatky k podpisu  

 

   Z: vedoucí ORG 

   T: 30.06.2021 
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2974/66RM/2021 - Pronájem movitých věcí budovy zámku______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem movitých věcí, které se nacházejí v/na nemovitostech a tvoří vybavení 
budovy zámku č. p. 243 na ul. K Zámečku 2, Havířov-Město, dle Přílohy č. 1  
p. R. Z., IČO: 64148629, za účelem zajištění provozu restaurace  
a hotelu, za podmínek: 
- nájemné ve výši 1% z účetní ceny movitých věcí uvedených v Příloze č.1,  

včetně DPH/rok 
- úhrada nájemného měsíčně na základě vystavené faktury 
- na dobu neurčitou počínaje od 01.04.2021 
- ukončení smlouvy písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí  
- náklady spojené s užíváním a provozem movitých věcí ponese nájemce na své  

náklady 
- povinnost nájemce udržovat movité věci v řádném stavu a na své náklady  

zajišťovat údržbu a opravy 
- povinnost nájemce informovat o tom, že se movitá věc stala neupotřebitelnou 
- v případě vyjmutí movité věci z Přílohy č.1 pro neupotřebitelnost dojde  

ke snížení nájemného v následujícím kalendářním měsíci 
- po skončení nájmu budou movité věci vráceny  
 
p o v ě ř u j e  

 
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o nájmu věcí 
movitých 
 
u k l á d á 
 

organizačnímu odboru vyhotovit smlouvu o nájmu movitých věcí 
 
                                                                                                        Z: vedoucí ORG 

                                                                                                        T: 31.03.2021 

 

   
2975/66RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města_____________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks  
ve správě ORJ 06 – tiskařský stroj Risograph CR 1610EP, rok pořízení 2008, 
pořizovací cena 97 616,89 Kč, a ohřívací stůl „rezon s vodní lázní 3xGN1/1“,  
rok pořízení 1997, pořizovací cena 82 204,- Kč, a to v souladu se Zásadami 
hospodaření s majetkem města.  

                                                                                             

Z: vedoucí ORG                                                                                             

T: 31.03.2021 
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2976/66RM/2021 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí_________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace panu Z. T., trvale bytem ………………………….,  

…………………….., na podporu včelařství ve výši 3 000 Kč   

 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. J. N., vedoucí odboru 

životního prostředí 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 1. poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z. s. 

Havířov, IČ   63 73 02 35, ve výši 97 000 Kč na léčbu včelstev  

a rozvoj včelařství 

2.uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

pověřit podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

Ing. J. N., vedoucí odboru životního prostředí 

 

 
2977/66RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím mimořádných dotací  

z MPSV_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádostí a přijetí mimořádných dotací ze státního rozpočtu na rok 2021 

na úhradu mimořádných odměn sociálním pracovníkům, včetně pracovníků 

sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s epidemií COVID-19 

 

p o v ě ř u j e 

 

tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. M. M. podpisem žádostí o 

poskytnutí mimořádných dotací ze státního rozpočtu 

 

                                                                                      Z: vedoucí OSV 

                                                                                      T: duben 2021 
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k o n s t a t u j e 

 

skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova je  

1. výkon sociální práce dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění  

pozdějších předpisů a dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  

ve znění pozdějších předpisů, v roce 2021 zajišťován 12 sociálními pracovníky 

oddělení sociálních služeb, 0,5 úvazkem vedoucí oddělení sociálních služeb  

a 0,25 úvazkem vedoucí odboru 

 

2. výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-¨ 

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2021 zajišťován  

27 zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 

včetně vedoucí tohoto oddělení a 1 administrativní pracovnice, 1 zaměstnance, 

který se zabývá náhradní rodinnou péčí a jeho plat je dotován ze státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče a 0,5 úvazkem vedoucí odboru 

 

 
2978/66RM/2021 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČO: 00847470, provedení technického zhodnocení svěřeného majetku 

v celkové výši 99 800,- Kč včetně DPH, a to rekonstrukci koupelny a toalety 

na středisku MIKADO na ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí  

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: srpen 2021 

 

 

2979/66RM/2021 - Žádost o souhlas s pořízením souboru dlouhodobého majetku___________ 

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

 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČO: 00847470, pořízení souboru - dlouhodobého majetku – software a zařízení 
pro automatizaci inventur v celkové výši 73 628,50 Kč. 
 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: červen 2021 
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2980/66RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2021  

a uzavřením smlouvy______________________________________________ 

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

 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, přijetí účelové dotace z rozpočtu obce Těrlicko ve výši  
10 000,- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, 
 
p o v ě ř u j e  

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Mgr. M. R. podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Těrlicko. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: březen 2021 

 

 
2981/66RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021_____________ 

 
Rada města Havířova  
 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zrušení a změnu realizace projektů „Harmonogramu významných 
celoměstských akcí v roce 2021“ z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR  
a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií COVID-19,  
dle důvodové zprávy, s termínem konání březen 2021 : 
a) „Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů“  

– 25. 3. 2021 - změna realizace 
b) „Velikonoční městečko“ v termínu 26. – 28. 3. 2021 - zrušeno 
c) „Oscar 2021“ v termínu březen 2021 - zrušeno 
d) „České filmové žně“ v termínu březen 2021 - zrušeno 

 

  
2982/66RM/2021 - Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci_______________________ 

  

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985, vyhlášení veřejné  

soutěže k záměru pronájmu části nemovité věci v 1. NP v objektu 

Společenského domu Havířov, Dlouhá třída 19, o celkové výměře 150,87 m² 
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2.  jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků: 

 

 člen: Mgr. J. F.                      náhradník: Ing. O. B. 

             Mgr. S. G.                     Ing. B. N.  

             Mgr. Y. D.                                       Ing. A. K.            

                                                 

p o v ě ř u j e 

 

ředitelku Městského kulturního střediska Havířov zajištěním veřejné soutěže 

 

                  Z: ředitelka MKS 

     Havířov 

                 T: květen 2021 

 

  
2983/66RM/2021 - Žádost TS LDance, z.s.____________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e  

 

snížení nájmu o 50 % části nemovité věci v objektu Kulturního domu Leoše 

Janáčka, Dlouhá třída 1593/46, Havířov-Podlesí, taneční škole TS LDance, z. s., 

IČ: 05461189, prostřednictvím Městského kulturního střediska Havířov,  

IČ: 00317985 

 

 
2984/66RM/2021 - Udělení souhlasu k podnájmu části nemovité věci______________________  

 

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, zastoupené ředitelem  

Ing. et Ing., Bc. J. M., MBAce, aby udělila společnosti HC Havířov 2010 s. r. o., 

IČO: 28627181, zastoupené J. M. a A. B., se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-

Podlesí, souhlas k podnájmu části nemovité věci - prostor ve Víceúčelové hale o 

výměře plochy 20,20 m² (místnost C 9) – prodejna FANS SHOP, panu M. R., 

Konská 477, Třinec, IČO: 87380412, za těchto podmínek: 

 

účel:  prodej propagačních předmětů a oděvů s motivem 

hokejového klubu HC AZ Havířov, prodej 

vstupenek a permanentek na zápasy HC AZ 

Havířov 

doba pronájmu:          1. 4. 2021 – 31. 5. 2023 

výše nájemného: 1.500,00 Kč/měsíc, a to včetně služeb souvisejících 

s podnájmem 
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2985/66RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní  

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

a) Byt č. 37 o velikosti 0+1 na ulici Kubelikova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. P. P.,  

2. M. O.,  

3. Bc. E. P. 

 

b) Byt č. 252 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. T. Z. 

 

c) Byt č. 253 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. O. S. 

 

d) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 758/3, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů:  1. V. S., 

2. S. M.,  

3. V. Š. 

 

e) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1010/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. P. P.,  

2. J. V. – X. V.,  

3. Š. V. 

 

f) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1154/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. D. Š.,  

2. L. Š.,  

3. K. S. 

 

g) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1103/75, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů:  1. L. V.,  

2. X. V. – J. V.,  

3. D. Š. 

h) Byt č. 22 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 472/9, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. Mgr. J. D.,  

2. R. D. 

 

i) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg.  na ulici Dukelská 693/11a,  

    Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:  

1. J. M. – J. D. 
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j) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1061/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Bc. J. S. – P. S.,  

2. Bc. D. K.,  

3. J. P. 

 

k) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Karvinská 1188/14, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. R. B.,  

2. J. H.,  

3. M. C. – L. Z. 

 

l) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1175/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. M. H – V. H.,  

2. J. P.,  

3. T. M.  

 

m) Byt č. 51 o velikosti 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,  

  pořadí žadatelů:  1. J. P. – M. P.,  

2. P. P. – M. J.,  

3. S. Š. – J. K. 

 

n) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. M. R.,  

2. T. M. - Bc. D. S.,  

3. Ing. J. V. – P. B.  

 

o) Byt č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. K. P. – G. P. 

 

p) Byt č. 25 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. J. L. – H. I. 

 

q) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. P. K. – K. K. 

 

r) Byt č. 13 o velikosti 1+4 na ulici Švabinského 994/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. B. B. – P. B.,  

2. M. V. – A. M. S.,  

3. R. S. - Mgr. T. S. 

 

s) Byt č. 15 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1216/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. L. V. – T. P.,  

2. M. U. – A. Š.,  

3. Z. Ch. – P. Ch., 

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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2986/66RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

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

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 3. 2021 a 15. 3. 2021  

dle přílohy č. 1  

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

 

 
2987/66RM/2021 - Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům  

v majetku města Havířova_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. nové znění Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům  

v majetku města Havířova dle přílohy č. 1 s účinností od 01.04.2021 

 

2. nový tiskopis Žádosti o pronájem bytu v majetku města, včetně povinné  

přílohy Potvrzení o bezdlužnosti vůči předchozímu pronajímateli,  

dle příloh č. 2 a 3 

 

3. využívání placeného přístupu do Centrální evidence exekucí společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. za účelem ověření platební schopnosti nových 

nájemců, s tím, že náklady na tuto činnost budou hrazeny z účtu hospodářské 

činnosti 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o. samostatnou aktualizací vzorů 

tiskopisů Žádosti o pronájem bytu v majetku města a Potvrzení o bezdlužnosti 

vůči předchozímu pronajímateli    
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2988/66RM/2021 - UŘ/582/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79,  

Havířov-Podlesí“– výběr dodavatele_________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/582/MRA/20  

„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí“ 

společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, 

Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 27810984, s nabídkovou cenou 29 400 568,82 

Kč bez DPH a s termínem realizace 175 dní 

 

2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky UŘ/582/MRA/20 „Sanace  

obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí“ takto: 

 

2. místo:   THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, Zábřeh,  

700 30 Ostrava, IČO: 42766991,  

s nabídkovou cenou 29 990 666,42 Kč bez DPH 

a s termínem realizace 180 dní 

3. místo:   Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město,  

739 61 Třinec, IČO: 28618891,  

s nabídkovou cenou 30 400 467,99 Kč bez DPH  

a s termínem realizace 180 dní 

4. místo:   STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15,  

737 01 Český Těšín, IČO: 25853473,  

s nabídkovou cenou 31 555 140,19 Kč bez DPH  

a s termínem realizace 180 dní 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele dle přílohy č. 4 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/582/MRA/20 „Sanace obytného 

domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele ve znění  

přílohy č. 4 

 

   Z: vedoucí investičně- 

        provozního odboru  

        MRA, s.r.o. 

  T: 29.03.2021 
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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 

 

 
2989/66RM/2021 - ZPŘ/51/OÚR/21 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - rozhodnutí o vyloučení,  

o výběru a o uzavření smlouvy______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o vyloučení společnosti SILNICE.CZ s. r. o., se sídlem 794 01 Krnov,  

Pod Cvilínem, Červený dvůr 918/7, IČO: 26792711, z účasti v zadávacím 

řízení ZPŘ/51/OÚR/21 - „Chodník na ulici Šumbarská“, neboť společnost 

neprokázala složení požadované jistoty nebo nezajistila jistotu po celou dobu 

trvání zadávací lhůty 

 

2. o výběru dodavatele PORR a.s., se sídlem 100 00 Praha 10, Strašnice,  

Dubečská 3238/36, IČO: 43005560, který předložil ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/51/OÚR/21 - „Chodník  

na ulici Šumbarská“, jak vyplývá z přílohy č. 1 

 

3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/51/OÚR/21 - „Chodník  

na ulici Šumbarská“ s dodavatelem PORR a.s., se sídlem 100 00 Praha 10, 

Strašnice, Dubečská 3238/36, IČO: 43005560, s nabídkovou cenou 8 968 

464,18 Kč včetně DPH (7 411 953,87 Kč bez DPH), 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 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení 

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: do 24.03.2021 
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2. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů a údajů  

dle ust. § 122 odst. 3 zákona 

Z: vedoucí OPS 

          T: do 24.03.2021 

 

3. odeslat oznámení o výběru  

 

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění podmínek      

     účasti vybraného    

     dodavatele na základě  

     dokladů a údajů dle  

     ust. § 122 zákona 

4. předložit smlouvu k podpisu  

 

Z: vedoucí OÚR 

T: po marném uplynutí  

     lhůty k podání  

     námitek proti  

     rozhodnutí o výběru 

 

  
2990/66RM/2021 - Jmenování vedoucího odboru vedoucího odboru stavebního řádu  

a památkové péče MMH___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

Mgr. J. M. do funkce vedoucího odboru stavebního řádu a památkové péče 

Magistrátu města Havířova s účinností od prvního pracovního dne následujícího 

po ukončení stávajícího pracovního poměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

náměstek primátora       náměstkyně primátora  

pro ekonomiku a správu majetku     pro školství a kulturu  



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/84560/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz 

  

DATUM: 14.04.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 67. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.04.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

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 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.04.2021  

 

 
2991/67RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021 

 
2992/67RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 66. schůze RMH, konané dne 22.03.2021 

 
2993/67RM/2021 - Schválení pořadu 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021 

 
2994/67RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 67. RMH 
 
2995/67RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov   

 
2996/67RM/2021 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2021 
 
2997/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 

 
2998/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města  

 
2999/67RM/2021 - Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených  

příspěvkových organizací 

 
3000/67RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce  

MŠ Čs. armády Havířov 

 
3001/67RM/2021 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

prostředky v MŠ „U kamarádů“ Havířov – kontrolní zjištění 

  
3002/67RM/2021 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2021 – MŠ Balzacova Havířov 

 
3003/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ F. Hrubína  

„Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“ 

 
3004/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Na Nábřeží  

„Modernizace odborných učeben“ 

 
3005/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Frýdecká  

„V přírodní zahradě poznáváme, učíme se, pracujeme“ 

 
3006/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu MŠ Přímá  

„Zahrada – příroda v mateřské škole“ 

 
3007/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti dotaci – Polská škola Havířov 
 
3008/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního 

majetku – MŠ Balzacova Havířov 

 
3009/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ Mládežnická Havířov 
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3010/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ Moravská Havířov 

 
3011/67RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO  

za 2. pololetí roku 2020  

 
3012/67RM/2021 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli  

příspěvkové organizace       

 
3013/67RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům  

příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2020  

 
3014/67RM/2021 - Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených  

příspěvkových organizací 

 
3015/67RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov  

 
3016/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu  

z grantového programu MONETA 

 
3017/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu 

 
3018/67RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního 

majetku Domova seniorů Havířov 

 
3019/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
3020/67RM/2021 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 

 
3021/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
3022/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu 

 
3023/67RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci programu  

Globus Lepší svět 

 
3024/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
3025/67RM/2021 - Ostraha objektů Kulturního domu Radost a Kulturního domu  

Petra Bezruče   

 
3026/67RM/2021 - Uplatnění inflace za rok 2020  

 
3027/67RM/2021 - Souhlas s jednodenním užíváním části budovy bývalé ZŠ Mánesova 
 
3028/67RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí 
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3029/67RM/2021 - Přijetí daru movitých věcí od Moravskoslezského kraje 

 
3030/67RM/2021 - Žádost o snížení nájemného z prostor sloužících k podnikání 

 
3031/67RM/2021 - Záměr pronájmu garáží 

 
3032/67RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

 
3033/67RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 

 
3034/67RM/2021 - Žádost o převedení nájmu na společnost  

 
3035/67RM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly 

 
3036/67RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 3. část“  

 
3037/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s. 
 
3038/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti  
 
3038/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti  
 
3039/67RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 

3040/67RM/2021 - Souhlas s podnájmem části pozemku parc. č. 511/58, k. ú. Bludovice 
 
3041/67RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice 
 
3042/67RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 464/121, k. ú. Bludovice 
 
3043/67RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/57, k. ú. Prostřední Suchá 
 
3044/67RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4 nebo 1952/1,  

k. ú. Dolní Suchá 
 
3045/67RM/2021 - Prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 1319/1, k. ú. Prostřední Suchá 
  
3046/67RM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 
 
3047/67RM/2021 - Poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou  

činnost na území města Havířova  
 

3048/67RM/2021 - Záměr prodeje pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 
 
3049/67RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             
 
3050/67RM/2021 - Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá             
 
3051/67RM/2021 - Výpůjčka a výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně, pro přístřešek MHD               
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3052/67RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny 
 

3053/67RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  
organizaci SSRZ Havířov 
 

3054/67RM/2021 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
za rok 2020 
 

3055/67RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 22. – 52.  
 
3056/67RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3057/67RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3058/67RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  

3059/67RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru  
„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“  
 

3060/67RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
 
3061/67RM/2021 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
     

3062/67RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 
 
3063/67RM/2021 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“  

– zahájení zadávacího řízení 
 

3064/67RM/2021 - „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) – zahájení zadávacího  
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

3065/67RM/2021 - Grantové řízení „Oranžové hřiště 2021“ (financováno Nadací ČEZ)  
– předložení žádosti o nadační příspěvek 
 

3066/67RM/2021 - Informace o změně financování projektu „26 let spolupráce měst  
Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 
 

3067/67RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 
 
3068/67RM/2021 - Žádost o převod smluvního vztahu o pronájmu elektromobilu 
 
3069/67RM/2021 - Schválení uzavření smlouvy na audit výpočetní techniky a operačních  

systémů u příspěvkových organizací  
 

3070/67RM/2021 - Mobilní služby Havířov 2021-2022 
 
3071/67RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření smlouvy se společností  

Technické služby Havířov a.s. 
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3072/67RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši 
500 tis. Kč pro Nadační fond TEPLO  NA  DLANI  
 

3073/67RM/2021 - Poskytnutí peněžitého daru – Cena města Havířova za rok 2020 
 
3074/67RM/2021 - Schválení dodatku č. 1 k prohlášení o spolupráci s ČEZ ESCO, a.s. 
 
3075/67RM/2021 - Využití výpravní haly železniční stanice Havířov 
 
3076/67RM/2021 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“– zahájení  

zadávacího řízení 
 

3077/67RM/2021 - ZPŘ/80/OÚR/21 - „Parkoviště Majakovského Havířov“ - rozhodnutí  
o výběru a uzavření smlouvy  
 

3078/67RM/2021 - Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  
dne 26.04.2021 
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U S N E S E N Í 
z 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.04.2021  

 
2991/67RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 67. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 12.04.2021 

        Ing. Pavla RAPANTA, MBA 

 

 
2992/67RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 66. schůze RMH, konané dne 22.03.2021_______ 
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 66. schůze RMH, která se konala  

dne 22. března 2021 

 

 
2993/67RM/2021 - Schválení pořadu 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 67. schůze Rady města Havířova, konané dne 12. dubna 2021 

dle přílohy upravené takto: 

- vypuštění bodu č. 81 – CEVYKO a.s. – splacení peněžitého vkladu na zvýšení  

základního kapitálu 

 

 

2994/67RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 67. RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

1985/44RM/2020 Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby 

„Přednádražní prostor Havířov“ 
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2650/59RM/2020 Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku parc. 

č. 1793, k. ú. Dolní Suchá 

2816/63RM/2021 Výpůjčka a služebnost inženýrské sítě pro účely výstavby 

veřejného osvětlení 

2859/63RM/2021 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“ 

2975/66RM/2021 Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

 

v y p o u š t í 

 

2742/62RM/2021 Služebnost inženýrské sítě - kanalizace umístěné na 

pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá 

2801/63RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

PODA a.s. 

2806/63RM/2021 Pronájem části nemovité věci 

2812/63RM/2021 Pronájem pozemku parc. č. 2105/753, k. ú. Šumbark 

2822/63RM/2021 Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta 

v r. 2021 

2842/63RM/2021 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2850/63RM/2021 OŘ/412/OÚR/20 - „Chytré a bezpečné křižovatky ve 

statutárním městě Havířov“ - rozhodnutí o vyloučení, 

výběru a uzavření smlouvy 

2867/63RM/2021 UŘ/439/MRA/20 „Výměna oken a dveří objekt Jaroslava 

Seiferta 8 a Palackého 2, Havířov“– výběr dodavatele 

2902/64RM/2021 Odprodej notebooku 

2951/66RM/2021 Prodloužení výpůjčky části pozemku parc.  č.  4022,  

k. ú. Havířov-Město 

2955/66RM/2021 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele MŠ Petřvaldská Havířov 

2966/66RM/2021 VZ/52/OÚR/21 – „Oprava mostu M10 na ul. Na 

Kempách“ (číslo stavby 18054) – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky 

2967/66RM/2021 VZ/50/OÚR/21 – „Parkoviště nad letním kinem“ (číslo 

stavby 20037) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

2974/66RM/2021 Pronájem movitých věcí budovy zámku 

2980/66RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce 

Těrlicko pro rok 2021 a uzavřením smlouvy 

 

 
2995/67RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov______   

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

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  
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část Městského kamerového dohlížecího systému  

inv. č. 000000039409, rok pořízení 2015 

kamera č. 2-1, z ul. Moskevská 1124/2a, Havířov-Město,  

v hodnotě 99 835,40 Kč vč. DPH 

kamera č. 2-4, z ul. Kpt. Jasioka 685/57, Havířov-Šumbark,  

v hodnotě 98 031,60 Kč vč. DPH 

kamera č. 3-4, z ul. Obránců Míru, Havířov-Šumbark,  

v hodnotě 100 546,33 Kč vč. DPH    

Z: ředitel MP 

T: 15.05.2021 

 

 
2996/67RM/2021 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2021_______ 
 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2021, dle přílohy č. 1  

 

 
2997/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací města Základní 

škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 

 

poskytovatel dotace:                  Nadace ČEZ 

název operačního programu:     Zaměstnanecké granty 

název projektu:                 Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků 

v podmínkách prezenční a distanční 

výuky 

požadovaná výše dotace:           30 000,00 Kč 

spolufinancování:                      bez spolufinancování 
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2998/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

s podáním žádostí o dotace příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262 

 

poskytovatel dotace:              Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 465 255,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

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

IČO: 70958297 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 300 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

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

IČO: 62331221 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 110 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 441 831,60 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 
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5. Základní škola F. Hrubína, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723                                

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 97 000,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958203   

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 208 700,10 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

7. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace  

IČO: 61988588 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 80 031,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

 

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

IČO: 48805513   

 

poskytovatel dotace:    Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 324 135,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 
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9. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:  Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým  

chudobou ve školách z prostředků OP PMP  

v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace: 265 893,60 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

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

   příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

poskytovatel dotace:      Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

název dotačního programu:   Potravinová a materiální pomoc 

název projektu:     Poskytování bezplatné stravy dětem  

   ohroženým chudobou ve školách z prostředků  

   OP PMP v Moravskoslezském kraji V 

předpokládaná výše dotace:   370 468,35 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

 
2999/67RM/2021 - Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených  

příspěvkových organizací__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědom í  

 

podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2020 

příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v přílohách č. 1 - 39 

 

s ch va lu j e  

 

účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020 příspěvkových 

organizací zřízených městem 

 

1.   Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 

2.   Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 

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

4.   Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 

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

6.   Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, IČO: 65890710 

7.   Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, 

      IČO: 70958254 

8.   Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 

9.   Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

10. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,  

   příspěvková organizace, IČO: 70958289 
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11. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,  

      příspěvková organizace, IČO: 70958220 

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

IČO: 70958246 

13. Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 

14. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace, IČO: 61988588 

15. Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO: 70958297 

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

17. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894,  

příspěvková organizace, IČO: 70958262 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958203 

19. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO: 75027569 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805289 

21. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

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

příspěvková organizace, IČO: 48805271 

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

IČO: 62331221 

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

příspěvková organizace, IČO: 62331248 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 

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

IČO: 62331230 

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

IČO: 61988723 

28. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,  

Příspěvková organizace, IČO: 70958114 

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

IČO: 48805424 

30. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284  

okres Karviná, IČO: 4880551 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

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

IČO: 48805475 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

35. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 

36. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 
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37. Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250 

38. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 

39. Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985 

 

v rozsahu příloh č. 1–39 

 

uk lád á  

 

vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2020 

příspěvkových organizací zřízených městem 

                                                                                                      Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                   T: duben 2021 

  

p ov ěřu j e  

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem protokolů o schválení 

účetních závěrek 

 

 
3000/67RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce  

MŠ Čs. armády Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Havířov – Město Čs. armády 5/201, 

IČO: 61988561 paní Renátě Klusákové od 1. 5. 2021 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov – Město Čs. 

armády 5/201, IČO: 61988561 

Z: vedoucí OŠK 

         T: duben 2021 

 

 
3001/67RM/2021 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

prostředky v MŠ „U kamarádů“ Havířov – kontrolní zjištění_____________ 

  

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

obsah Protokolu č. 2/2021 vyhotoveného dne 5. 2. 2021 kontrolní skupinou 

oddělení kontroly a interního auditu odboru kancelář primátora Magistrátu města 

Havířova dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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u k l á d á 

 

1. příspěvkové organizaci Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí,  

Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 v souladu 

s ustanoveními § 28 odst. 10 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod  

do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně ve výši 12 600,00 Kč  

 

2. odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat organizaci  

Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, 

příspěvková organizace oznámení o uložení odvodu za porušení rozpočtové 

kázně v souladu s usnesením Rady města Havířova   

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: duben 2021 

 

 
3002/67RM/2021 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2021 – MŠ Balzacova Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 

2/1190, IČO: 61988685 o dokrytí úvazku a mzdových prostředků ve školní 

jídelně a o snížení finančních prostředků přidělených do OON z rozpočtu 

zřizovatele na výkon nutričního terapeuta (viz Příloha č. 1) 

schválit Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685: 

1. navýšení příspěvku na provoz ve výši 126 000,00 Kč na náklady související  

s dokrytím úvazku a mzdových prostředků ve školní jídelně 

2. snížení příspěvku na provoz ve výši 6 000,00 Kč z důvodu ukončení výkonu  

nutričního terapeuta  

uložit ekonomickému odboru zapracovat: 

1. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2021 snížení výdajové části rozpočtu  

odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 120 000,00 Kč 

2. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2021 navýšení příspěvku na provoz  

Mateřské škole Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190 výši 120 000,00 Kč  

 

 
3003/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ F. Hrubína  

„Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“________________________ 

 

Radaměsta Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace, IČO: 61988723 na základě vydané Registrace akce  

a rozhodnutí o poskytnutí dotace takto: 
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Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 38561/202-55/1  

o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 

17. 7. 2020 na realizaci projektu „Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 7 648 108,84 Kč dle přílohy č. 1 na dobu delší, než stanoví § 34, 

odstavec 1, zákona č. 250/2000, Sb., zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a to do 30. 6. 2022 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 

 s příspěvkovou organizací  

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy  

o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

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

2021 poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci, zvýšení příspěvku  

na provoz a investičního příspěvku výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2021 

 

 
3004/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Na Nábřeží  

„Modernizace odborných učeben“___________________________________ 

 

Radaměsta Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město 

Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271 na základě vydané 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace takto: 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 37176/2020-55/1  

o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj 

ze dne 2. 7. 2020 na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben“  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 4 690 194,30 Kč dle přílohy č. 1 na dobu do 31. 3. 2022 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací  

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy  

o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

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

2021 poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci, zvýšení příspěvku na 

provoz a investičního příspěvku výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2021 
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3005/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Frýdecká  

„V přírodní zahradě poznáváme, učíme se, pracujeme“_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov 

Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 na základě 

vydaného Rozhodnutí takto: 

Rozhodnutí č. 1190700382 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu „V přírodní zahradě 

poznáváme, učíme se, pracujeme“  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 273 369,34 Kč dle přílohy č. 1 na dobu delší, než stanoví § 34, 

odstavec 1, zákona č. 250/2000, Sb., zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a to do 31. 8. 2022 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací  

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy  

o poskytnutí bezúročné návratné finančnívýpomoci  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III.  

na rok 2021 poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci výše uvedené 

příspěvkové organizaci 

Z: vedoucí EO 

T: červen 2021 

 

 
3006/67RM/2021 - Předfinancování a financování projektu MŠ Přímá  

„Zahrada – příroda v mateřské škole“________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, 

příspěvková organizace, IČO: 70958246 na základě vydaného Rozhodnutí takto: 

Rozhodnutí č. 1190700103 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu „Zahrada – příroda 

v mateřské škole“  

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 344 315,45 Kč dle přílohy č. 1 na dobu delší, než stanoví § 34,  

odstavec 1, zákona č. 250/2000, Sb., zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a to do 31. 8. 2022 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 
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3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  
s příspěvkovou organizací  

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy  
o poskytnutí bezúročné návratné finančnívýpomoci  
uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 
2021 poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci výše uvedené 
příspěvkové organiazci 

Z: vedoucí EO 
T: červen 2021 

 

 
3007/67RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti dotaci – Polská škola 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 s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, 
příspěvková organizace, IČO: 75027577 

 
poskytovatel dotace:   Evropský a strukturální investiční fond 
název projektu:    Polská škola Havířov 80 
celkové náklady projektu:  536 500,00 Kč 
požadovaná výše dotace:   536 500,00 Kč 
spolufinancování:    bez spoluúčasti 

 

 
3008/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního 

majetku – MŠ Balzacova Havířov___________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov – Podlesí  
Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 
 
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky z rezervního 
fondu do fondu investic ve výši 100 000,00 Kč na nákup elektrické 
dvoutroubové pece s podstavcem.   

 
2. vyřazení investičního majetku chladící zařízení – lednice Bolarus ze školní  

jídelny odloučeného pracoviště MŠ Kosmonautů 1319/4  
736 01 Havířov-Podlesí, inventární číslo DHM-HMI 3, v pořizovací ceně 
42 245,00 Kč včetně DPH 

 
3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně do 100 000,00 Kč  

včetně DPH: elektrická dvoutroubová pec s podstavcem do školní jídelny MŠ 
Balzacova Havířov 
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3009/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do IF, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ Mládežnická Havířov_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 

11/15645 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114  

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 260 000,00 Kč na pořízení spotřebičů do školní 

kuchyně 

 

2. vyřazení investičního majetku – sporák plynový, rok pořízení 2003, DHM/36  

v celkové hodnotě 50 353,38 Kč včetně DPH 

  

3. pořízení investičního majetku, a to: 

- Škrabka zeleniny v pořizovací ceně 52 000,00 Kč včetně DPH 

- Chladící vitrína v pořizovací ceně 50 000,00 Kč včetně DPH 

- Sporák plynový v pořizovací ceně 95 000,00 Kč včetně DPH 

- Lednice dvoudveřová 2ks v pořizovací ceně 100 000,00 Kč včetně DPH  

(1ks 50,00 tis. Kč) 

 

 
3010/67RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního  

majetku – ZŠ Moravská Havířov____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark  

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

 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních 

prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 450 000,00 Kč na 

pořízení konvektomatu CONVOTHERM s patentovaným „uzavřeným 

systémem“  

 

2. vyřazení investičního majetku – elektrický konvektomat FAGOR,  

ev. č. DHM/220/033, rok pořízení 1997, zůstatková cena 0,00 Kč 

 

3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 700 000,00 Kč včetně DPH: 

elektrický konvektomat CONVOTHERM s patentovaným „uzavřeným 

systémem“ do školní jídelny  
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3011/67RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO  

za 2. pololetí roku 2020____________________________________________  

 

Rada města Havířova   

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

- Městská knihovna Havířov, IČO 00601250 (dále jen „MK“), 

- Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985 (dále jen „MKS“), 

- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754  

(dále jen „SSRZ“), 

za rok 2020 dle přílohy č. 1 

 

2. přehled činnosti příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ  

za 2. pololetí roku 2020, včetně stanovisek odborů MMH, dle přílohy č. 2  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ 

– za 2. pololetí roku 2020 dle upravené přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO 

 

   Z: vedoucí OŠK 

   T: duben 2021 

 

 
3012/67RM/2021 - Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli  

příspěvkové organizace____________________________________________       

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Správa sportovních  

a rekreačních zařízení, a to od 14. 4. 2021 ve výši dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr řediteli příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

                                                                                          

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                     T: 14. dubna 2021 
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3013/67RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům  

příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2020______________________  

 

Rada města Havířova   

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

- Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 (dále jen „SSmH“), 

- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243  

(dále jen „DSH“),  

- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 (dále jen „SANTÉ“) za rok 2020 dle přílohy č. 1 

 

2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 2. pololetí roku 2020 

včetně stanoviska odboru sociálních věcí dle přílohy č. 2  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - SSmH, DSH  

a SANTÉ za 2. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO 

 

Z: vedoucí OSV 

T: duben 2021 

 

 
3014/67RM/2021 - Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených  

příspěvkových organizací__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2020 

příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1 - 3 

 

s c h v a l u j e 

 

účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020 příspěvkových 

organizací zřízených městem 

 

1. Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 

2. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243 

3. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 

 

v rozsahu příloh č. 1 - 3 
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u k l á d á 

 

vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2020 

příspěvkových organizací zřízených městem 

 

Z: vedoucí OSV 

 T: duben 2021 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro sociální oblast podpisem protokolů o schválení 

účetních závěrek 

 

 
3015/67RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného 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, vyřazení vlastního 

neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a provedení jeho 

ekologické likvidace, a to: 

 

1. snímače ledu ultrazvukového 

inventární číslo:  220056 

datum pořízení:  16. 12. 2004 

pořizovací cena:  43 792,00 Kč 

zůstatková cena:  0,00 Kč 

způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

2. notebooku HM Compaq nc8430 

inventární číslo:  220073 

datum pořízení:  9. 3. 2007 

pořizovací cena:  53 344,53 Kč 

zůstatková cena:  0,00 Kč 

způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

 
3016/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu  

z grantového programu MONETA__________________________________ 

 

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, podání grantové žádosti o podporu 

projektu s názvem „Virtuální zážitky pro uživatele střediska Helios Domova 
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seniorů Havířov“ ve výši 40 000,00 Kč z Regionálního grantového Programu 

podpory potřebných MONETA 

 

Z: ředitel DsH 

T: duben 2021 

 

 
3017/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

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, podání žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu na úhradu výdajů, které vznikly v důsledku povinného 

testování na základě usnesení vlády ČR 

 

Z: ředitel DsH  

   T: duben 2021 

 

 
3018/67RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního 

majetku Domova seniorů Havířov___________________________________ 

 

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, vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelného (nepoužitelného) vlastního investičního majetku v celkové 

pořizovací hodnotě 325 010 Kč, a to program SQL 2008 OLP pořízeno 2010, 

pořizovací cena 224 750 Kč, inv. č. DHS1000344 a program Win SBS 2008 

OLP, pořízeno 2010, pořizovací cena 100 260 Kč, inv. č. DHS1000343 

 

Z: ředitel DsH  

T: duben 2021 
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3019/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________ 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov, Jaroslava Seiferta 

1530/14, Havířov-Město, IČ: 75139243, ve výši 44.475.000,00 Kč a uzavření 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 
p o v ě ř u j e 

 

ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

Z: ředitel DsH 

T: květen 2021 

 

 
3020/67RM/2021 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů 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 věcných darů ve výši 

22.239,80 Kč od dárce Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 

796 01 Prostějov, IČO: 47675934 a daru ve výši 900,00 Kč od dárce Hana 

Szabová STANKY HAGO, se sídlem Veľký Lapáš 846, PSČ 951 04,  

IČO: 75139243 

Z: ředitel DsH  

T: duben 2021 

 

 
3021/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, 

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

14 779 000,00 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 
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p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  

Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje 

Z: ředitel SSmH 

T: červen 2021 

 

 
3022/67RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post dotaci  

ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizací města Sociální služby města Havířova, Přemyslova 

1618/12, Havířov – Podlesí (IČ: 60337583), podání žádosti o ex-post dotaci ze 

státního rozpočtu na úhradu výdajů, které vznikly v důsledku testování návštěv 

střediska Respitní péče na základě usnesení vlády ČR ve výši 36 860,00 Kč 

 

Z: ředitel SSmH 

T: duben 2021 

 

 
3023/67RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci programu  

Globus Lepší svět_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci v rámci programu Globus Lepší svět, 

pořádaný firmou Globus ČR, v. o. s., se sídlem: Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 

9 – Čakovice, IČ: 634 73 291 ve výši 100 000,- Kč. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2021 
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3024/67RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly  

313 – MPSV státního rozpočtu, ve výši 13 956 000,- Kč a uzavření Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

p o v ě ř u j e  

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2021 

 

  
3025/67RM/2021 - Ostraha objektů Kulturního domu Radost a Kulturního domu  

Petra Bezruče____________________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985, uzavření Dodatků  

č. 2 ke Smlouvám o poskytování bezpečnostních služeb – zvýšení na cenu  

143 Kč bez DPH za hodinu a osobu fyzické ostrahy majetku a provozu objektů 

Kulturní dům Radost, ul. Alšova 234/11, Havířov a Kulturní dům Petra Bezruče, 

ul. Hlavní třída 246/31a, Havířov - s poskytovatelem Security Redon Plus, s.r.o., 

IČO: 258 86 177   

 

 
3026/67RM/2021 - Uplatnění inflace za rok 2020_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e    

 

uplatnění inflace nájemného u prostor sloužících k podnikání o průměrnou inflaci 

stanovenou ČSÚ za rok 2020 ve výši 3,2 % v roce 2021, která měla být uplatněna 

od 1. 7. 2021 u prostor sloužících k podnikání v budovách ve vlastnictví města  
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3027/67RM/2021 - Souhlas s jednodenním užíváním části budovy bývalé ZŠ Mánesova______ 
 

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

 

panu Bc. V. H., bytem ……………………………, bezplatné jednodenní užívání 
části budovy bývalé ZŠ Mánesova 1102/1, Havířov-Město, za účelem natočení 
klipu amatérské kapely Soul Massacre, za dohodnutých podmínek: 
- část budovy bude žadatel užívat bezplatně, 
- část budovy bude žadatel užívat za účelem natočení klipu a ponese veškerou  

odpovědnost za osoby, které se budou natáčení účastnit, 
- část budovy bude žadatel užívat jeden den, 
- přesný termín oznámí předem správci budovy MRA, 
- žadateli umožní vstup do budovy MRA, správce budovy, 
- v budově je odpojena voda, žadatel bere na vědomí zákaz používání  

sociálních zařízení, 
- MRA souhlasí s umístěním el. agregátu v části budovy po dobu natáčení, 
- žadatel upozorní po natáčení MRA, pokud zjistí rozbitá okna a vstupní dveře,  
- žadatel bere na vědomí, že v budově je uložen materiál PČR a bere na vědomí,  

že ho nemůže užívat, 
- žadatel bere na vědomí, že nesmí dojít ke zničení mozaik, plošiny a hodin  

v budově, 
 

 
3028/67RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí_____________________________________ 
 

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

 

1. prodloužení pronájmu části nemovité věci-nebytového prostoru v suterénu 
obytného domu ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, které slouží  
jako poradenské centrum KHAMORO, Sociálním službám města Havířova, 
IČO: 60337583 do 30.06.2022 s tím, že ostatní podmínky nájemní smlouvy 
zůstávají stejné 

 
2. pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 15,66 m2 ¨ 

v suterénu obytného domu ul. Jedlová 494/4, Havířov-Šumbark,  
paní E. P., bytem ……………………………, jako sklad pro vlastní potřebu 
za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok vč. DPH, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
3. pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 19,20 m2  

v suterénu obytného domu ul. Dlouhá třída 476/29, Havířov-Město,  
panu S. M., bytem ……………………………, jako sklad pro vlastní potřebu 
za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok vč. DPH, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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3029/67RM/2021 - Přijetí daru movitých věcí od Moravskoslezského kraje_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru movitých věcí v celkové 

pořizovací ceně 2.287.871,40 Kč, specifikované v příloze, od 

Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692 a v hospodaření organizace Střední 

škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, 

Havířov-Šumbark do vlastnictví statutárního města Havířova 

 

 
3030/67RM/2021 - Žádost o snížení nájemného z prostor sloužících k podnikání____________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného za užívání nebytových prostor - prodejna elektro  

na ul. Dlouhá třída 473/23 o výměře 130,45 m2 společnosti KLERO spol. s r. o., 

IČO: 60323981 

 

 
3031/67RM/2021 - Záměr pronájmu garáží___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 18 m2 nacházející  

se v objektu na ul. Kubelíkova 1317/1 v Havířově-Podlesí panu Z. B.,  

bytem …………………………….., a to do doby započetí rekonstrukce objektu 

 

obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 48 m2 nacházející 

se v objektu na ul. Kubelíkova 1317/1 v Havířově-Podlesí, a to nejdříve od 

01.06.2021 do doby započetí rekonstrukce objektu 

 

 
3032/67RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu_____________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 

nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře 38,64 m2, nebytový 

prostor v suterénu obytného domu ul. Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark,  

z nájemkyně p. Ivety F., IČO: 73929671, na paní Evu D.,  

IČO: 68896506 
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s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.05.2021 

účel: provoz nehtového studia,pedikúry, masáže, kadeřnictví, butik 

 

 
3033/67RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře  

7,40 m2 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 536/2, Havířov-Šumbark, 

společnosti ARTFOR production, s.r.o. IČO: 27847136 jako sklad pro prodejnu 

zdravotních potřeb 

 

 
3034/67RM/2021 - Žádost o převedení nájmu na společnost_____________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost pana Jiřího B., IČO: 46110356, nájemce nebytových prostor v suterénu 

obytného domu na ul. Chrpová 536/2, Havířov-Šumbark o převedení nájmu na 

společnost ARTFOR production s.r.o., IČO: 27847136, zast. jednatelem panem 

Jiřím B., současným nájemcem 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 39,17 m2 v suterénu 

obytného domu ul. Chrpová 536/2, Havířov-Šumbark společnosti ARTFOR 

production s.r.o. IČO: 27847136, jako prodejnu zdravotních potřeb,  

za podmínek: 

- nájemné 294,00 Kč/m2/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.05.2021 

 

 
3035/67RM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly______ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 2324, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 

1102,  část  pozemku parc. č. 2323, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 

4.811 m2, část pozemku parc. č. 2326, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 660 m2, 
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vše v k. ú. Havířov-město (Příloha č. 1 Předmět prodeje),  investorovi - 

kupujícímu HC Wolves Český Těšín z. s., se sídlem Svojsíkova 833,  

737 01 Český Těšín, IČO: 05105561 za účelem vybudování víceúčelové haly 

s ledovou plochou, včetně zázemí a parkovacích míst (dále jen „Sportovní 

zařízení“) za podmínek: 

A. Prodej pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město včetně budovy  

za podmínek: 

1. S investorem – kupujícím město Havířov uzavře kupní smlouvu na  

pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, 

jehož součástí je budova č. p. 1102, k. ú. Havířov-město (dále jen „Kupní 

smlouva“), v termínu do 2 měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem 

města. Kupní smlouva na prodej pozemku bude uzavřena za účelem 

výstavby a následného provozování Sportovního zařízení. 

2. Kupní cena pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, včetně budovy  

č. p. 1102, činí 3.435.325,00 Kč včetně DPH. Z toho kupní cena pozemku 

parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město činí po dokončení demolice budovy č. 

p. 1102 částku 3.435.324,00 Kč včetně DPH a kupní cena budovy č. p. 

1102 je stanovena dohodou smluvních stran na 1,00 Kč včetně DPH. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- aktuální stav budovy čp. 1102 je ve velice špatném technickém stavu,  

budova čp. 1102 je určena k demolici (byly vydány pravomocné 

souhlasy s odstraněním stavby) a náklady na demolici a odklizení 

materiálu a odpadu, náklady na úpravu terénu po odstranění budovy čp. 

1102 jsou pro město ekonomicky nevýhodné,  

- budovu čp. 1102 nelze využít pro podnikatelský záměr kupujícího, který  

bude muset stavbu odstranit na vlastní náklady, aby zrealizoval svůj 

záměr na prodávaném pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, 

- pozemek parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město je využitelný po odstranění  

budovy čp. 1102, 

- vybudování a zajištění Sportovního zařízení přispěje k rozvoji sportu na  

území města a naplnění koncepce města v této oblasti, 

- dojde k rozvoji lokality a vytvoření nových pracovních míst. 

3. Investorovi – kupujícímu bude odprodána kompletní projektová  

dokumentace na demolici budovy, včetně pravomocných souhlasů 

s odstraněním staveb „demolice objektu ZŠ Mánesova, Havířov, Město č. 

p. 1102, Mánesova 1“. 

4. Celková kupní cena se skládá z kupní ceny za pozemek parc. č. 2324,  

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, k. ú. Havířov-město, jehož 

součástí je budova s číslem popisným 1102 ve výši 3.435.325,00 Kč 

včetně DPH a z ceny za kompletní projektovou dokumentaci na demolici 

budovy č. p. 1102 ve výši 542.872,25 Kč včetně DPH, celkem kupní cena 

činí 3.978.197,25 Kč včetně DPH. 

5. Investor – kupující do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy složí na účet  

města Havířov kupní cenu dle bodu 4. Návrh na vklad Kupní smlouvy 

bude podán do 10 dnů od připsání kupní ceny v plné výši. Nebude-li kupní 

cena uhrazena ve sjednaném termínu, je město Havířov oprávněno od 

Kupní smlouvy odstoupit. 

6. Investor – kupující uhradí poplatky související s návrhem na vklad do  

katastru nemovitostí.  
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7. Investor – kupující provede demolici budovy č. p. 1102, s výjimkou  

pavilonu VS, kde se nachází trafostanice (Příloha č. 2 Situace), v termínu 

do 2 let od uzavření Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2324, jehož 

součástí je budova s číslem popisným 1102, k. ú. Havířov-město, na 

vlastní náklady. 

8. V případě, že investor – kupující nezrealizuje demolici do 2 let od  

uzavření Kupní smlouvy, odstoupí město Havířov od uzavřené Kupní 

smlouvy a investor – kupující uhradí městu Havířov smluvní pokutu ve 

výši 1.000.000,00 Kč. 

9. Součástí Kupní smlouvy bude pro město Havířov zřízeno předkupní právo  

věcné na dobu neurčitou. 

10. Investor – kupující je povinen pozemek parc. č. 2324, k. ú. Havířov- 

město po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí užívat pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byl prodán, 

v případě nedodržení této podmínky, uplatní město Havířov smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč za každý rok nedodržení této podmínky. 

Neužívá-li investor – kupující pozemek ke sjednanému účelu déle než 

celkem 3 roky, může město Havířov od Kupní smlouvy odstoupit. 

11. Investor – kupující je povinen, v případě změny majetkových práv  

k pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, převést všechny 

povinnosti a podmínky vyplývající z Kupní smlouvy na nového 

nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky, 

uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč a město 

Havířov dále může od Kupní smlouvy odstoupit. 

12. V případě odstoupení je investor – kupující povinen uvést pozemek do  

původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od 

smlouvy, pokud se investor – kupující nedohodne s městem Havířov 

jinak. Investor – kupující v tomto případě nemá právo požadovat po 

městu Havířov úhradu za stavbu Sportovního zařízení (případně její části 

nebo provedené stavební práce) a za zhodnocení pozemku.  

B. Prodej částí pozemků parc. č. 2323 a parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město 

za podmínek: 

1. S investorem – budoucím kupujícím město Havířov uzavře majetkoprávní  

smlouvu po dobu výstavby Sportovního zařízení a smlouvu o budoucí 

kupní smlouvě na část pozemku parcela č. 2323, o výměře cca 4.811 m2 a 

část pozemku 2326, o výměře cca 660 m2, k. ú. Havířov-město (dále jen 

„smlouva o budoucí kupní smlouvě“). Majetkoprávní smlouva a smlouva 

o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena na základě výzvy investora – 

kupujícího nebo výzvy města Havířova.  

2. Kupní cena za část pozemku parc. č. 2323 při výměře cca 4.811 m2  

bude cca 2.136.421,00 Kč včetně DPH a za část pozemku parc. č. 2326 při 

výměře cca 660 m2 bude cca 293.086.00 Kč včetně DPH, celkem 

2.429.507,00 Kč včetně DPH.  Výměry pozemků budou upřesněny po 

zaměření dokončené a skutečně provedené stavby Sportovního zařízení. 

Investor – budoucí kupující do 10 dnů od uzavření majetkoprávní smlouvy 

a smlouvy o budoucí kupní smlouvě složí na účet města Havířov finanční 

jistotu ve výši 60% kupní ceny, t.j.cca 1.281.853,00 Kč včetně DPH. 
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Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- prodej částí pozemků parc. č. 2323 a parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město  

souvisí s prodejem pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město a 

pozemky jsou využitelné v souvislosti s vybudováním Sportovního 

zařízení, 

- vybudování a zajištění Sportovního zařízení přispěje k rozvoji sportu na  

území města a naplnění koncepce města v této oblasti, 

- dojde k rozvoji lokality a vytvoření nových pracovních míst. 

3. Investor – budoucí kupující je povinen stavbu Sportovního zařízení  

realizovat do 3 let od uzavření majetkoprávní smlouvy a smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě. V případě, že investor – budoucí kupující 

nezrealizuje stavbu do 3 let od uzavření smlouvy, město Havířov od 

majetkoprávní smlouvy a budoucí kupní smlouvy odstoupí a investor – 

budoucí kupující uhradí městu Havířov smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,00 Kč. 

4. Investor – budoucí kupující je oprávněn od majetkoprávní smlouvy a  

smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit z důvodu upuštění od 

realizace sjednaného účelu využití pozemků. V případě odstoupení 

investora – budoucího kupujícího od smlouvy, investor – budoucí kupující 

uhradí městu Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč. 

5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany je investor – budoucí  

kupující povinen uvést pozemky do původního stavu do 3 měsíců od 

doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud se investor – budoucí 

kupující nedohodne s městem Havířov jinak. Investor – budoucí kupující 

v tomto případě nemá právo požadovat po městu Havířov úhradu 

za stavbu Sportovního zařízení (případně její části nebo provedené 

stavební práce) a za zhodnocení pozemků. 

6. Za porušení smluvních povinností a závazků stanovených investorovi –  

budoucímu kupujícímu v majetkoprávní smlouvě a smlouvě o budoucí 

kupní smlouvě uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a 

závazků. 

7. Investor – budoucí kupující bere na vědomí, že kupní smlouva bude  

uzavřena nejdříve po termínu 17. 7. 2023 a po zaměření dokončené a 

skutečně provedené stavby Sportovního zařízení. 

8. Investor – budoucí kupující doručí doklad o ukončení řízení o povolení  

užívání stavby Sportovního zařízení do 10 dnů od ukončení tohoto řízení 

na ekonomický odbor MMH a současně vyzve město Havířov k uzavření 

kupní smlouvy. Nevyzve-li investor – budoucí kupující město ve smyslu 

předchozí věty, je město oprávněno vyhotovit návrh kupní smlouvy podle 

uvedených podmínek a vyzvat investora – budoucího kupujícího k jejímu 

bezodkladnému uzavření. 

9. Konečná kupní smlouva na prodej pozemků bude uzavřena za účelem  

provozování Sportovního zařízení.  

10. Konečná kupní smlouva s investorem – kupujícím na část pozemku parc.  

č. 2323 a část pozemku parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město, bude 

uzavřena do 20 dnů ode dne ukončení řízení o povolení užívání stavby 

Sportovního zařízení, za těchto podmínek: 

a) Investor – kupující uhradí městu Havířovu 40% kupní ceny včetně  
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výše DPH do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nebude-li 

kupní cena uhrazena ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn od 

této kupní smlouvy odstoupit.  

b) Investor – kupující uhradí poplatky související s návrhem na vklad  

vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

c) Návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem Havířovem po  

zaplacení celé kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na 

vklad vlastnického práva investorem – kupujícím, nebudou-li uvedené 

částky investorem – kupujícím uhrazeny, je město Havířov oprávněno 

od kupní smlouvy odstoupit. 

d) Pro město Havířov bude zřízeno předkupní právo věcné na dobu  

neurčitou od účinků vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

e) Investor – kupující je povinen pozemky po dobu 12 let od zápisu  

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke 

sjednanému účelu, ke kterému byly prodány, v případě nedodržení této 

podmínky uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 

Kč za každý rok nedodržení této podmínky. Neužívá-li investor – 

kupující pozemky ke sjednanému účelu déle než celkem 3 roky, může 

město Havířov od kupní smlouvy odstoupit.  

f) Investor – kupující je povinen, v případě změny majetkových práv  

k pozemkům, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající 

z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě 

nedodržení této podmínky, uplatní město Havířov smluvní pokutu ve 

výši 1.000.000,00 Kč a město Havířov dále může od kupní smlouvy 

odstoupit.  

g) V případě odstoupení je investor – kupující povinen uvést pozemky do  

původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od 

smlouvy, pokud se investor – kupující nedohodne s městem 

Havířovem jinak. Investor – kupující v tomto případě nemá právo 

požadovat po městu Havířovu úhradu za stavbu Sportovního zařízení 

(případně její části nebo provedené stavební práce) a za zhodnocení 

pozemků.  

11. Nevyužitou část pozemku parc. č. 2324, kterou město investorovi  

odprodá k realizaci demolice budovy č. p. 1102, po předchozím schválení 

v orgánech města smění za pozemky parc. č. 2323 nebo 2326, které 

investor využije k výstavbě Sportovního zařízení, a ke kterým bude mít 

uzavřenou majetkoprávní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě 

na výstavbu Sportovního zařízení, za předpokladu splnění všech 

podmínek, vyplývajících z majetkoprávní smlouvy a budoucí kupní 

smlouvy. 
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3036/67RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 3. část“____________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc. č. 2265/1, 2311, 2313,  

2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2331, 2332, 2335, 2343, 2344, 2378, 2488,  

k. ú. Havířov-město (dále jen „pozemky“) o výměře cca 1.802,00 m2, na dobu 

od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle 

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

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

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

a plynovodních přípojek v rámci stavby„REKO MS Havířov III. etapa 3.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: 30.09.2021 

 

 
3037/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s.________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města, a to parc. č. 1965/1, 

1965/2, 2020/1, 2077/1, k. ú. Havířov-město spočívající v právu umístit, 

provozovat, trpět podzemní vedení telekomunikační sítě sestávající z ochranných 

HDPE trubek s optickými kabely, umožnit přístup a příjezd na nemovitosti  

za účelem zajišťování provozu a údržby, oprav včetně případné rekonstrukce  

a odstranění podzemního vedení za jednorázovou úhradu ve výši 

5.000,00 Kč + DPH, o celkové výměře 29,30 m2 dle GP č. 2453-29/2021 ze dne 

17. 2. 2021, na dobu neurčitou  ve prospěch oprávněné společnosti PODA a.s., 

se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00,  

IČO: 258 16 179 
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p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene 
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu 
s tímto usnesením                                                               

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 30.09.2021 

 

 

3038/67RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________  

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

 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 4705/4, 
k. ú. Havířov-město, za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 
úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 7,00 m2) dle GP  
č. 2435-130/2020 ze dne 20.10. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 4594/1,  
k. ú. Havířov-město, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník  
Ing. J. H., bytem …………………………….., na dobu neurčitou  
 
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: 30.09.2021 

 

 

3039/67RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 
 

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

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

města, a to parc. č. 1326/5, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, 
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení 2x AYKY 3x120+70 v chráničce DVR110  
a pilíř SS100 v rámci stavby č. IV-12-8016712/VB1 Pros. Suchá, Hornická č. 
p. 1326/5, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,61 
m2 dle GP č. 3267-220/2020 ze dne 22. 9. 2020, na dobu neurčitou  
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2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  
města, a to parc. č. 2734/1, k. ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, 
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8016879/1 
D. Suchá, Prachatická č. parc. 2329/5, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 
Kč + DPH, o výměře 33,70 m2 dle GP č. 1445-140/2019 ze dne 25. 1. 2021, 
na dobu neurčitou  

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

města, a to parc. č. 72/19, k. ú. Dolní Datyně spočívající v zřízení, umístění, 
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8018102/3 
Dolní Datyně č. parc. 72/23, NNv, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč 
+ DPH, o výměře 2,55 m2 dle GP č. 811-1023/2019 ze dne 11. 11. 2020,  
na dobu neurčitou  

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

města, a to parc. č. 1245/2, 1315/6, 1400/24, 1402/1, k. ú. Prostřední Suchá 
spočívající v zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 
distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1x plastový 
pilíř na parc. č. 1245/2, k. ú. Prostřední Suchá a podzemního kabelového 
vedení NN 0,4 kV na parc. č. 1315/6, 1400/24, 1402/1, vše v k. ú. Prostřední 
Suchá v rámci stavby č. IV-12-8017777/1 Prostřední Suchá č. parc. 1245/14, 
NNk za jednorázovou úhradu 13.920,00 Kč + DPH, o výměře 69,60 m2 dle GP 
č. 3281-379/2019 ze dne 25. 1. 2021, na dobu neurčitou  

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

města, a to parc. č. 2200, 1232, 1233/1, 2201, 2202, k. ú. Havířov-město 
spočívající v zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 
distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1x 
pojistková skříň na parc. č. 2200, k. ú. Havířov-město a podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV na parc. č. 1232, 1233/1, 2201, 2202, vše v k. 
ú. Havířov-město v rámci stavby č. IV-12-8018225/1 Havířov, Město č. parc. 
2200, příp. NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 16,80 
m2 dle GP č. 2450-1089/2019 ze dne 1. 2. 2021, 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 5. 
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných  
břemen – služebností dle bodu 1. až 5. v souladu s tímto usnesením 
 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2021 
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3040/67RM/2021 - Souhlas s podnájmem části pozemku parc. č. 511/58, k. ú. Bludovice______ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

písemnou žádost o podnájem od nájemce Společenství vlastníků  

Petra Bezruče 2, IČO: 27840182, Petra Bezruče 1538/2, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

s c h v a l u j e 

 

podnájem části pozemku parc. č. 511/58, ostatní plocha o výměře 5 m2,  

k. ú. Bludovice, za účelem přístupového chodníku k nebytovému prostoru 

v obytném domě na ul. Petra Bezruče 1538/2, Havířov-Podlesí, nájemci 

Společenství vlastníků Petra Bezruče 2, IČO: 27840182, Petra Bezruče 1538/2, 

736 01 Havířov-Podlesí, pro obchodní firmu Miroslav Slíž, IČO: 73899453, 

sídlo: Petra Bezruče 1538/2, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

 
3041/67RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, 

ostatní plocha o výměře 243 m2, k. ú. Bludovice, paní V. M., …………………., 

za účelem zahrady u rodinného domu 

 

 
3042/67RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 464/121, k. ú. Bludovice__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc. č. 464/121, 

ostatní plocha, k. ú. Bludovice, nově dle GP označenou jako parc. č. 464/223,  

o výměře 25 m2, k. ú. Bludovice, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov,  

se sídlem Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 00415227,  

k vybudovanému přístupovému chodníku do nebytových prostor obytného domu 

na ulici Slunečná 1572/6, Havířov-Podlesí, za cenu v místě a čase obvyklou  

ve výši 11.500,00 Kč (tj. 460,00 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku, celkem ve výši 14.000,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň 
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3043/67RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/57, k. ú. Prostřední Suchá________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1714/57, ostatní 

plocha o výměře 122 m2, k. ú. Prostřední Suchá, manželům P. Z. a E. Z., 

…………………., za účelem využití zahrady u rodinného domu, za cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 35.490,00 Kč (tj. 290,90 Kč/m2) + 2.960,00 Kč  

za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 38.450,00 Kč + výše DPH 

platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 
3044/67RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4 nebo 1952/1,  

k. ú. Dolní Suchá_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje části pozemku parc.  

č. 1952/4, o výměře cca 1500 m2 nebo části pozemku parc. č. 1952/1, o výměře  

cca 1500 m2 oba v k. ú. Dolní Suchá panu P. G., bytem …………………. 

za účelem výstavby rodinného domu se zahradou. 

 

  
3045/67RM/2021 - Prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 1319/1, k. ú. Prostřední Suchá____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 1319/1, k. ú.  Prostřední Suchá o výměře  

1287 m2 spotřebnímu družstvu COOP Beskydy, spotřební družstvo se sídlem 

Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín, IČO: 00032387 od 01.08.2021 na dobu 

určitou 10 let  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o výpůjčce pozemku č. 1226/OSM/11 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dodatek ke smlouvě o výpůjčce pozemku 

v souladu s tímto usnesením 

   Z: vedoucí EO 

     T: 31.05.2021 
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3046/67RM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o._________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc. č. 1197/1,  

o výměře 2 438 m2 a pozemku parc. č.  1197/2, o výměře 1 m2, oba v k. ú. 

Šumbark a to za účelem vybudování zpevněných ploch pro budoucí nájemníky 

bytových domů čp.  603 a 604, ul. Opletalova v Havířově-Šumbarku, a to za tržní 

cenu 975 600,00 Kč (tj. 400,00 Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 

3 260,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň. 

 

Dále prodej pozemku parc. č. 1458 o výměře 1 272 m2, k. ú. Havířov-město  

za účelem zahrady navazující na bytové domy čp. 269 a čp. 270, ul. U Stromovky 

v Havířově-Městě, a to za tržní cenu 670 190,00 Kč (tj. cca 526,00 Kč/m2)  

+ cena za zpracování znaleckého posudku 2 980,00 Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň společnosti Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem strava, 

Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, ICO: 03440435.  

 

 
3047/67RM/2021 - Poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou  

činnost na území města Havířova___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky s osobami 

vykonávající podnikatelskou činnost na území města Havířova dotčené 

mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19, kteří splnili 

pravidla pro poskytnutí finanční pomoci dle 2895/64RM/2021 ze dne 1. 3. 2021: 

Monika Grafová, Odborů 1188, 735 41 Petřvald, IČO 06852009 

Výše bezúročné finanční zápůjčky 50 000,00 Kč 

Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok 

uložit ekonomickému odboru zapracovat potřebné finanční prostředky ve výši 

2 000 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2021 

 

Z: vedoucí EO 

               T: duben 2021 
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3048/67RM/2021 - Záměr prodeje pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o._________________ 

 
Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje dvou částí pozemku parc. 
č. 1457, o výměře 8 821 m2, k. ú. Havířov-město za účelem zahrady navazující 
na bytové domy čp. 269 a čp. 270, ul. U Stromovky v Havířově-Městě, 
společnosti Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Gregorova 2582/3, IČO: 03440435 

 

 

3049/67RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně___________             

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

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku k. ú. Dolní 
Datyně, parc. č. 715 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  
cca 38 m2, do společného jmění manželů P. I. a A. I.,  
bytem …………………………….., pro účely vybudování příjezdové 
komunikace k rodinnému domu čp. 91 na parc. č. 687, k. ú. Dolní Datyně, který 
mají ve vlastnictví         

 

 
3050/67RM/2021 - Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá___________________________________             

 
Rada města Havířova   
 

d o p o r u č u j e   

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, parc. 
č. 2626/1 zahrada o výměře 1425 m2 ve vlastnictví R. B.,  
bytem ……………………………, do majetku města, za kupní cenu zjištěnou 
znaleckým posudkem dle platných cenových předpisů, která činí 76,26 Kč/m2,  
tj. při výměře 1425 m2 celkem 108.670,00 Kč   

 

 

3051/67RM/2021 - Výpůjčka a výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně, pro přístřešek MHD_____               

 
Rada města Havířova   
 

s c h v a l u j e  
  

výpůjčku částí pozemků k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 407/2 orná půda a parc.  
č. 407/5 orná půda o celkové výměře cca 20 m2, ve vlastnictví 
MONDO-REALITY, spol. s r.o., se sídlem Kopťovo 599, 739 34 Václavovice, 
IČO: 253 63 930, pro účely výstavby přístřešku MHD, na dobu určitou,  
od zahájení stavebních prací, do doby uzavření kupní smlouvy, po zaměření 
dokončené stavby 
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p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy     
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            
                                                                                                                           
        Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                      T: 30.06.2021 

  
d o p o r u č u j e   

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup částí pozemků k. ú. Dolní Datyně, 
parc. č. 407/2 orná půda a parc. č. 407/5 o celkové výměře cca 20 m2, pro účely 
výstavby přístřešku MHD ve vlastnictví MONDO-REALITY, spol. s r. o., se 
sídlem Kopťovo 599, 739 34 Václavovice, IČO: 253 63 930, za kupní cenu 
dohodou ve výši 400,00 Kč/m2, dle zaměření dokončené stavby, tj. při výměře 
cca 20 m2 celkem cca 8.000,00 Kč  

 

 

3052/67RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny___________________ 
 
Rada města Havířova  
 
r u š í  

 
část usnesení RMH č.1043/20RM/2019, ze 19. 8. 2019 v bodě 2., 4. a 5., kterými 
byla schválena pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, 
část města Havířov–Město, lokalita Důlňák“, výpůjčka a zřízení věcného 
břemene-služebnost inženýrské sítě, k pozemkům k. ú. Havířov–město:  
2. k části parc. č. 4556/1, v rozsahu cca 74 m2, dle podílů zapsaných   

na LV 344, ve spoluvlastnictví A. L., bytem …………………., J. K., bytem 
…………………. o a V. V., bytem …………………., pro statutární město 
Havířov, stavebníka a vlastníka kanalizační stoky, výtlačného řadu a veřejných 
částí kanalizačních přípojek umístěných na pozemku v rozsahu dle zaměření,  

4. k části parc. č. 4513, v rozsahu cca 191 m2, ve vlastnictví K. B.,  
bytem …………………., pro statutární město Havířov, stavebníka a vlastníka 
kanalizační stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku v rozsahu 
dle zaměření,  

5. k části parc. č. 4600, v rozsahu cca 525 m2, ve vlastnictví Ing. A. G., 
bytem …………………., pro statutární město Havířov, stavebníka a vlastníka 
kanalizační stoky a veřejných částí přípojek umístěných na nezastavěném 
pozemku v rozsahu dle zaměření,  

s tím, že doba výpůjčky dle bodu 2., 4.,5. se sjednává od zahájení stavebních 
prací, do vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám a služebnost 
inženýrské sítě spočívá v právu vlastníka kanalizace umístit, provozovat, 
udržovat, opravovat či odstranit kanalizaci místěnou na pozemcích, vstupovat  
a vjíždět na pozemky vlastníků a hodnota věcného břemene je sjednána ve výši 
125,00 Kč/m2 plochy břemene, dle zaměření dokončené stavby a 500,00 Kč,  
za umístění 1 ks šachtice   
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s c h v a l u j e  

 
pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města 
Havířov–Město, lokalita Důlňák“     
 
1. výpůjčku a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k části   

pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 4556/1, v rozsahu cca 122 m2,   
dle podílů zapsaných na LV 344, ve spoluvlastnictví A. L., bytem 
…………………., M. K., bytem …………………., J. K., bytem 
…………………. a V. V., bytem …………………., pro statutární město 
Havířov, stavebníka  a vlastníka výtlačného kanalizačního řadu umístěného na 
pozemku, doba výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací 
do uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, přičemž služebnost 
spočívá v právu vlastníka kanalizace umístit, provozovat, udržovat, opravovat 
či odstranit kanalizaci umístěnou na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek 
vlastníků s tím, že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 225,00 Kč/m2 
plochy břemene včetně ochranného pásna, dle zaměření dokončené stavby  
a 500,00 Kč, za umístění 1 ks šachtice  
  

2. nájem části pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4600, v rozsahu cca 930 m2,  
ve vlastnictví Ing. A. G., bytem …………………., pro nájemce-statutární 
město Havířov, stavebníka kanalizační stoky a veřejných částí přípojek s tím, 
že doba nájmu se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby uzavření 
kupní smlouvy k části pozemku zastavěné kanalizací za nájemné stanovené  
dle platného cenového výměru MF ČR ve výši 45,00 Kč/m2/rok 

 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv 
k bodu 1 a 2     
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením      
                                                                                                                       

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 31.05.2021 

 
d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 

1. výkup pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4513, ostatní plocha, ostatní  
komunikace, o výměře 306 m2, ve vlastnictví K. B., bytem …………………., 
na kterém se nachází část místní komunikace ul. Na Důlňáku v majetku města, 
za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m2, tj. při výměře 306 m2 celkem 
122.400,00 Kč   

2. výkup části pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4600, orná půda o výměře  
cca 930 m2, ve vlastnictví Ing. A. G., bytem …………………., pod umístěnou 
kanalizační stokou v majetku města, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby 
včetně ochranného pásma, za dohodnutou kupní cenu 1.000,00 Kč/m2,  
tj. při výměře cca 930 m2 celkem cca 930.000,00 Kč   
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3053/67RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci SSRZ Havířov__________________________________________ 
 

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

 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. 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. 203/97, k. ú. Bludovice, ostatní plocha - 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 7.945 m2 v účetní ceně 23.792,00 Kč, 
včetně staveb pořízených v rámci investiční akce č. 17023 - „Park sponzorů“ 
(Park pod soudem) v celkové účetní ceně 8.881.533,58 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 

2. darování movitých věcí pořízených v rámci investiční akce č. 17023 - „Park  
sponzorů“ (Park pod soudem) v celkové účetní ceně 60.984,00 Kč,  
a to 7 ks odpadkových košů v účetní ceně 8.712 Kč/ks, příspěvkové organizaci 
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, 
Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754  

 

 
3054/67RM/2021 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2020______________________________________________________ 

 
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: 
 
1. výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2020, dle důvodové zprávy a příloh, 
 
2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2020 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy  
a příloh 

 
u k l á d á  

 
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony 
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2020 do účetních výkazů  
za období leden – červen 2021 
 
d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem 
zřízených příspěvkových organizací za rok 2020, dle důvodové zprávy a příloh. 
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3055/67RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 22. – 52.___  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozpočtová opatření č. 47., 48., 49., 50., 51. a 52., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí 

rozpočtová opatření č. 47., 48., 49., 50., 51. a 52., dle Přílohy č. 1 

rozpis rozpočtových úprav II. na rok 2021, dle Přílohy č. 1 

 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 22. – 46., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 20. – 52. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2021: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 533 755,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 067 115,82 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 34 781,97 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 650,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 429 207,21 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 984 123,61 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 520 921,75 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 789,45 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 972,10 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 662 281,93 tis. Kč 

 odbor organizační 313 922,38 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 358,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 345 298,84 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 071,80 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 051 625,96 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 601,27 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 463 201,86 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 944,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 840,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 273,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 138,00 tis. Kč 

         z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 689,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 156,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 867,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 917,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 865,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 245,00 tis. Kč 
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 MŠ Puškinova 1 070,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 40,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 938,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 926,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 856,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 935,00 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 152,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 156,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 716,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 169,00 tis. Kč 

 

     

 z toho: investiční příspěvek 

 

500,00 

 

tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 968,05 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 518,38 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 332,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 293,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 269,46 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 275,86 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 624,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 974,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 36,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 197,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 5 002,25 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 7 926,61 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 988,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 330,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 453,32 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 458,08 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 187,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 907,19 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 315,29 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 67,50 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 034,64 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 3 425,19 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 75 081,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 446,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 003,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
26 939,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 62 748,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 60 960,00 tis. Kč 
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      z toho: investiční příspěvek 5 070,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 000,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +450 368,61 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +394 668,61 tis. Kč 

 

 
3056/67RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

a) Byt č. 31 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

b) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici 17. listopadu 1032/15, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

c) Byt č. 2 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

d) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 996/1, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

e) Byt č. 54 o velikosti 0+2 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

2. ………………….,  

3. ………………….,  

 

f) Byt č. 47 o velikosti 0+2 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

 3. …………………. 

 

g) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Stavbařská 325/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 
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h) Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 517/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

i) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1030/69, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

 

j) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 876/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

k) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 753/135, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………., 

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

l) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1082/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

m) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1149/11, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

n) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

o) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 965/33, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

p) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Tolstého 937/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

q) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

r) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 428/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

s) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 420/12, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 
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t) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Gogolova 924/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. …………………. 

 

u) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

 

v) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1156/21, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………….,  

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

w) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………., 

2. ………………….,  

3. …………………. 

 

x) Byt č. 49 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

y) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

z) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1121/22, 

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

aa) Byt č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1122/24,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………. 

 

bb) Byt č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,  

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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3057/67RM/2021 - 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 1. 4. 2021 dle přílohy č. 1  

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

 

 
3058/67RM/2021 - 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 30. 4. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
3059/67RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru  

„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“____  

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e   
 

vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (IČO 451 93 665) záměru 
„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“ podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené 
v příloze č. 1 
 

p o v ě ř u j e      
 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření  
 

               Z: vedoucí OŽP 

   T: 16.04.2021 
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3060/67RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
žádost paní K. Š. bytem …………………., která žádá pro svoji dceru E. Š.  
(na základě plné moci) povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem 
zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace na ul. Antala 
Staška pro vozidlo se speciálním označením O7 
 
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. Antala Staška v Havířově,  
pro vozidlo se speciálním označením O7, pro paní E. Š. 

 

  
3061/67RM/2021 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – 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 „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

 

2.  následné veřejné zakázky (opce):  ne  

     rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3.  dílčí plnění (fakturace):   ano  

       (samostatně každá komunikace) 

     poskytnutí zálohy:    ne 

     čerpání dotace:    ne 

     přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4.  varianty nabídky:    ne 

 

5.  dobu realizace veřejné zakázky: 

     termín plnění:    v období od 15. června 2021  

       do 30. září 2021 

     termín dokončení:    do 10 kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště  

(samostatně každá komunikace) 
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6.  hodnotící kritérium:     Nejnižší nabídková cena včetně  

DPH. Za nejnižší nabídkovou  

cenu bude brán součet  

nabídnutých cen za opravu 1m2 

asfaltového povrchu vozovky 

    a za výškovou úpravu 1 ks  

armatury inženýrských sítí  

vynásobených předpokládaným  

počtem  

 

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 byla rekonstrukce nebo výstavba komunikace pro motorová vozidla 

v minimální hodnotě 500.000 Kč bez DPH  

- osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby podle  

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

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby pro 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden 

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

 

11. další podmínky: 

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- nepřipustit prokazování kvalifikace poddodavatelem 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2 000 000,00Kč  

- záruka minimálně 36 měsíců 

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

- listinnou 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 „Plošné 

opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

 

u k l á d á  

 

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

zakázku malého rozsahu „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v 

Havířově“ 

 
Z: vedoucí OKS 

T: 05/2021 

 

 
3062/67RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit pořízení projektových dokumentací 

z rozpočtu města na rok 2021: 

a) stavba č. 21021 Rekonstrukce tělocvičny a sauny v objektu bazénu na  

Šumbarku, předpokládaná cena 344.850 Kč včetně DPH 

b) stavba č. 21022 Parkoviště na ul. Rušná, předpokládaná cena 459.800 Kč 

včetně DPH 

 

 
3063/67RM/2021 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“  

– zahájení zadávacího řízení________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní 

stacionář“ (stavba č. 18029) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

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

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   500.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládaný termín zahájení:  ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy 

v registru smluv – předpoklad 

srpen 2021) 

termín dokončení:  nejpozději do 330 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy  

 

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH (váha 100%) 

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

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

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

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

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

a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 

2 zakázek, přičemž předmětem každé byla realizace nové výstavby nebo 

rekonstrukce objektu sociální péče, zdravotnictví nebo ubytovacího zařízení 

v minimální hodnotě 15.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce včetně 

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

předmět, tak i na požadovanou minimální hodnotu 

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

složení: 

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

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby (Pozici 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž 

osoba. Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup za 

stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti.) 
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b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 

1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, a to osvědčení  

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

stavby,  

2. osoby ověřující výsledky zeměměřických činností, a to úřední oprávnění  

podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

 

13. podmínky zadávacího řízení: 

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

v nabídce 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího 

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

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

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

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za  

škodu s pojistným plněním v minimální výši 20.000.000 Kč a 

s maximální spoluúčastí 100.000 Kč 

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

uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14. podmínky realizace: 

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

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

doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2  

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 
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p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle  

ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

  
3064/67RM/2021 - „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) – 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 „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):   ne 

rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

 

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

poskytnutí zálohy:     ne 

čerpání dotace:     ne 

přenesená daňová povinnost:    ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládané zahájení:   ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy  

v registru (přelom 

červen/červenec 2021) 

termín dokončení:    nejpozději do 120 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

 

 6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez 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 
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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 obdobného charakteru jako předmět veřejné  

zakázky, tj. výstavba adventure golfu, minigolfu, popřípadě 

multifunkčního hřiště s herními prvky, 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.: 1 stavební zakázku, jejímž předmětem byla výstavba 

adventure golfu, minigolfu, popřípadě multifunkčního hřiště s herními 

prvky, v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH 

- 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  

b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o  

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující 

výsledky zeměměřických činností 

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 90.000,00 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 3.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou 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 

„Adventure golf, ul. Lázeňská“ 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Adventure golf, ul. Lázeňská“ 

 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 5/2021 

 

 
3065/67RM/2021 - Grantové řízení „Oranžové hřiště 2021“ (financováno Nadací ČEZ)  

– předložení žádosti o nadační příspěvek_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení „Oranžové 

hřiště 2021“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířov podpisem žádosti o nadační příspěvek  

a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o nadační příspěvek v souladu s podmínkami 

grantového řízení „Oranžové hřiště 2021“ z Nadace ČEZ. 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 04/2021 

 

 
3066/67RM/2021 - Informace o změně financování projektu „26 let spolupráce měst  

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

s c h v á l i t  

 

1. pokračování v zapojení statutárního města Havířova do projektu „26 let  

spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

2. změnu spolufinancování projektu z prostředků Evropského fondu  

pro regionální rozvoj, a to z původních 85 % na 78 %  
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p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu 

„26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 05/2021 

 

 
3067/67RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky 

„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - II.“  

dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019: 

1. J. P., ……………………………… 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

2. D. Š., ……………………………… 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

3. L. C., ……………………………… 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 

majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 11/2021 

 

 
3068/67RM/2021 - Žádost o převod smluvního vztahu o pronájmu elektromobilu___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost společnosti Solární servis, s.r.o. (ČEZ Solární, s.r.o. ve znění přílohy  

č. 1, aby došlo k postoupení uzavřené smlouvy 316/ORG/20 o pronájmu 

elektromobilu na společnost ČEZ ESCO, a.s. 
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s c h v a l u j e  

 
vyslovení souhlasu s postoupením smlouvy o pronájmu elektromobilu 
316/ORG/20 společnosti Solární servis, s.r.o., s.r.o. IČO:27282074, U plynárny 
1388/18, Michle, 140 00 Praha 4 (dříve ČEZ Solární, s.r.o., K Verneráku 1193/4, 
148 00 Praha 4) na společnost ČEZ ESCO, a.s., IČO: 03592880, Duhová 1444/2, 
140 00 Praha 4 - Michle 
 
p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentu 
Souhlasu s postoupením smlouvy 
 
u k l á d á 

 
předložit dokument k podpisu  

   Z: vedoucí ORG 

   T: 30.04.2021 

 

 
3069/67RM/2021 - Schválení uzavření smlouvy na audit výpočetní techniky a operačních  

systémů u příspěvkových organizací_________________________________  

 
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. 9. 2016 pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Audit výpočetní techniky a operačních 
systémů u příspěvkových organizací statutárního města Havířova“  

 
2. uzavření smlouvy na „Audit výpočetní techniky a operačních systémů  

u příspěvkových organizací statutárního města Havířova“ podle nabídky 
společnosti X FUTURE Group s.r.o.  se sídlem: Náměstí Přemyslovců 166/17, 
288 02 Nymburk, IČO: 25113437, za podmínek: 
- nejvýše přípustné ceny za provedení auditu a všech prací  
ve výši 320 000,- Kč bez DPH (387 200,- Kč vč. DPH) 

- provedení auditu do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy;  
v závislosti na epidemické situaci a z ní vyplývající součinnosti 
jednotlivých auditovaných organizací bude možné se dohodnout na 
prodloužení termínu 

- ujednání smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za každé jednotlivé porušení  
povinností ze strany dodavatele  

 
p o v ě ř u j e  
  

vedoucí organizačního odboru podpisem smlouvy na realizaci auditu 
 

Z: vedoucí ORG 

T: duben 2021  
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3070/67RM/2021 - Mobilní služby Havířov 2021-2022__________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého  

rozsahu na služby „Mobilní služby Havířov 2021-2022“ pro statutární město 

Havířov a pro příspěvkové organizace uvedené v Příloze č. 1 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022 

 

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  

    bez DPH (100 %) 

 

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: 

- platné osvědčení dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických  

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o oprávnění k podnikání  

v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

 

9. technickou kvalifikaci: 

- seznam min. 3 služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podání  

nabídky, přičemž předmětem každé byly mobilní telekomunikační hlasové  

a datové služby po dobu min. 1 roku pro jednoho odběratele s min. počtem 

SIM karet 80 ks/každý měsíc jeden odběratel po dobu min. 1 rok (minimálně 

požadovaný 1 rok poskytnutí služby musí být v období posledních 3 let přede 

dnem podání nabídky) 

 

10. další podmínky: 

- složení peněžité kauce na účet nebo předložení bankovní záruky či pojištění  

záruky v hodnotě 30 000,- Kč za účelem zajištění splnění povinností 

vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předmět veřejné zakázky a další obchodní a platební podmínky  

dle Přílohy č. 2 

- nepřipustit podání společné nabídky více dodavateli 

- nepřipustit prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů 
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11. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou s hodnocením  

nabídek v elektronické aukci 

 

12. složení komise pro posouzení nabídek před elektronickou aukcí  

dle Přílohy č. 3 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů souvisejících 

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mobilní služby 

Havířov 2021-2022“ 

 

u k l á d á  

 

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

zakázku malého rozsahu „Mobilní služby Havířov 2021-2022“ 

 

   Z: vedoucí ORG 

   T: do 13.04.2021 

 

  
3071/67RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření smlouvy se společností  

Technické služby Havířov a.s._______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 19045 - „Beach volejbal  

v Havířově“ se společností Technické služby Havířov a.s.,  

se sídlem Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601,  

s cenou 6.466.181,12 Kč bez DPH (7.824.079,16 Kč včetně DPH), s termínem 

plnění nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy  

a s možností plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem smlouvy o dílo  

na realizaci stavby č. 19045 - „Beach volejbal v Havířově“ se společností 

Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit smlouvu o dílo k podpisu  

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 05/2021 
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3072/67RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru  

ve výši 500 tis. Kč pro Nadační fond TEPLO  NA  DLANI________________  

 

Rada města Havířova,  

 

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

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

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu: Ing. Ondřeje Baránka 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru pro rok 2021 ve výši 500 tis. Kč pro Nadační fond 

TEPLO NA DLANI, se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, 

IČO: 064 86 282.  

 

 
3073/67RM/2021 - Poskytnutí peněžitého daru – Cena města Havířova za rok 2020_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč oceněné na základě udělení Ceny 

města Havířova za rok 2020 dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova 

 

u k l á d á 

 

zajistit předání peněžitého daru dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova 

 

Z: vedoucí OKP 

T: 05/2021 

 

 
3074/67RM/2021 - Schválení dodatku č. 1 k prohlášení o spolupráci s ČEZ ESCO, a.s._______ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e   

 

dodatek č. 1 k Prohlášení o spolupráci mezi Statutárním městem Havířov  

a ČEZ ESCO, a.s. dle přílohy. 
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p o v ě ř u j e 

 

k podpisu dodatku č. 1 k prohlášení o spolupráci mezi Statutárním městem 

Havířov a ČEZ ESCO, a.s. primátora města Havířova. 

 

 Z: vedoucí OKP 

          T: 31.05.2021 

 

 
3075/67RM/2021 - Využití výpravní haly železniční stanice Havířov______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

1. vyhradit si dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  

pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy  

se Správou železnic, státní organizace, se sídlem Praha1-Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234 (dále jen „Správa železnic, 

státní organizace“) 

schválit uzavření nájemní smlouvy k prostorám v 1. nadzemním podlaží o 

celkové výměře 1684,68 m2, prostorám ve 2. nadzemním podlaží o celkové 

výměře 972,11 m2, a to v budově č.p.: 1300, obec Havířov, ul. Železničářů, 

která je součástí pozemku parc. č. 3745 v k. ú. Havířov - město, a dále k části 

pozemku parc. č. 3748/2  v k. ú. Havířov-město, na kterém se nachází rampa 

pro imobilní o výměře 12,69 m2 (dále jen „předmět nájmu“), ve vlastnictví 

pronajímatele Správy železnic, státní organizace, pro účely provedení 

stavebních úprav a provozování sportovně-kulturního centra se zázemím a 

serverovnou pro kamerový systém Městské policie Havířov s tím, že nájem se 

sjednává  na dobu určitou, tj. ode dne předání předmětu nájmu nájemci a skončí 

uplynutím 30 let ode dne účinnosti nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 

288.000,00 Kč/rok + DPH, ve znění dle Přílohy č. 2 

2. schválit  

- v rámci stavby č. 19073 „Využití výpravní haly žst. Havířov“ provedení  

stavebních úprav/technické zhodnocení předmětu nájmu, jehož vlastníkem  

je Správa železnic, státní organizace s tím, že předpokládaná cena investiční 

akce je 58.900.000,00 Kč včetně DPH a realizovaná stavba zůstane v majetku 

města   

- provozovatele kulturního centra se zázemím a serverovnou pro kamerový  

systém Městské policie Havířov, a to příspěvkovou organizaci  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, se sídlem  

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01, IČO: 003 06 754  

(dále jen „Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov“) 

- postoupení nájemní smlouvy ze statutárního města Havířov jako  

postupitele na příspěvkovou organizaci Správu sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov jako na postupníka, přičemž na postupníka přejdou veškerá 

práva a povinnosti nájemce dle nájemní smlouvy, a to nejdříve s účinností 

ke dni následujícímu po dni kolaudace předmětu nájmu           
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3076/67RM/2021 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“– zahájení  

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  

práce „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“ 

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  podlimitní veřejná zakázka  

na stavební práce   

 zadávaná v užším řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    5 měsíců 

 

6. Výši požadované jistoty:   450 000 Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne    

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   léto 2021 

termín dokončení:   dle návrhu dodavatele, 

maximálně však do 180 

kalendářních dnů od předání 

staveniště 

                                                            

9. Hodnotící kritérium:    Celková cena v Kč bez DPH  

(80 %) Termín realizace (20 %)  

10. Zadávací podmínky: 

- záruka 60 měsíců  

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

 

Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 3 
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p o v ě ř u j e 

 

1. společnost ASA expert a. s., IČO: 27791891, se sídlem Lešetínská 626/24,  

719 00 Ostrava – Kunčice, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona 

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

 

2. komisi otevíráním a hodnocením nabídek 

 

3. společnost ASA expert a. s., IČO: 27791891, se sídlem Lešetínská 626/24, 

719 00 Ostrava – Kunčice, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů 

uvedených v bodě 2. tohoto pověření 

 

 
3077/67RM/2021 - ZPŘ/80/OÚR/21 - „Parkoviště Majakovského Havířov“ - rozhodnutí  

o výběru a uzavření smlouvy_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e  

 

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), společnost EG/ESB 

parkoviště Majakovského Havířov, se sídlem 703 00 Ostrava-Vítkovice,  

Sirotčí 1145/7 (sestávajícího ze společností EUROGAS a.s., se sídlem 703 00 

Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, IČO: 61859974, a Energie - stavební a báňská 

a.s., se sídlem 272 04 Kladno, Vašíčkova 3081, IČO: 45146802), z účasti  

v zadávacím řízení ZPŘ/80/OÚR/21 - „Parkoviště Majakovského Havířov“, 

neboť i přes objasnění a doplnění nabídky na základě žádosti zadavatele nesplnila 

podmínky zadávacího řízení z důvodů uvedených v příloze č. 2  

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele EUROVIA CS, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4 - Michle,  

U Michelského lesa 1581/2, IČO: 45274924, jehož nabídka byla podle 

výsledku hodnocení v zadávacím řízení ZPŘ/80/OÚR/21 - „Parkoviště 

Majakovského Havířov“ po vyloučení společnosti EG/ESB parkoviště 

Majakovského Havířov vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak 

vyplývá z přílohy č. 1 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/80/OÚR/21 –  

„Parkoviště Majakovského Havířov“ s dodavatelem EUROVIA CS, a.s.,  

se sídlem 140 00 Praha 4 - Michle, U Michelského lesa 1581/2,  

IČO: 45274924, s nabídkovou cenou 8.384.811,26 Kč včetně DPH 

(6.929.596,07 Kč bez DPH), v případě splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele na základě dokladů a údajů dle ust. § 122 zákona a po marném 

uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení a výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

 

1. odeslat vyloučené společnosti oznámení o vyloučení  

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 14.04.2021 

 

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

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 14.04.2021 

 

 

3. odeslat oznámení o výběru 

 

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění podmínek  

     účasti vybraného dodavatele  

     na základě dokladů  

     a údajů dle ust. § 122 zákona 

 

4. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: po marném uplynutí lhůty  

     k podání námitek proti 

     rozhodnutí o vyloučení a výběru 

 

    
3078/67RM/2021 - Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 26.04.2021___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 26.04.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 

dle upravené přílohy.  

 

 

 

 

 

 

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

primátor města       náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku

     

  



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/112454/2021 

VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz  

  

DATUM: 04.05.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 68. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.05.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:richterova.veronika@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.05.2021 

 

 
3079/68RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021 

 
3080/68RM/2021 - Schválení pořadu 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021 

 
3081/68RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 68. RMH 
 

3082/68RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů    

 

3083/68RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí – soutěž 

 

3084/68RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí 

 

3085/68RM/2021 - Pronájem garáže 

 

3086/68RM/2021 - Pronájem části nemovité věci 

 

3087/68RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

                                stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 1. část“ 

 

3088/68RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

                                stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“  

 

3089/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti 

 

3090/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.  

                                – změna usnesení  

 

3091/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  

                                vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

3092/68RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Bludovice         

 

3093/68RM/2021 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. Havířov-město 

 

3094/68RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4100/1, k. ú. Havířov-město 

 

3095/68RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

                                občanského zákoníku od pana M.K. 

 

3096/68RM/2021 - Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3668 a parc. č. 3669,  

                                k. ú. Havířov-město 

 

3097/68RM/2021 - Vypořádání kanalizačních stok v majetku města, umístěných na cizích  

                                pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá 

 

3098/68RM/2021 - Ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá a.s.  

                                - zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
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3099/68RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

3100/68RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

                                s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3101/68RM/2021 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců  

                                přírody Nový Jičín   

 

3102/68RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

                                ze státního rozpočtu 

 

3103/68RM/2021 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2021  

                                ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 

 

3104/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí mimořádné dotace  

                                ze státního rozpočtu 

 

3105/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

                                od Nadace rozvoje zdraví 

 

3106/68RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z MPSV 

 

3107/68RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021 

 

3108/68RM/2021 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

                                prostředky v ZŠ Jarošova Havířov – kontrolní zjištění 

 

3109/68RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  

                                - MŠ „U kamarádů“ Havířov 

 

3110/68RM/2021 - MŠ Horymírova – zrušení části usnesení 

 

3111/68RM/2021 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105 “ - zahájení zadávacího  

                                řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

3112/68RM/2021 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

                                místo ředitele  MŠ Petřvaldská Havířov 

 

3113/68RM/2021 - Informace o inspekčních činnostech na základní škole a mateřských  

                                školách 

 

3114/68RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO -  ZŠ Mládežnická Havířov  

 

3115/68RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – ZŠ Gen. Svobody Havířov 

                                           

3116/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci PO - ZŠ Pujmanové Havířov 

 

3117/68RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a navýšení pořizovací ceny  

                                investičního majetku – MŠ „U kamarádů“ Havířov 

 

3118/68RM/2021 - Pořízení investičního majetku PO – ZŠ M. Kudeříkové 
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3119/68RM/2021 - Vyřazení investičního majetku PO - ZŠ Jarošova Havířov 

 

3120/68RM/2021 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

                                a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty 

 

3121/68RM/2021 - Smlouva o spolupráci měst Havířov, Orlová a Český Těšín pro realizaci   

                                projektu „Systém včasné intervence“ 

 

3122/68RM/2021 - VZ/146/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022  

 
3123/68RM/2021 - Pronájem rouškomatu 

 
3124/68RM/2021 - Schválení nákupu služby Azure Active Directory Premium P2 

 

3125/68RM/2021 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 503/KP/19 

 

3126/68RM/2021 - „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - zahájení zadávacího řízení 

 
3127/68RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování  

                                Územního plánu Kaňovice 

 

3128/68RM/2021 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ – Dodatek č. 1 k SoD  

                                  č. 719/OÚR/20¨ 

 
3129/68RM/2021 - VZ/3/OÚR/21 „Sesuv u areálu Technických služeb Havířov“– uzavření  

                                Dodatku č. 1 k SoD č. 129/OÚR/21 

 
3130/68RM/2021 - VZ/149/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská“– o zrušení zadávacího   

                                řízení a zahájení nového zadávacího řízení 

 
3131/68RM/2021 - Rezignace člena Občanské komise RMH pro část města Havířov - Životice 

 

3132/68RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

                                za 1. čtvrtletí 2021 

 

3133/68RM/2021 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – vyhodnocení  

                                podaných nabídek na VZ/147/OKS/21 
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U S N E S E N Í 
z 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.05.2021  

 
3079/68RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 68. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 03.05.2021 

        Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 

 
3080/68RM/2021 - Schválení pořadu 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 68. schůze Rady města Havířova, konané dne 3. května 2021 

dle přílohy  

 

 

3081/68RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 68. RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2403/53RM/2020 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková 

organizace 

2475/56RM/2020 Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení 

svěřeného majetku 

2952/66RM/2021 Propachtování vodovodu na ul. Výletní v Havířově-Šumbarku  

 

v y p o u š t í 

 

1043/20RM/2019 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ - (I. část)  

2800/63RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Veolia 

Energie ČR, a.s. 

2943/66RM/2021 Zřízení pozemkových služebností 
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2944/66RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ  

Distribuce, a. s. 

2946/66RM/2021 Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 281, k. ú. Havířov-

Město 

2975/66RM/2021 Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

2977/66RM/2021 Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím mimořádných 

dotací z MPSV 

2989/66RM/2021 ZPŘ/51/OÚR/21 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - rozhodnutí o 

vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy 

2999/67RM/2021 Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených 

příspěvkových organizací 

3000/67RM/2021 Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce 

MŠ Čs. armády Havířov 

3001/67RM/2021 Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými 

finančními prostředky v MŠ „U kamarádů“ Havířov – kontrolní 

zjištění 

3011/67RM/2021 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO 

za 2. pololetí roku 2020  

3012/67RM/2021 Návrh na úpravu platu - stanovení osobního příplatku řediteli 

příspěvkové organizace    

3013/67RM/2021 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 

příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2020 

3014/67RM/2021 Schválení účetních závěrek za rok 2020 městem zřízených 

příspěvkových organizací 

3016/67RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu 

z grantového programu MONETA 

3017/67RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post 

dotaci ze státního rozpočtu 

3018/67RM/2021 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného 

investičního majetku Domova seniorů Havířov 

3019/67RM/2021 Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

dotace 

3020/67RM/2021 Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 

3022/67RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o ex-post 

dotaci ze státního rozpočtu 

3023/67RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 

programu Globus Lepší svět 

3024/67RM/2021 Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

dotace 

3059/67RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířov k dokumentaci záměru  

„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní 

jednotky“  

3061/67RM/2021 „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – 

zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3064/67RM/2021 „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) – zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
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3065/67RM/2021 Grantové řízení „Oranžové hřiště 2021“ (financováno Nadací 

ČEZ) – předložení žádosti o nadační příspěvek 

3068/67RM/2021 Žádost o převod smluvního vztahu o pronájmu elektromobilu 

3070/67RM/2021 Mobilní služby Havířov 2021-2022 

3071/67RM/2021 „Beach volejbal v Havířově“– uzavření smlouvy se společností  

Technické služby Havířov a.s. 

 

    

3082/68RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. M. J., trvale bytem ……………………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 23, vel. 1+3 v domě na ul. …………….. 

………………………, jehož nájemkyní je p. H. H. 

 

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

přistoupení p. V . B., trvale bytem …………………………………….. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě na ul. ……………. 

…………………………………, jehož nájemci jsou manž. K. K.  a V. K. pod 

podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - 

přistoupení ke smlouvě všichni jmenovaní předloží doklad o celkové úhradě 

pohledávek vůči městu Havířov 

 

 

3083/68RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí – soutěž_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu 

obytného domu ul. Gen. Svobody 237/19, Havířov-Šumbark, formou veřejné 

soutěže, za podmínek: 

1) Nájemné je stanoveno v minimální výši  700,00 Kč/m2/rok, vč. DPH.  

2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4) Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla 

 

 

3084/68RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1.záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 22,61 m2 

v suterénu obytného domu ul. Na Nábřeží 764/125, Havířov-Město, panu M. R.,  
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bytem …………………………………. jako sklad pro vlastní potřebu 

 

2.záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 5,80 m2 

v suterénu obytného domu ul. Moravská 428/25, Havířov-Šumbark, panu J. S., 

bytem ……………………………………. jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

3085/68RM/2021 - Pronájem garáže_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci-garáže o výměře 18 m2 nacházející se v objektu na 

ul. Kubelíkova 1317/1 v Havířově-Podlesí panu Z. B. , bytem ……………… 

…………………………, za podmínek: 

- nájemné 700,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu určitou, od 01.06.2021 do započetí rekonstrukce objektu 

 

 

3086/68RM/2021 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 7,40 m2 v suterénu 

obytného domu ul. Chrpová 536/2, Havířov-Šumbark, společnosti ARTFOR 

production, s.r.o. IČO: 27847136 jako sklad pro prodejnu zdravotních potřeb 

za podmínek: 

- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou od 01.06.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

3087/68RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

                                stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 1. část“__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města, a to parc. č. 524/1, 524/2, 524/11, 

524/13, 524/14, 524/15, 524/64, 524/69, 524/70, 524/71, 524/72, 524/73, 

524/74, 524/75, 524/76, 524/77, 524/81, 524/85, 524/94, 524/105, 524/107, 

524/112, 524/113, k. ú. Bludovice (dále jen „pozemky“) o výměře cca 3.081,00 

m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene dle ceníku, 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 rekonstrukce a výměny 

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„REKO MS Havířov Podlesí 

1.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: 30. 9. 2021 

 

 

3088/68RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro  

                                stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města, a to parc. č. 524/1, 524/2, 524/63, 

524/64, 524/80, 524/81, 524/83, 524/102, 524/103, 524/108, 524/112, 2045/1, 

k. ú. Bludovice (dále jen „pozemky“) o výměře cca 1.092,00 m2, na dobu od 

zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle 

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

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

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

plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„REKO MS Havířov Podlesí 

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  
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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: 30. 9. 2021 

 

 

3089/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 2938/11, 

k. ú. Bludovice, za účelem umístění dešťové kanalizace za jednorázovou úhradu 

ve výši 22.937,50 Kč + DPH, (o výměře 183,50 m2) dle GP č. 4966-10/2021 ze 

dne 29. 3. 2021 ve prospěch pozemku parc. č. 2809/78, k. ú. Bludovice, jimiž ke 

dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ing. Z. S. a MUDr. A. S., oba 

bytem ……………………………………………, na dobu neurčitou  

 

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. 9. 2021 

 

 

3090/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.  

                                – změna usnesení_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení čís. 2942/66RM/2021 ze dne 22.3.2021 v bodě 4. tak, že se za 

účelem zřízení věcného břemene k pozemkům města v k. ú. Havířov-město 

doplňuje v textu pozemek parc. č. „2077/2“  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení věcného břemene  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu 

s tímto usnesení   

                                                                                        

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30. 9. 2021 

 

 

3091/68RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  

                                vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města, a to parc. 

č.1323/10, k. ú. Šumbark spočívající v povinnosti strpět uložení kanalizační 

stoky, v právu chůze a jízdy  motorovými  vozidly a mechanismy při provádění 

kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže kanalizační stoky a v povinnosti zdržet 

se budování staveb, vysazování trvalých porostů  ovocných či lesních stromů, 

víceletých keřů  nad uloženou kanalizační stokou v rámci  stavby „Petřvald, 

Podlesí č. 1 a 2-likvidace kanalizačních výustí “ za jednorázovou úhradu ve výši 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 39,00 m2 dle GP č. 2002-28/2021 ze dne 3. 3. 

2021, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské 

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

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

v souladu s tímto usnesením  

                                                              

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30. 9. 2021 
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3092/68RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Bludovice___________________          

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit prodej části pozemku parc. č. 1064/2, orná půda, k. ú. Bludovice, 

odměřenou geometrickým plánem č. 4956-101/2021 a nově označenou jako 

pozemek parc. č. 1064/36 o výměře 456 m2, k. ú.  Bludovice manželům Mgr. P. 

F. a Ing. S. F. , bytem ……………………… za účelem zřízení zahrady včetně 

hracích prvků pro děti u budoucího RD, a to za tržní cenu ve výši 580,00 

Kč/m2, celkem tedy za 264 480,00 Kč + 2 000,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň     

 

  

3093/68RM/2021 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. Havířov-město_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

změnu účelu pronájmu časti pozemku parc. č. 922/1 o výměře 17 m2, k. ú. 

Havířov-město k postavenému stánku ve vlastnictví pana F. B., bytem 

……………………………., IČO: 87124351 z původního účelu prodeje točené 

zmrzliny na nový účel kancelářský prostor  

 

p o v ě ř u j e  

 

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

Smlouvě o výpůjčce pozemku č. 917/OSRM/2015 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku 

v souladu s tímto usnesením 

   Z: vedoucí EO 

     T: 31. 6. 2021 

 

 

3094/68RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4100/1, k. ú. Havířov-město____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 4100/1, 

o výměře 158 m2, k. ú. Havířov-město panu N. E. , bytem ………………. 

……………….., za účelem sjednocení s pozemkem parc. č. 4116/5, k. ú.  
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Havířov-město, jehož je vlastníkem a následné využití ke stavbě rodinného 

domu 

 

 

3095/68RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

                                občanského zákoníku od pana M. K._________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby pro 

rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. č.  781/6, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 17 m2, k. ú. Bludovice, od vlastníka M. K. , 

……………………………, který stavbu nabídl městu, vlastníkovi pozemku pod 

stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

3096/68RM/2021 - Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3668 a parc. č. 3669,  

                                k. ú. Havířov-město_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova zrušit usnesení č. 475/15ZM/2020 ze dne 21. 9. 

2020, ve věci schválení záměru prodeje částí pozemku parc. č. 3668, ostatní 

plocha, k. ú.  Havířov-město, rozděleného na části dle geometrického plánu č. 

2405–21/2020, o celkové výměře prodeje      225 m2, a částí pozemku parc.  č. 

3669, ostatní plocha, k. ú. Havířov-město, rozděleného na části dle 

geometrického plánu č. 2405–21/2020, o celkové výměře prodeje 636 

m2, vlastníkům zahrádek a staveb, dle Přílohy č. 4, na základě žádosti vlastníků 

zahrádek z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů a 

schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 3668, ostatní plocha, k. ú.  

Havířov-město, rozděleného na části dle geometrického plánu č. 2405–21/2020, 

o celkové výměře prodeje       363 m2, a částí pozemku parc. č. 3669, ostatní 

plocha, k. ú.  Havířov-město, rozděleného na části dle geometrického plánu č. 

2405–21/2020, o celkové výměře prodeje 636 m2, vlastníkům zahrádek a staveb, 

dle Přílohy č. 4, na základě žádosti vlastníků zahrádek z důvodu dořešení 

majetkoprávních vztahů 

 

 

3097/68RM/2021 - Vypořádání kanalizačních stok v majetku města, umístěných na cizích  

                                pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá_________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í   

 

část usnesení Rady města Havířova č. 2742/62RM/2021, ze dne 11. 1. 2021, 

týkající se zaslání náhrady za zřízení služebnosti poukázkou na adresy bydliště 
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vlastníků pozemků uvedených v bodě 1.-3. návrhu usnesení, v případě že 

vlastníci pozemků neuzavřou předložené smlouvy o zřízení služebnosti 

v určeném termínu    

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výzvu advokáta ze dne 6. 4. 2021 ve věci uplatnění nároků z titulu umístění 

kanalizační stoky dle Přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

úhradu za bezdůvodné obohacení - bezesmluvní užívání pozemků k. ú. Prostřední 

Suchá, parc. č. 158, parc. č. 159/1, parc. č. 159/2 a parc. č. 160/2, ve vlastnictví  

JUDr. L. B., bytem …………………………………………, zatížených 

nemovitou věcí - kanalizační stokou FI a FJ v majetku statutárního města 

Havířova, umístěnou na pozemcích dle zaměření dokončené stavby v rozsahu 

300,37 m2, dle GP č. 2826-50E/2013  a dle GP č. 2826-50G, přičemž úhrada 

JUDr. L. B.  bude poskytnuta za rozsah bezesmluvního užívání pozemků  o 

velikosti 300,37 m2 ve výši dle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami, a to      

- 3 roky zpětně počítané od 24.10.2018, tj. od rozhodné skutečnosti, kterou je 

kolaudace stavby ze dne 23.10.2013, jež založila nárok na zaplacení 

bezdůvodného obohacení,  

- pro další následující roky od 24.10. příslušného roku do 23.10. následujícího 

roku,  

vše do doby majetkoprávního vypořádání stavby k pozemkům s tím, že úhrada 

za bezdůvodné obohacení bude sjednána v dohodě o finančním vypořádání za 

bezesmluvní užívání pozemků a pokud nedojde k uzavření dohody bude tato 

úhrada zaslána poukázkou na adresu bydliště a pokud nebude přijata, bude tato 

úhrada zaslána do úschovy 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o 

finančním vypořádání                                                                                   

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit dohodu o finančním vypořádání v souladu 

s tímto usnesením      

                                                                                                                                

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 30. 6. 2021  
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3098/68RM/2021 - Ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá a.s.  

                                - zadání veřejné zakázky malého rozsahu_____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z článku II. odst. 9 a III. odst. 2. Zásad zadávání veřejných zakázek 

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

veřejné zakázky malého rozsahu  na ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní 

Suchá, a.s. 

 

2. uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Ocenění 

podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s.“ se společností Ostravská 

znalecká a.s., se sídlem Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 26838745, za cenu 195 000,00 Kč bez DPH (235 950,00 Kč včetně DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Ocenění podílu ve společnosti 

DEPOS Horní Suchá a.s.“ se společností Ostravská znalecká a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„.Ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s.“ 

 

 Z: vedoucí EO 

 T: květen 2021 

 

 

3099/68RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1122/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. M. P. 

 

b) Byt č. 26 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. M. O.,  

                               2. A. O.,  

                               3. A. R. 
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c) Byt č. 43 o velikosti 0+1 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

    pořadí žadatelů: 1. C. P. ,  

                               2. R. K. 

 

d) Byt č. 53 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark, 

    pořadí žadatelů: 1. V. P.,  

                               2. Š. M. 

 

e) Byt č. 85 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. M. N. 

 

f) Byt č. 13 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. J. R.,  

                               2. J. G.,  

                               3. P. W. 

 

g) Byt č. 26 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. I. S.,  

                               2. J. G.,  

                               3. M. C. 

 

h) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Ostrovského 949/24, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. J. B.,  

                               2. L. H.,  

                               3. A. R. 

 

i) Byt č. 37 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. I. H.,  

                              2. I. S.,  

                              3. M. K. 

 

j) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 836/7, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. Mgr. F. M.,  

                              2. V. M.,  

                              3. Mgr. M. P.  – K. Z. 

 

k) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Fibichova 228/23, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. S. Ch.,  

                               2. J. V. – X. V.,  

                               3. Ing. T. M. 

 

l) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Lípová 602/14, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. Pharm Dr. J. K.,  

                              2. M. M.,  

                              3. D. G. 

 

m) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 818/1, Havířov - Město,  

     pořadí žadatelů: 1. M. F.,  

                                2. V. M. 
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n) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 767/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. V. Š.,  

                               2. L. B.,  

                               3. P. S.  P. Š. 

 

o) Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. V. P. – V. P. 

 

p)¨Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1064/9, Havířov - Město,  

     pořadí žadatelů: 1. T. D. – E. V. 

 

q) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. V. V. 

 

r) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Husova 545/5, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. V. S. – J. S.,  

                               2. D. S.,  

                               3. V. K. – R. K. 

 

s) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 792/2, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. M. K.,  

                               2. L. B.,  

                               3. M. G. 

 

t) Byt č. 19 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16,  

   Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů:  

                              1. D. R. – N. W.,  

                              2. Mgr. M. P. – K. Z.,  

                              3. L. Š. 

 

u) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1106/9, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. L. V. 

 

v) Byt č. 2 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Hornická 681/67,  

    Havířov – Prostřední Suchá, pořadí žadatelů: 1. L. K. 

 

w) Byt č. 1 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Dukelská 694/11b,  

     Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. M. H.  

 

x) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Česká 1199/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. E. F. – Z. F.,  

                               2. M. K.,  

                               3. J. V. – M. V. 

 

y) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Majakovského 875/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. I. Š. - Ing. J. M.,  

                               2. J. J. – D. J.,  

                               3. M. V. – Z. P. 
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z) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. I. W. – F. K.,  

                               2. Bc. O. R.,  

                               3. J. P. 

 

aa) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 778/20, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. P. L., DiS. 

 

bb) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Uzavřená 1015/11, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. Bc. J. M. - Bc. M. B.,  

                                 2. R. H. – L. H.,  

                                 3. Bc. V. K. – V. K. 

 

cc) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Sukova 819/2, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. S. Š. – J. K.,  

                                 2. S. M.,  

                                 3. Ing. J. V. 

 

dd) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici U Lesa 280/3, Havířov - Město,  

                                      pořadí žadatelů: 1. M. V. – A.-M. S.,  

                                                                 2. Bc. O. R.  

                                 3. M. D. 

 

ee) Byt č. 22 o velikosti 1+3 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

      pořadí žadatelů: 1. A. P. – J. H.,  

                                 2. L. J. – L. J.,  

                                 3. Bc. O. R. 

 

ff) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1200/34, Havířov - Podlesí,  

     pořadí žadatelů: 1. Mgr. D. S.,  

                                2. M. K. – H. V.,  

                                3. V. K. – R. K. 

 

gg) Byt č. 39 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. E. K. 

 

hh) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. M. M. 

 

ii) Byt č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 421/10, Havířov - Šumbark,  

     pořadí žadatelů: 1. D. Č. 

 

jj) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. Mgr. Š. D.,  

                               2. M. Z. 

  

kk) Byt č. 3 o velikosti 1+4 na ulici K.V.Raise 1083/6, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. D. V. – K. H.,  

                                 2. R. L. – I. R.,  

                                 3. P. P. - Mgr. T. H. 
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ll) Byt č. 26 o velikosti 1+4 na ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. P. B. 

 

mm) Byt č. 12 o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1143/20, Havířov - Šumbark,  

        pořadí žadatelů: 1. K. Š. – L. K. 

 

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 

 

 

3100/68RM/2021 - 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 1. 4. 2021 a 1. 5. 2021 dle  

    přílohy č. 1  

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

 

 

3101/68RM/2021 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců  

                                přírody Nový Jičín________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

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

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

v Bartošovicích na Moravě v roce 2021  

 

s c h v a l u j e 

 

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

statutárního města Havířova na rok 2021 Základní organizaci č.70/2 Českého 

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

pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě v roce 2021 s tím, že 

stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2021 
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p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

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

Nový Jičín, IČ 47 65 79 01   

Z: vedoucí OŽP 

   T: 30.6.2021 

 

 

3102/68RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

                                ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

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, podání žádosti v mimořádném 

dotačním řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19 (program C) 

Z: ředitel DsH  

T: 15. duben 2021 

 

 

3103/68RM/2021 - Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na rok 2021  

                                ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov_______________ 

 

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, změnu výše závazného ukazatele 

„Osobní náklady“ nákladových účtů na výši 130.114 tis. Kč pro rok 2021 

 

Z: ředitel DsH  

T: červen 2021 

 

 

3104/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí mimořádné dotace  

                                ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

sídlem Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí podání žádosti o dotaci z MPSV 

v rámci mimořádného dotačního titulu na podporu mimořádného finančního 
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ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemii COVID_19 ve výši 

4.602.649,- Kč 

Z: ředitel SSmH 

T: červen 2021 

 

 

3105/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek  

                                od Nadace rozvoje zdraví__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

dodatečné podání žádosti o nadační příspěvek ve výši 250.000,- Kč příspěvkové 

organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, určeného k nákupu 

osobních ochranných pomůcek, dezinfekce, dalšího vybavení 

protiepidemiologického opatření a IT vybavení pro možnost podpory spojení 

při řešení náhlých situací s pracovníky v souvislosti s celosvětovým bojem 

s koronavirem Sars-CoV-2 od Nadace rozvoje zdraví, se sídlem Sousední 

1019/5, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 60784458 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

 

Z: ředitel SSmH 

T: srpen 2021 

 

 

3106/68RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z MPSV__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

00847470, podání žádosti o dotaci z MPSV v rámci mimořádného dotačního 

titulu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců 

v souvislosti s epidemii COVID_19 ve výši 2 826 677,- Kč. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: duben 2021 
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3107/68RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021_____________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zrušení realizace projektů „Harmonogramu významných celoměstských akcí 

v roce 2021“, s pořadatelstvím nebo s technickou spoluúčastí MKS Havířov, 

v období květen – červen 2021 z důvodu mimořádných opatření v souvislosti 

s pandemií Covid-19, dle důvodové zprávy: 

 

a)  „Miniteatro Jiřího Tibitanzla“ z 11. – 17. 4. 2021  

b) „Majáles“  ze dne 30. 4. 2021  

 

s c h v a l u j e 

 

změny termínů a realizace projektů „Harmonogramu významných 

celoměstských akcí v roce 2021“, s pořadatelstvím nebo s technickou 

spoluúčastí MKS Havířov, v období květen – červen 2021 dle vývoje pandemie 

Covid-19 a souvisejících mimořádných opatření v České republice, dle 

důvodové zprávy: 

a) „Ocenění osobností ve vybraných oblastech společenského života a udělení  

    Ceny města Havířova za rok 2020“  dne 22. 4. 2021  

b) „Dny evropského filmu“ z 24. - 28. 4. 2021 na 19. - 23. 6. 2021 

c) „Cesty do barev historie“ z 1. - 2. 5. 2021 na 26. - 27. 6. 2021, nebo  

    na 25. - 26. 9. 2021 

d)„Umělci ve filmu“ z 6. - 12. 5. 2021 na 30. 9. 2021 - 6. 10. 2021 

e) „Festival barev“ z 19. 6. 2021 na 26. 6. 2021, nebo na 25. 9. 2021 

   

 

3108/68RM/2021 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

                                prostředky v ZŠ Jarošova Havířov – kontrolní zjištění__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

obsah Protokolu č. 4/2021 vyhotoveného dne 5. 3. 2021 kontrolní skupinou 

oddělení kontroly a interního auditu odboru kancelář primátora Magistrátu města 

Havířova dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

1) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851  

    okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 v souladu  

    s ustanoveními § 28 odst. 10 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o     

    rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

    odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně ve výši  

    93 254,00 Kč 
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2) odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat organizaci   

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

    příspěvková organizace oznámení o uložení odvodu za porušení rozpočtové    

    kázně v souladu s usnesením Rady města Havířova  

  

          Z: vedoucí OŠK 

          T: květen 2021 

 

 

3109/68RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  

                                - MŠ „U kamarádů“ Havířov_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost příspěvkové organizace Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, 

Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 o prominutí 

odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

s c h v a l u j e 

 

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Mateřské škole „U 

kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace 

Radou města Havířova usnesením č. 3001/67RM/2021 ze dne 12. 4. 2021 ve výši 

12 600,00 Kč    

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury poslat Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov – 

Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace oznámení o usnesení 

Rady města Havířova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 

12 600,00 Kč  

 

Z: vedoucí OŠK  

T: květen 2021 

 

  

3110/68RM/2021 - MŠ Horymírova – zrušení části usnesení_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 22. 3. 2021 č. usn.  2960/66RM/2021, bod 

2., ve věci pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 157 969,13 Kč včetně 

DPH - herní sestava „Jonáš“ pro dvouleté děti včetně lazury příspěvkovou 

organizací Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 IČO: 61988634 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Havířov-Město Horymírova 7/1194 IČO: 61988634 

1. pořízení investičního majetku: herní sestava „Jonáš“ pro dvouleté děti včetně  

    lazury v pořizovací ceně 157 969,13 Kč včetně DPH 

2. nabytí stavby do majetku města v souladu se Zřizovací listinou, Článek VI,  

    bod 6 

 

 

3111/68RM/2021 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105 “ - 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 „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (stavba č. 20009)  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):        ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:             ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:          ne 

    čerpání dotace:          ne 

    přenesená daňová povinnost:        ne 

 

4. varianty nabídky:          ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení (účinnost smlouvy, tj.  

    zveřejnění smlouvy v registru smluv):            červen 2021 

    termín zahájení stavebních prací: pokud se smluvní strany nedohodnou    

    jinak, předá objednatel zhotoviteli staveniště 01.09.2021 

 

   termín dokončení celého díla: 65 kalendářních dnů ode dne předání    

   staveniště, avšak uchazeč může nabídnout i kratší termín plnění 

 

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 
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- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky tzn. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, 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 stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých za 

posledních 5 let přede dnem podání nabídky tj. 

a) minimálně 2 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky byla 

výměna, oprava nebo položení nové střešní krytiny šikmých střech v minimální 

hodnotě 700.000 Kč bez DPH, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak 

s ohledem na požadovanou minimální hodnotu a 

b) minimálně 2 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky bylo 

zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem 

v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH, a to jak s ohledem na požadovaný 

předmět, tak s ohledem na požadovanou minimální hodnotu 

 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i 

společně stejnou zakázkou) 

 

- opatření k zajištění kvality předmětu plnění, a to osvědčení o odborné 

způsobilosti dodavatele k provádění vnějšího kontaktního zateplovacího 

systému, který bude použit při plnění veřejné zakázky, přičemž doklad nelze 

nahradit čestným prohlášením dodavatele 

 

11. další podmínky:      

- 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: na jakost díla minimálně 60 měsíců, avšak uchazeč může nabídnout i  

  delší záruku, která však nebude předmětem hodnocení 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- nepřipustit společnou účast dodavatelů  

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou 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  

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dokumentů souvisejících 

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace 

turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. 

č. 105“   

          Z: vedoucí OŠK 

          T: květen 2021 

 

 

3112/68RM/2021 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

                                místo ředitele  MŠ Petřvaldská Havířov______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, 

IČO: 61988570 ve složení: 

 

předsedkyně:    

paní Mgr. J. F.              zástupce zřizovatele, náměstkyně primátora pro  

                                                  školství a kulturu  

Další členové:  

paní Ing. M. K.                zástupce zřizovatele, vedoucí Odboru školství a  

                                                   kultury Magistrátu města Havířova 

pan Ing. P. Š.                         referent oddělení správy škol a školských zařízení 

             Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK 

paní Mgr. I. R.                        školní inspektorka České školní inspekce 

paní Bc. M. S.                         odborník ve státní správě, určený Českou školní  

                                                inspekcí  

paní Bc. L. Š.                          odborník v oblasti organizace a řízení ve školství,  

                                                určený Českou školní inspekcí  

paní Bc. L. D.                         pedagogický pracovník MŠ Petřvaldská Havířov 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise pana Ing. Josefa Bělicu, 

MBA, primátora města Havířova 

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti s 

obsazením vedoucího pracovního místa ředitele MŠ Petřvaldská Havířov po 

jejich jmenování   

Z: vedoucí OŠK 

          T: červenec 2021 
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3113/68RM/2021 - Informace o inspekčních činnostech na základní škole a mateřských  

                                školách_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e     n a     v ě d o m í 

 

výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní 

inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů základní školy a 

mateřských škol za období leden 2020 – únor 2021 dle přílohy č. 1 

 

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

organizace, IČO: 70958122  

Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, 

IČO: 70958254 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, 

IČO: 70958297 

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

 

 

3114/68RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO -  ZŠ Mládežnická Havířov_______  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958114 

 

poskytovatel dotace:    Evropská unie (prostřednictvím národní agentury –   

                                     Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace) 

název operačního programu: ERASMUS+, KA 1 – mobilita jednotlivců ve  

                                               školním vzdělávání 

název projektu:           Face the language, face the world 

požadovaná výše dotace:       34 000 EUR 

spolufinancování:           bez spoluúčasti 

 

 

3115/68RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – ZŠ Gen. Svobody Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 
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poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  OPVVV – Výzva číslo 02_20_080    

                                                   Šablony pro ZŠ III   

název projektu:            Šablony 2021 na ZŠ Gen. Svobody Havířov-Šumbark 

požadovaná výše dotace:   cca 938 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti 

 

                                             

3116/68RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci PO - ZŠ Pujmanové Havířov 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s dodatečným souhlasem s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací 

města Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres 

Karviná, IČO: 48805475 

 

poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

výzva:   Výzva č. 02_20_080 – Šablony III 

název projektu:  Šablony III 

předpokládaná výše dotace: 789 246,00 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

 

3117/68RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a navýšení pořizovací ceny  

                                investičního majetku – MŠ „U kamarádů“ Havířov____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov – 

Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do 

fondu investic ve výši 12 600,00 Kč z důvodu navýšení konečné pořizovací 

ceny již pořízeného investičního majetku - zahradního altánu 

 

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 navýšení konečné pořizovací ceny již pořízeného 

investičního majetku – zahradního altánu z původní ceny 140 702,19 Kč na 

153 302,19 Kč včetně DPH 
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3118/68RM/2021 - Pořízení investičního majetku PO – ZŠ M. Kudeříkové_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248, pořízení investičního 

majetku: 

barevný kopírovací stroj SHARP MX – 2651N v pořizovací ceně 59 500,00 Kč 

včetně DPH 

 

 

3119/68RM/2021 - Vyřazení investičního majetku PO - ZŠ Jarošova Havířov 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní škola Havířov–Šumbark Jarošova 33/851 okres 

Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958165 

server k centrálnímu ukládání dat - HP Proliant ML 350 G6, pořízen v roce 

2010, pořizovací cena 222 420,00 Kč včetně DPH, inventární číslo DHM2 26, 

zůstatková cena  11 121,00 Kč včetně DPH 

   

 

3120/68RM/2021 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

                                a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

    v majetku statutárního města Havířova od května 2021 do října 2021 dle   

    přílohy č. 1 a č. 2 

2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení – bezbariérové byty    

    pro rok 2021 dle přílohy č. 3 

 

 

3121/68RM/2021 - Smlouva o spolupráci měst Havířov, Orlová a Český Těšín pro realizaci   

                                projektu „Systém včasné intervence“________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová a Český Těšín pro 

realizaci projektu „Systém včasné intervence“ dle přílohy č. 1 
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pověřit primátora města Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem Smlouvy o 

spolupráci měst Havířov, Orlová a Český Těšín pro realizaci projektu „Systém 

včasné intervence“ 

 

 

3122/68RM/2021 - VZ/146/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022__________________  

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

o vyloučení uchazeče uvedeného v příloze č. 5 ze zadávacího řízení 

VZ/146/ORG/21 - Mobilní služby Havířov 2021-2022 z důvodu nesplnění 

podmínek zadávacího řízení, neboť poskytnutá kauce bankovní zárukou nebyla 

v požadovaném rozsahu 

 

r u š í 

 

centralizované zadávací řízení VZ/146/ORG/2021 – Mobilní služby Havířov 

2021-2022, neboť nelze provést hodnocení formou elektronické aukce, a tím 

docílit snížení nabídkové ceny, protože v zadávacím řízení zůstal pouze jeden 

uchazeč 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby Mobilní služby Havířov 2021-2022 – nové vyhlášení pro 

statutární město Havířov a pro příspěvkové organizace uvedené v Příloze č. 1 

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022 

 

6. hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (100%) 

 

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 
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8. profesní způsobilost: 

- platné osvědčení dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, o oprávnění k podnikání v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 

 

9. technickou kvalifikaci: 

- seznam min. 3 služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podání 

nabídky, přičemž předmětem každé byly mobilní telekomunikační hlasové a 

datové služby po dobu min. 1 roku pro jednoho odběratele s min. počtem SIM 

karet 80 ks/každý měsíc jeden odběratel po dobu min. 1 rok (minimálně 

požadovaný 1 rok poskytnutí služby musí být v období posledních 3 let přede 

dnem podání nabídky) 

 

10. další podmínky: 

- složení peněžité kauce na účet nebo předložení bankovní záruky či pojištění ¨   

  záruky v hodnotě 30 000,- Kč za účelem zajištění splnění povinností    

  vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předmět veřejné zakázky a další obchodní a platební podmínky dle  

  Přílohy č. 2 

- nepřipustit podání společné nabídky více dodavateli 

- nepřipustit prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou s hodnocením 

nabídek v elektronické aukci 

 

12. složení komise pro posouzení nabídek před elektronickou aukcí dle  

Přílohy č. 3 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů souvisejících  

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu Mobilní služby 

Havířov 2021-2022 – nové vyhlášení 

 

u k l á d á  

 

1. odeslat vyloučenému uchazeči oznámení o vyloučení ze zadávacího řízení 

VZ/146/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022 

 

2. odeslat uchazečům oznámení o zrušení zadávacího řízení VZ/146/ORG/21 – 

Mobilní služby Havířov 2021–2022 

 

3. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu Mobilní služby Havířov 2021-2022 – nové 

vyhlášení 

Z: vedoucí ORG 

T: do 03.05. 2021 
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3123/68RM/2021 - Pronájem rouškomatu____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení smluvního vztahu založený smlouvou o pronájmu rouškomatu  

č. 291/ORG/20 ze dne 22.04.2020 včetně dodatku č. 1 ze dne 26.08.2020, 

s firmou LUMO PLUS s.r.o., Okružní 851/30, 734 01 Karviná - Ráj, IČO 

25824015, dohodou ke dni 31.05.2021 

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucí organizačního odboru podpisem dohody o ukončení pronájmu 

rouškomatu 

 

u k l á d á  

 

zaslání písemné dohody firmě LUMO PLUS s.r.o. o ukončení pronájmu 

rouškomatu 

Z: vedoucí ORG 

T: do 31.05. 2021 

 

  

3124/68RM/2021 - Schválení nákupu služby Azure Active Directory Premium P2___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z Čl. III odst. 2 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

    statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14. 9. 2016 pro   

    veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup služby Azure Active Directory  

    Premium P2“  

 

2. vystavení objednávky na „Nákup služby Azure Active Directory Premium P2“  

    dle nabídky společností XEVOS Solutions s.r.o., IČO: 27831345, se sídlem  

    28. října 1584/281, 709 00  Ostrava, za podmínek: 

    - nejvýše přípustná cena za dva měsíce trvání služby ve výši 141 750,00 Kč  

       bez DPH (171 517,50 včetně DPH) 

    - realizace objednávky do 7 kalendářních dní ode dne účinnosti objednávky 

 

p o v ě ř u j e 

  

vedoucí organizačního odboru podpisem objednávky na „Nákup služby Azure 

Active Directory Premium P2“  

        Z: vedoucí ORG 

    T: květen 2021 
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3125/68RM/2021 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 503/KP/19_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 503/KP/19 dle článku III této SoD        

    o dodatečné služby za cenu 9 934,00 Kč bez DPH (12 020,14 Kč včetně  

    DPH) 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 503/KP/19 na odborné a  

    konzultační služby na projekty OPŽP a SFŽP v rozsahu bodu 1. tohoto  

    usnesení se společností Anylopex plus s.r.o., Na struze 227/1 110 00  

    Praha 1 – Nové Město, IČO: 24826651 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

Smlouvě o dílo č. 503/KP/19 ze dne 10.6.2019 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 503/KP/19 ze dne 

10.06.2019 

Z: vedoucí OÚR 

T: 05/2021 

 

 

3126/68RM/2021 - „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - zahájení zadávacího řízení________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. podmínky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 

práce „Využití výpravní haly žst. Havířov“ (stavba č. 19073)   

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:   ne 

    čerpání dotace:   ne 

    přenesenou daňovou povinnost: ne 

 

4. druh zadávacího řízení: otevřené řízení 

 

5. zadávací lhůtu:  120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty: 800.000 Kč 
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7. varianty nabídky:  ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky: 

    termín zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy 

    v registru smluv – předpoklad polovina měsíce srpna 2021) 

    termín pro předání dokladů před předáním staveniště:  

    nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy 

    předpokládaný termín předání staveniště: září 2021 (na základě výzvy) 

    termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 300 kalendářních dní ode  

    dne předání staveniště 

    termín dokončení plnění: nejpozději do 65 kalendářních dní ode dne  

    dokončení stavebních prací, maximálně však do 365 kalendářních dnů ode  

    dne předání staveniště 

 

9. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH s váhou  

    100% 

 

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

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

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

 

11. profesní způsobilost: 

- dle ust. § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu 

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

a odstraňování“ a „Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení 

v provozu“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam stavebních prací poskytnutých za 

posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele 

o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu 

uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže 

poskytnutí minimálně: 

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

výstavba) vnitřních prostor jedné budovy v minimální hodnotě 40.000.000 Kč 

bez DPH/stavební práce a dodávky související s rekonstrukcí vnitřních prostor 

jedné budovy u každé zakázky, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i 

na požadovanou minimální hodnotu 

b) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nebo rekonstrukce 

vnitřních prostor jedné budovy pro sport o velikosti realizované hrací plochy 

min. 650 m2 u každé zakázky a minimálně u jedné z těchto zakázek se jednalo 

o realizaci sportovní dřevěné podlahy o velikosti min. 650 m2 

c) 1 zakázky, jejímž předmětem plnění byla nová výstavba (nepřipouští se 

rekonstrukce) lezecké stěny uvnitř budovy v minimální hodnotě 450.000 Kč 

bez DPH/stavební práce a dodávky související s novou výstavbou lezecké 

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

minimální hodnotu 

d) 1 zakázky, jejímž předmětem plnění byla nová výstavba (nepřipouští se 

rekonstrukce) bowlingové dráhy  
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e) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla nová výstavba (nepřipouští se 

rekonstrukce) vzduchotechnického zařízení včetně chlazení v minimální 

hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH/stavební práce a dodávky související s novou 

výstavbou vzduchotechnického zařízení včetně chlazení u každé zakázky, a to 

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

hodnotu 

(Poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) až e) je možno prokázat i 

společně stejnou zakázkou.) 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznam osob, které se budou podílet na 

plnění veřejné zakázky, v tomto složení: 

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

vykonávat odborné vedení provádění stavby 

b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby SO 

600,650,670 části elektra 

c) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby SO 700 

VZT 

d) osoba odpovědná za zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na straně zhotovitele 

(Pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž 

osoba. 

U ostatních pozic může jedna osoba vykonávat i více pozic. 

Pozice zástupce stavbyvedoucího je definována jako zástup za stavbyvedoucího 

v době jeho nepřítomnosti.) 

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o odborné kvalifikaci: 

1. stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího: 

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

pozemní stavby 

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených zakázek, 

přičemž předmětem každé byla rekonstrukce (nepřipouští se nová výstavba) 

vnitřních prostor jedné budovy v minimální hodnotě 40.000.000 Kč bez 

DPH/stavební práce a dodávky související s rekonstrukcí vnitřních prostor 

jedné budovy u každé zakázky, a to jak s ohledem na požadovaný předmět, tak i 

na požadovanou minimální hodnotu 

c) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 1 dokončené zakázky, 

jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce vnitřních prostor jedné 

budovy pro sport o velikosti realizované hrací plochy min. 650 m2 

2. osoby, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby SO 600, 

650, 670 části elektro: osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či 

hostující osoby v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická 

zařízení, a nejméně 5 let praxe v řízení prací v oboru dané specializace  

3. osoby, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby SO 700 

části VZT: osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby v 

oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo 

specializace vytápění a vzduchotechnika, a nejméně 5 let praxe v řízení prací 

v oboru dané specializace  

4. osoby odpovědné za zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na straně zhotovitele: platné osvědčení o úspěšně 

vykonané zkoušce z odborné způsobilosti dle ust. § 10 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 309/2006 Sb. vydané k tomu akreditovaným subjektem a nejméně 5 let praxe 

při zajišťování plnění úkolů v prevenci rizik na straně zaměstnavatele 
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13. podmínky zadávacího řízení: 

- poddodavateli nemůže být plněna pozice stavbyvedoucího, zástupce 

stavbyvedoucího a osoby, která bude vykonávat odborné vedení provádění části 

stavby SO 600, 650, 670 části elektro  

- doklady o kvalifikaci nelze v nabídce nahradit čestným prohlášením 

- předložení dokladů v nabídce: 

a) seznam poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

b) informace o tom, zda je dodavatel malý či střední podnik, jak je uvedeno v 

doporučení Komise 2003/361/ES 

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

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

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

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence poddodavatelů 

dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za 

škodu s pojistným plněním v minimální výši 40.000.000 Kč a s maximální 

spoluúčastí 50.000 Kč 

- vyhrazená změna závazku dle ust. § 100 odst. 2 zákona - možnost záměny 

dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, pokud původní dodavatel nebude 

moci realizovat či dokončit dílo, a to postupně s dalším v pořadí podle výsledku 

hodnocení nabídek, podmínek zadávacího řízení a nabídky daného dodavatele 

v zadávacím řízení, avšak s možností úprav lhůt plnění a některých dalších 

podmínek s ohledem na fázi plnění veřejné zakázky  

 

14. podmínky realizace: 

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

se samostatným záručním listem, u kterých platí záruka poskytnutá výrobcem, 

min. však v délce 24 měsíců 

- předložení bankovní záruky za řádné provedení a dokončení celého díla ve 

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

dní ode dne účinnosti smlouvy 

- předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve výši 

alespoň 5% z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den doručení písemné 

výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončených stavebních prací  

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení a posouzením splnění 

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

zákona 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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3127/68RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování  

                                Územního plánu Kaňovice_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování 

Územního plánu Kaňovice v rozsahu přílohy 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování 

Územního plánu Kaňovice 

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 

vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli zprávy o uplatňování 

Územního plánu Kaňovice, tj. Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru 

územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, Frýdek-Místek  

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 21.05.2021 

 

 

3128/68RM/2021 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ – Dodatek č. 1 k SoD  

                                  č. 719/OÚR/20¨_____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 719/OÚR/20 dle Článku III a Přílohy 

č. 1 této SoD stavebních prací za cenu – 507 709,29 Kč bez DPH ( - 614 328,24 

Kč včetně DPH ) v rozsahu přílohy, 

 

2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 719/OÚR/20 související 

s bodem 1 tohoto usnesení, 

 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 719/OÚR/20 na provedení stavby 

„Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ v rozsahu bodů 1 a 2 tohoto 

usnesení se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 

Brno, Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 480 

35 599. 
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p o v ě ř u j e 

 

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

Smlouvě o dílo č. 719/OÚR/20 ze dne 29.10.2020 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 719/OÚR/20 ze dne 

29.10.2020 

Z: vedoucí OÚR 

T: 05/2021 

 

 

3129/68RM/2021 - VZ/3/OÚR/21 „Sesuv u areálu Technických služeb Havířov“– uzavření  

                                Dodatku č. 1 k SoD č. 129/OÚR/21__________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 129/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy č. 

1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 583.521,62 Kč bez DPH 

(706.061,16 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy, 

 

2. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 129/OÚR/21, a 

to prodloužení o 10 kalendářních dnů 

 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 129/OÚR/21 na provedení stavby 

„Sesuv u areálu Technických služeb Havířov“ – stabilizace svahu v rozsahu bodů 

1 a 2 tohoto usnesení se společnosti K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 

710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994. 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucího odboru územního rozvoje podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 129/OÚR/21 ze dne 8. 3. 2021 

 

  

3130/68RM/2021 - VZ/149/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská“– o zrušení zadávacího   

                                řízení a zahájení nového zadávacího řízení____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/149/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská“ neboť do 

zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka. 
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s c h v a l u j e 

 

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

práce „Adventure golf, ul. Lázeňská“ (stavba č. 17034) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:     ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládané zahájení:  srpen 2021 (výzva k převzetí staveniště)  

termín dokončení:  nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne převzetí  

                               staveniště 

 

6. hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha 100%) 

 

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 obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, 

tj. výstavba adventure golfu, minigolfu, popřípadě multifunkčního hřiště 

s herními prvky, 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.: 1 stavební zakázku, 

jejímž předmětem byla výstavba adventure golfu, minigolfu, popřípadě 

multifunkčního hřiště s herními prvky, v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez 

DPH 

- 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  
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b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky 

zeměměřických činností 

 

11. další podmínky: 

složení peněžité kauce v hodnotě 90.000,00 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 3.000.000,00 Kč  

záruka 60 měsíců 

smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou 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  

 

1. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem 

oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu „Adventure golf, ul. Lázeňská“ 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Adventure golf, ul. Lázeňská“ 

 

u k l á d á  

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/149/OÚR/21 „Adventure golf, ul. Lázeňská“ 

 

        Z: vedoucí OÚR 

        T: 5/2021 

 

2. předložit k podpisu k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/149/OÚR/21 „Adventure 

golf, ul. Lázeňská“ 

 

        Z: vedoucí OÚR 

        T: 6/2021 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 68. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 03.05.2021 

41 

3131/68RM/2021 - Rezignace člena Občanské komise RMH pro část města Havířov - Životice 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci Ing. K. K. na funkci člena Občanské komise č.6 pro část města 

Havířov – Životice  

 

j m e n u j e  

 

pana S. J. do funkce člena Občanské komise č.6 pro část města Havířov - 

Životice 

 

 

3132/68RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

                                za 1. čtvrtletí 2021________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených v 1. 

čtvrtletí roku 2021 dle přílohy č. 1. 

 

  

3133/68RM/2021 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ – vyhodnocení  

                                podaných nabídek na VZ/147/OKS/21_______________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

  VZ/147/OKS/21 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“  

  od společnosti EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00   

  Praha 4 – Michle,  odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava,   

  Vratimovská 658/77, Ostrava-Kunčičky, IČO: 452 74 924 s nabídkovou cenou  

   za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky 244,76 Kč bez DPH (296,16 Kč  

   vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí 1 160,00 bez   

   DPH (1 403,60 Kč vč. DPH). 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

  VZ/147/OKS/21 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“   

   takto:   
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2. místo: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 602 00  

               Brno - město, IČO: 608 38 744  

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky     

               259,00 Kč bez DPH (313,39 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 1 800,00 bez DPH (2 178,00 Kč vč. DPH). 

 

3. místo: PORR a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  

               IČO: 430 05 560  

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               274,70 Kč bez DPH (332,39 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 2 910,00 bez DPH (3 521,10 Kč vč. DPH). 

 

4. místo: SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00  Praha - Karlín,  

               Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha, KarlínIČO: 262 71 303 

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               295,00 Kč bez  DPH (356,95 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 1 550,00 bez DPH (1 875,50 Kč vč. DPH). 

 

5. místo: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby  

               MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového  

               Jičína, IČO: 480 35 599 

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               300,00 Kč bez DPH (363,00 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 1 750,00 bez DPH (2 117,50 Kč vč. DPH). 

 

6. místo: JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31,719 00 Ostrava-Kunčice,  

               IČO: 258 55 581 

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               378,00 Kč bez DPH (457,38 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí 1 500,00 bez DPH (1 815,00 Kč vč. DPH). 

 

7. místo: MDS Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, 709 00 Ostrava, IČO: 034 59 209  

               s nabídkovou cenou za opravu 1m2 asfaltového povrchu vozovky  

               510,00 Kč bez DPH (617,10 Kč vč. DPH) a za výškovou úpravu 1 ks  

               armatury inženýrských sítí  1 190,00 bez DPH (1 439,90 Kč vč. DPH). 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro investice a chytré město podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/147/OKS/21 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-karlin-krizikova-psc-186-00
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/147/OKS/21 - „Plošné opravy 

asfaltových povrchů vozovek v Havířově“  

 

Z: vedoucí OKS 

T: 30.5.2021 

 

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

primátor města       náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku

     

  



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/128446/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 

  

DATUM: 26.05.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 69. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.05.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.05.2021 

 

 
3134/69RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 69. schůze RMH, konané dne 24.05.2021 
 
3135/69RM/2021 - Zpráva o ověření zápisů z 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021  

a 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021 
 
3136/69RM/2021 - Schválení pořadu 69. schůze RMH, konané dne 24.05.2021 
 
3137/69RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 69. RMH 
 
3138/69RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov   
 
3139/69RM/2021 - Přidělení obecního bytu     
 
3140/69RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
3141/69RM/2021 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Libuše Pokorná       

 
3142/69RM/2021 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark 
 
3143/69RM/2021 - Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 3748/1, k. ú. Havířov-město  

a parc. č. 2645/100, k. ú. Prostřední Suchá 
 

3144/69RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3145/69RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí 
 
3146/69RM/2021 - Pronájem části nemovité věci - podnikatelské centrum 
 
3147/69RM/2021 - Pronájem části nemovité věci 
 
3148/69RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci  
 
3149/69RM/2021 - Umístění zařízení spol. PODA a.s. 
    
3150/69RM/2021 - Ukončení nájmu částí nemovitých věcí a záměry pronájmu 
 
3151/69RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti  
 
3152/69RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 

3153/69RM/2021 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města   
 
3154/69RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
3155/69RM/2021 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 
 
3156/69RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – ZŠ Jarošova  

Havířov 
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3157/69RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o grant PO – MŠ Radniční  
Havířov 

 
3158/69RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o grant PO – ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí 
 

3159/69RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
3160/69RM/2021 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí  

a žáků za školní rok 2020/2021 
 

3161/69RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Petřvaldská Havířov 
 
3162/69RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a navýšení pořizovací ceny  

investičního majetku – MŠ „U kamarádů“ Havířov 
 

3163/69RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a dodatečný souhlas s pořízením  
investičního majetku – ZŠ Jarošova 
 

3164/69RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – MŠ Lípová Havířov 
 
3165/69RM/2021 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci  

ZŠ M. Kudeříkové Havířov  
  
3166/69RM/2021 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci  

ZŠ Mládežnická Havířov  
 

3167/69RM/2021 - Žádost o snížení nájemného 
 
3168/69RM/2021 -Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 – DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 
 

3169/69RM/2021 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Havířov - Dolní Datyně z.s.  
na spolufinancování projektu „Modernizace sportovního areálu  
Havířov - Dolní Datyně“ v letech 2022 až 2023 
 

3170/69RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny  
č. 2 Územního plánu Karviné  
 

3171/69RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
3172/69RM/2021 - „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“ (stavba č. 20060) - zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

3173/69RM/2021 - Předložení žádostí o podporu v rámci výzvy 12/2020 Sportovní  
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč 
 

3174/69RM/2021 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2020-2021 
 
3175/69RM/2021 - VZ/186/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022 - nové vyhlášení  
 
3176/69RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 
 
3177/69RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím  
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3178/69RM/2021 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu za rok 2020 
 
3179/69RM/2021 - Pořízení vlastního investičního majetku SSRZ Havířov – navýšení 

pořizovací ceny  
 

3180/69RM/2021 - Dodatečné schválení vyřazení investičního majetku svěřeného  
do správy SSRZ Havířov 
 

3181/69RM/2021 - Náklady na provoz mobilní ledové plochy – navýšení příspěvku  
na provoz na rok 2021 p. o. SSRZ Havířov 
 

3182/69RM/2021 - Přestavba mobilního kluziště na hřiště s celoročním provozem,  
žádost SSRZ Havířov - navýšení příspěvku zřizovatele  
 

3183/69RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 
3184/69RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 
 
3185/69RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

3186/69RM/2021 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci  
 
3187/69RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z MPSV 
 
3188/69RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV 
 
3189/69RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního  

fondu TESCO 
 

3190/69RM/2021 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 
 
3191/69RM/2021 - OŘ/86/ORG/21 - Modernizace firewallů - rozhodnutí o vyloučení, výběru  

a uzavření smlouvy  
 

3192/69RM/2021 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 4.6.2021 
 
3193/69RM/2021 - Poskytnutí věcného daru 
 
3194/69RM/2021 - Změny ve složení Komise pro regionální spolupráci a partnerské  

vztahy RMH 
 

3195/69RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
 
3196/69RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání  

dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3197/69RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  

 
3198/69RM/2021 - Petice občanů z domů na ul. J. Gagarina 22, 24, 26, 28 v Havířově-Podlesí     
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3199/69RM/2021 - Schválení podmínek pro provádění generálních oprav elektroinstalací  
v obsazených bytech 
 

3200/69RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  
314/OÚR/201 se společností Technické služby Havířov a.s. 
 

3201/69RM/2021 - „Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických  
služeb metodou EPC“ - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 
 

3202/69RM/2021 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.8.2021  
 

3203/69RM/2021 - Vyvěšení izraelské vlajky 
 
3204/69RM/2021 - Záměr realizace modernizace sportoviště ve správě SSRZ  

Havířov - Fotbalový areál Dolní Datyně 

 
3205/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady  
 

3206/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku za rok 2020 
 

3207/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou  
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2020 
 

3208/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní 
závěrky za rok 2020 
 

3209/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti  
 

3210/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti  
za rok 2020 
 

3211/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2020  
vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  

 
3212/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady - Schválení pořadu jednání valné hromady  
 

3213/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  
a stavu jejího majetku za rok 2020 
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3214/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou  
a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2020 
 

3215/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti 
 

3216/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti  
za rok 2020 
 

3217/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 
 

3218/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady – volba orgánů a schválení pořadu  
valné hromady  
 

3219/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti HTS a stavu jejího majetku za rok 2020 
 

3220/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady – zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou za rok 2020 
 

3221/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady – zpráva dozorčí rady společnosti HTS 
 

3222/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady – zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky 
 

3223/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady – schválení řádné účetní závěrky společnosti 
HTS za rok 2020 
 

3224/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady – rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  
HTS za rok 2020 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu 
na zisku  
 

3225/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu jednání 
valné hromady 
 

3226/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2020  
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3227/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - zpráva o vztazích mezi ovládající a 
ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 
 

3228/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.  
 

3229/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné 
účetní závěrky za rok 2020 a zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky  
 

3230/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti 
TSH a.s. za rok 2020 
 

3231/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti 
TSH a.s. za rok 2020 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty 
podílu na zisku 
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U S N E S E N Í 
z 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.05.2021  

 

3134/69RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 69. schůze RMH, konané dne 24.05.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 69. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 24.05.2021 

       Mgr. Ivu GEORGIU 

 

 

3135/69RM/2021 - Zpráva o ověření zápisů z 67. schůze RMH, konané dne 12.04.2021  

a 68. schůze RMH, konané dne 03.05.2021____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisů z 67. schůze RMH, která se konala  

dne 12. dubna.2021 a z 68. schůze RMH, která se konala dne 3. května 2021 

 

 

3136/69RM/2021 - Schválení pořadu 69. schůze RMH, konané dne 24.05.2021______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 69. schůze Rady města Havířova, konané dne 24. května 2021 

dle přílohy. 

 

 

3137/69RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 69. 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 

 

2802/63RM/2021 Zřízení pozemkových služebností 

2817/63RM/2021 Finanční vypořádání za užívání pozemků ČR-Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR 
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2859/63RM/2021 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“ 

2869/63RM/2021 Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 

2870/63RM/2021 Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – příprava valné 

hromady 

2871/63RM/2021 Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné 

hromady 

2872/63RM/2021 Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady 

2940/66RM/2021 Ukončení pronájmu pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. 

Šumbark dohodou 

2945/66RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

2947/66RM/2021 Prodej pozemku parc. č. 1714/32, k. ú. Prostřední Suchá 

2948/66RM/2021 Prodej pozemku parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice 

2953/66RM/2021 Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby 

„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“           

2982/66RM/2021 Vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci 

2988/66RM/2021 UŘ/582/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá 

třída 73-79, Havířov-Podlesí“– výběr dodavatele 

2995/67RM/2021 Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie 

Havířov   

3037/67RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

PODA a.s. 

3038/67RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti 

3039/67RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

3069/67RM/2021 Schválení uzavření smlouvy na audit výpočetní techniky a 

operačních systémů u příspěvkových organizací  

3073/67RM/2021 Poskytnutí peněžitého daru – Cena města Havířova za rok 

2020 

3074/67RM/2021 Schválení dodatku č. 1 k prohlášení o spolupráci s ČEZ 

ESCO, a.s. 

3077/67RM/2021 ZPŘ/80/OÚR/21 - „Parkoviště Majakovského Havířov“ - 

rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy 

3089/68RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti 

3102/68RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o 

mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu 

3103/68RM/2021 Souhlas zřizovatele s úpravami schváleného rozpočtu na 

rok 2021 ze strany příspěvkové organizace Domov seniorů 

Havířov 

3104/68RM/2021 Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci a přijetí 

mimořádné dotace ze státního rozpočtu 

3105/68RM/2021 Dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek 

od Nadace rozvoje zdraví 

3106/68RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z MPSV 

3108/68RM/2021 Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a 

poskytnutými finančními prostředky v ZŠ Jarošova 

Havířov – kontrolní zjištění 

3109/68RM/2021 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - 

MŠ „U kamarádů“ Havířov 
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3111/68RM/2021 „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105 “ - 

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

3112/68RM/2021 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na 

vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Petřvaldská Havířov 

3122/68RM/2021 VZ/146/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022  

3124/68RM/2021 Schválení nákupu služby Azure Active Directory Premium 

P2 

3127/68RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy  

o uplatňování Územního plánu Kaňovice 

3128/68RM/2021 „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ – Dodatek č. 1 

k SoD č. 719/OÚR/20¨ 

3130/68RM/2021 VZ/149/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská“– o 

zrušení zadávacího  řízení a zahájení nového zadávacího 

řízení 

 

 

3138/69RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov______   

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

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  

kameru č. 10 Městského kamerového dohlížecího systému 

inv. č. 000000035329, rok pořízení 2014 

původně umístěné na nám. T.G.Masaryka, Havířov-Šumbark,  

pořizovací hodnota 175 822,62 Kč vč. DPH 

 

Z: ředitel MP 

T: 30.06.2021 

 

    

3139/69RM/2021 - Přidělení obecního bytu___________________________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení obecního bytu č. 17 o vel. 1+2 se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě  

na ul. K. V. Raise 1081/10 v Havířově-Městě p. D. Š.,  

t.b. ………………………….., pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku    města Havířova  
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3140/69RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. J. S. ml., trvale bytem ………………………….., k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3 v domě na ul. ………………………….., 
jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. J. S. a E. S.  

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

přistoupení p. M. M., trvale bytem …………………………..,k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 17, vel. 1+3 v domě na ul. ………………………….., 
jehož nájemcem je p. J. Š. 

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

přistoupení p. S. M., trvale bytem ………………………….., k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+2 v domě na ul. ………………………….., 
jehož nájemci jsou manž. E. W. aj. W. za podmínky uzavření nové nájemní 
smlouvy k předmětnému bytu včetně přistoupení na Všeobecné podmínky 
nájmu s tím, že v nové nájemní smlouvě bude sjednána (standardní) základní 
sazba nájemného ve výši 75,00 Kč/m²  

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

přistoupení p. R. H., trvale bytem …………………………..,k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 58, vel. 0+1 v domě na ul………………………….., 
jehož nájemcem je p. S. M. pod podmínkou, že před uzavřením 
Dohody o vzniku společného nájmu bytu – přistoupení ke smlouvě oba 
jmenovaní předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

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

přistoupení p. T. K., trvale bytem …………………………..,k nájemní 
smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+3, v domě na ul. ………………………….., 
jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. P. K. a O. K. 

 

    
3141/69RM/2021 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – L. P._______________       

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11 o vel. 1+2 se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. ………………………….., p. L. P., t.b. 
………………………….., pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové  
úhradě pohledávek    vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. Libuší Pokornou uzavřena v souladu se Zásadami  
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova 
s tím, že stanovená jistota    bude uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc 
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3142/69RM/2021 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pachtu pozemku parc. č. 1475/5, ostatní plocha o výměře 393 m2,  
k. ú. Šumbark, paní Ž. A., …………………………..,  
za účelem užívání zahrady 

 

 
3143/69RM/2021 - Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 3748/1, k. ú. Havířov-město  

a parc. č. 2645/100, k. ú. Prostřední Suchá___________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 3748/1, o výměře 1,5 m2, k. ú. Havířov-
město a parc. č. 2645/100, k. ú. Prostřední Suchá, o výměře 1,5 m2, pro Českou 
poštu, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, Region Severní Morava, 
Poštovní 1368/20, Ostrava 1, IČO: 47114983, zastoupenou paní J. K., vedoucí 
týmu PČ M – Tým/2, za účelem umístění 2 ks poštovních odkládacích schránek 
pro ukládání listovních zásilek veřejností 

 

 
3144/69RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 15,08 m2 

v suterénu obytného domu ul………………………….., panu J. K., bytem 
………………………….., jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 
3145/69RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 22,61 m2  

v suterénu obytného domu ul. Na Nábřeží 764/125, Havířov-Město, panu  
M. R., bytem ………………………….., jako sklad pro vlastní potřebu  
za podmínek:  
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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2. pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 5,80 m2  

v suterénu obytného domu ul. ………………………….., panu J. S., bytem 
………………………….., jako sklad pro vlastní potřebu za podmínek:  
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 
3146/69RM/2021 - Pronájem části nemovité věci - podnikatelské centrum_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – místnosti č. 403 o výměře 50,20 m2 a podíl na 
společných prostorách o výměře 22,70 m2 ve 4. nadzemním podlaží budovy 
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, společnosti digitalBox 
s.r.o., IČO: 08530149, jako kancelář společnosti, za podmínek: 
- nájemné za kancelář 524,00 Kč m2/rok bez DPH  
- nájemné za podíl společných prostor 55,00 Kč/rok bez DPH 
- čtvrtletní hrazení záloh za služby  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.07. 2021 

 

 
3147/69RM/2021 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – místnosti č. 223 o výměře 12,27 m2  
ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p.  86, ul. Svornosti 2, 
Havířov-Město, společnosti DAMEDIS s.r.o., IČO: 26931664, jako kancelář 
obchodního zástupce společnosti, za podmínek: 
- nájemné 1.350,00 Kč m2/rok + DPH 
- čtvrtletní hrazení záloh za služby  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.07. 2021 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Smlouvy  
o nájmu části nemovité věci  
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit Smlouvu o nájmu části nemovité věci  

 
Z: vedoucí EO 
T: 30.09.2021 
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3148/69RM/2021 - Převod nájmu části nemovité věci___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

převod nájmu k části nemovité věci-nebytového prostoru o výměře 14,80 m2 

v suterénu obytného domu ul. Akátová 459/3 z důvodu stěhování, z nájemkyně 

p. J. Š. na syna p. J. Š. 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

účel: sklad pro vlastní potřebu 

 

 

3149/69RM/2021 - Umístění zařízení spol. PODA a.s.___________________________________ 

    

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

umístění zařízení společnosti PODA a.s. – 3 ks anténních nosičů pro přenos dat 

a 1 ks parabolické antény pro připojení distribučního bodu společnosti PODA 

a.s. upevněných na střechu objektu na komín ul. Občanská 121/1, Havířov-Dolní 

Datyně, spol. PODA a.s., IČO: 25816179 k poskytování mobilních služeb,  

za podmínek: 

- doba neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- úhrada: 12.000,00 Kč ročně bez DPH  

- úprava úhrady o míru inflace stanovenou ČSÚ 

- bude zřízeno měření spotřeby el. energie 

 

 

3150/69RM/2021 - Ukončení nájmu částí nemovitých věcí a záměry pronájmu______________ 

 

Rada města Havířova 

  

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu částí nemovitých věcí – nebytových prostorů sloužících  

k podnikání-místnost č. 302 o výměře 59,40 m2 a podíl společných prostor  

o výměře 25 m2,  

místnost č. 303 o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2,  

místnost č. 307 o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2 

a 

místnost č. 306 o výměře 57,50 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2 

ve 3. nadzemním podlaží v Městském podnikatelském centru  

ul. Palackého 689/2, Havířov-Město nájemci společnosti VINAMET CZ s.r.o., 

IČO: 26845148, dohodou k 31.05.2021 
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a 

obecný záměr pronájmu částí nemovitých věcí – nebytových prostorů 

sloužících k podnikání – místnost č. 302 o výměře 59,40 m2 a podíl společných 

prostor o výměře 25 m2,  

místnost č. 303 o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2,  

místnost č. 307 o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2 

a 

místnost č. 306 o výměře 57,50 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2  

ve 3. nadzemním podlaží v Městském podnikatelském centru  

ul. Palackého 689/2, Havířov-Město od 01.07.2021  

 

2. ukončení nájmu části nemovité věci – nebytového prostoru sloužícího  

k podnikání – místnost č. 301 o výměře 59,00 m2 a podíl společných prostor  

o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží v Městském podnikatelském centru 

ul. Palackého 689/2, Havířov-Město nájemci paní P. Ch.,  

IČO: 67713807, dohodou k 31.05.2021 

a 

obecný záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru sloužícího 

k podnikání – místnost č. 301 o výměře 59,00 m2 a podíl společných prostor  

o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží v Městském podnikatelském centru 

ul. Palackého 689/2, Havířov-Město od 01.07.2021  

 

 

3151/69RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 713/1, 

k. ú. Dolní Datyně, za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 4,00 m2) dle GP č. 763-132b/2018 

ze dne 5. 12. 2018 a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 20,00 m2 ) dle GP č. 763132a/2018  

ze dne 28. 11. 2018 ve prospěch pozemku parc. č. 348/18, k. ú. Dolní Datyně, 

jehož součástí je budova č. p. 212, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou vlastníky P. O. a K. O., oba bytem ………………………….., na dobu 

neurčitou  

 

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: 30.09.2021 

 



 
 

USNESENÍ 

z 69. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 24.05.2021 

16 

 

3152/69RM/2021 - 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 v majetku 

města, a to parc. č. 305/1, 398/1, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, 

umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV na parc. č. 305/1, k. ú. Bludovice 

a podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1 x přípojková skříň na parc.  

č. 398/1, k. ú. Bludovice v rámci stavby č. IV-12-8017435/1 Havířov, 

Bludovice 398/1, smyčka NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, 

o výměře 28,70 m2 dle GP č. 4960-284/2019 ze dne 17. 3. 2021, na dobu 

neurčitou  

 

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

města, a to parc. č. 1323/1, k. ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby  

č. IP-12-8025624/2, Havířov-Šumbark č. parc. 1896/1, příp. NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 17,70 m2 dle GP  

č. 2004-470/2019 ze dne 17. 3. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města, a to parc. č. 1536/7, 2265/7, 2727/1, 2733/1, 2733/7, 2748/1, 2748/10, 

2748/11, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení NN 0,4 kV v rámci stavby č. IV-12-8016713(1) za jednorázovou 

úhradu 16.540,00 Kč + DPH, o výměře 82,70 m2 dle GP č. 2454-36/2021 

ze dne 7. 4. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města, a to parc. č. 2566/6, k. ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8025267/VB2, Havířov, Dolní Suchá č. parc. 2558/3,  

NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,70 m2 dle GP  

č. 1430-506/2020 ze dne 14. 12. 2020, 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 4. 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen – 

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

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2021 

 

                                  

3153/69RM/2021 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města__________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemního vedení veřejného osvětlení 

včetně sloupů veřejného osvětlení spočívající v umístění, vedení, provozování, 

opravování, udržování, odstranění a v zajištění přístupu a příjezdu, ve prospěch 

vlastníka inženýrské sítě, oprávněného statutárního města Havířov, k pozemkům 

parc. č. 1197/9, parc. č. 1197/10, v katastrálním území Šumbark, které jsou 

předmětem prodeje a po provedeném vkladu vlastnického práva v katastru 

nemovitostí budou ve vlastnictví společnosti Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem 

Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 05253268, v rozsahu  

211 m2  dle GP č. 2007-57/2021 ze dne 16.03.2021, za smluvní jednorázovou 

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení pozemkové služebnosti 

                                                                                            Z: vedoucí EO 

                                                                                                  T: 30.06.2021 

 

 

 

3154/69RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 53. - 56., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 53. - 56., 

dle Přílohy č. 1. 
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3155/69RM/2021 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. úpravu odpisových plánů na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě 

činí 48 902 963,00 Kč. 

 

 

3156/69RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – ZŠ Jarošova  

Havířov_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost příspěvkové organizace Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 

33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 o prominutí 

odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

s c h v a l u j e 

 

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Základní škole Havířov 

– Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Radou města 

Havířova usnesením č. 3108/68RM/2021 ze dne 3. 5. 2021 ve výši 93 254,00 Kč 

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury poslat Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 

33/851 okres Karviná, příspěvková organizace oznámení o usnesení  

Rady města Havířova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  

ve výši 93 254,00 Kč  

 Z: vedoucí OŠK  

 T: květen 2021 

 

 

3157/69RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o grant PO – MŠ Radniční  

Havířov_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s dodatečným podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Mateřská 

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

 

poskytovatel dotace:  Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

název operačního programu:  „Společně 2021“ 

název projektu:   Malí kutilové  
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požadovaná výše dotace: 8 000,00 Kč 

spolufinancování:  8 000,00 Kč (z finančních prostředků MŠ) 

 

 

3158/69RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o grant PO – ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s dodatečným podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Základní 

škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723 

 

poskytovatel dotace:   Nadační fond Veolia 

název operačního programu:   Minigranty Veolia 

název projektu:    Školní družina – bezpečný a příjemný  

     přístav pro naše děti 

požadovaná výše dotace:  50 000,00 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

 

3159/69RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovou organizací města: 

 

ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 

 

- finanční dar ve výši 15 000,00 Kč od společnosti GRANIK, s.r.o., Závodní 818,  

739 61 Třinec – Staré Město, IČO: 25902857 – pořízení logových táborových 

triček pro děti a vedoucí na zajištění programu letního tanečního pobytového 

tábora 

 

- finanční dar ve výši 6 000,00 Kč od p. V. Š., ul. 17 listopadu 916/13,  

736 01 Havířov, IČO: 07023634 – na nákup a potisk triček a nákup drobného 

materiálu pro letní dětský tábor  
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3160/69RM/2021 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí  

a žáků za školní rok 2020/2021______________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

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

za školní rok 2020/2021 dle přílohy č. 1 

 

 

3161/69RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Petřvaldská Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 

32/262, IČO: 619 88 570 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 300 000,00 Kč na opravu části oplocení školní zahrady 

odloučeného pracoviště na ul. Místní 355/3, Havířov-Město 

 

 

3162/69RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a navýšení pořizovací ceny  

investičního majetku – MŠ „U kamarádů“ Havířov____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, 

Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do 

fondu investic ve výši 11 119,00 Kč z důvodu navýšení konečné pořizovací 

ceny investičního majetku - dvou klimatizačních jednotek 

 

2. navýšení schválené pořizovaní ceny investičního majetku – dvou 

klimatizačních jednotek z původní ceny 70 000,00 Kč na konečnou pořizovací 

cenu 81 119,00 Kč včetně DPH 
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3163/69RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI a dodatečný souhlas s pořízením  

investičního majetku – ZŠ Jarošova_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky z rezervního 

fondu do fondu investic ve výši 94 000,00 Kč z důvodu chybného účtování při 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku – velkoplošný obraz 

 

2. dodatečný souhlas s pořízením investičního majetku v pořizovací  

ceně 93 254,00 Kč včetně DPH: velkoplošný obraz  

 

 

3164/69RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – MŠ Lípová Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 

Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  OPVVV – Výzva číslo 02_20_080 - Šablony III                                                           

název projektu:                          MŠ Lípová Havířov III. 

požadovaná výše dotace:  383 568,00 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti 

 

 

3165/69RM/2021 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci  

ZŠ M. Kudeříkové Havířov_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248, zastoupené Mgr. Jiřím B., 

ředitelem školy, pronájem části nemovité věci, která je delší než 1 rok a přesáhne 

10 hodin týdně/1 nájemce za podmínek: 

 

nájemce:    Tělovýchovná jednota Start Havířov,  

zapsaný spolek, Budovatelů    

 811/28, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov,  

IČO: 62331345                                    
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předmět nájmu:   provozování kanceláře TJ Start Havířov  

v místnosti u tělocvičen, 

výměra prostor:    13,11 m², 

nájemné:    288,00 Kč vč. DPH/m²/rok,  

úhradu prokazatelných nákladů spojených  

 s užíváním předmětu pronájmu hradí nájemce 

služby:    6 000,00 Kč vč. DPH/rok 

doba nájmu:    doba určitá od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2026  

s tříměsíční výpovědní lhůtou 

poznámka:   nájemné bude upraveno v souladu se změnou  

sazby nájemného schváleného radou města 

 

                                             

3166/69RM/2021 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci  

ZŠ Mládežnická Havířov__________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114, zastoupené Mgr. Ivou 

B., ředitelkou školy pronájem části nemovité věci za účelem krátkodobého 

opakovaného využívání na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

v období 24 měsíců po sobě jdoucích za podmínek: 

 

nájemce:    TJ Start Havířov, Budovatelů 811/28,  

                                     735 64 Havířov – Prostřední Suchá,  

IČO 62331345, 

předmět nájmu:   tělocvična velká č. 81, 

výměra prostor:    290 m2, 

nájemné:    270,00 Kč/hodinu včetně služeb, 

doba nájmu:    od 1. 9. do 30. 9. jednotlivého školního roku, 

poznámka:   vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost  

přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné, 

nájemné bude upraveno v souladu se změnou 

sazby nájemného schváleného radou města. 

 

 

3167/69RM/2021 - Žádost o snížení nájemného________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost BOXU Havířov z.s., IČO: 05070911, Palackého 1584/2a,  

Havířov – Město, o snížení nájemného v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu 

2021 v Městském fotbalovém areálu, U Hřiště 1418, Havířov – Prostřední Suchá, 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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s c h v a l u j e  

 

prominutí platby nájemného BOXU Havířov z.s., IČO: 05070911, v Městském 

fotbalovém areálu v měsíci červenci a srpnu 2021  

 

u k l á d á  

Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov neúčtovat nájemné BOXU 

Havířov z.s., IČO: 05070911, v Městském fotbalovém areálu v měsíci červenci 

a srpnu 2021 dle tohoto usnesení a informovat žadatele o této skutečnosti 

 

Z: SSRZ Havířov  

T: červen 2021 

 

 

3168/69RM/2021 -Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 – DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s._________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2021 ve výši 496 750,00 Kč organizaci DON BOSKO 

HAVÍŘOV o.p.s., IČO 63024730, na činnost nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež klub Havířov v roce 2021  

 

 

3169/69RM/2021 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Havířov - Dolní Datyně z.s.  

na spolufinancování projektu „Modernizace sportovního areálu  

Havířov - Dolní Datyně“ v letech 2022 až 2023________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost TJ Havířov - Dolní Datyně z.s. o poskytnutí investiční dotace  

na spolufinancování projektu „Modernizace sportovního areálu Havířov - Dolní 

Datyně“ v letech 2022 až 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr poskytnutí investiční dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova v letech 2022 až 2023 TJ Havířov - Dolní 

Datyně z.s., IČO 45239134, na spolufinancování projektu „Modernizace 

sportovního areálu Havířov - Dolní Datyně“, a to do výše 30 % z celkových 

způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 2,1 mil. Kč, za podmínky schválení a 

transferu dotace na tento projekt Národní sportovní agenturou na účet TJ Havířov 

- Dolní Datyně z.s. 
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3170/69RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny  

č. 2 Územního plánu Karviné_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 Územního plánu 

Karviné v rozsahu přílohy 

 

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. 2 Územního plánu 

Karviné  

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 

statutárního města Havířova k návrhu změny č. 2 Územního plánu Karviné 

pořizovateli, tj. Magistrátu města Karviné, Odboru stavebnímu a životnímu 

prostředí, Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát    

  

Z: vedoucí OÚR 

T: 11.06.2021 

 

 

3171/69RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu 

Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 4549/4 k.ú. Havířov - Město  

v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4813/1 k.ú. Havířov - Město 

v rozsahu přílohy  

 

 

3172/69RM/2021 - „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“ (stavba č. 20060) - 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 „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“ (stavba č. 20060) 
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2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

    předpokládané zahájení:   červen 2021 (účinnost smlouvy) 

    termín ukončení:   nejpozději do 90 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

(zveřejnění smlouvy v registru 

smluv) 

  

6. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost dodavatele  

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce 

přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  

je v nich 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 poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,  

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí  

min.: 

2 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení stavby, jejíž součástí 

byla oprava, rekonstrukce nebo výstavba nové nosné konstrukce šikmé 

střechy s rozponem 12 m a více, v minimální hodnotě střechy dle rozpočtu 

ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH / tyto stavební práce vč. dodávek na 1 

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

v tomto složení: 

stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden 

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího a to: 

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

pozemní stavby  

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 70.000,- 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 10.000.000,- Kč  

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele 

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

doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k převzetí dokončeného 

díla 

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou 

 

13. složení hodnotící komise pro posouzení nabídek 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 

„Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“ 
 

Z: vedoucí OÚR 

T: 06/2021 
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3173/69RM/2021 - Předložení žádostí o podporu v rámci výzvy 12/2020 Sportovní  

infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádostí o podporu v rámci výzvy 12/2020 Sportovní  

infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč z dotačního investičního programu č. 162 

52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 na projekt „Víceúčelové hřiště 

pro děti a mládež“, dle důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem žádostí o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 

dokumentů v rámci realizace projektu 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 04.06.2021 

 

 

3174/69RM/2021 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2020-2021____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období  

od 01.11.2020 do 31.03.2021 v rozsahu přílohy. 

 

  

3175/69RM/2021 - VZ/186/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022 - nové vyhlášení____  

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

o vyloučení uchazeče uvedeného v příloze č. 1 ze zadávacího řízení 

VZ/186/ORG/21 - Mobilní služby Havířov 2021-2022 - nové vyhlášení z důvodu 

nesplnění podmínek zadávacího řízení, neboť poskytnutá kauce bankovní 

zárukou nebyla v požadovaném rozsahu; 
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r u š í 

 

centralizované zadávací řízení VZ/186/ORG/2021 – Mobilní služby Havířov 

2021-2022 - nové vyhlášení, neboť nelze provést hodnocení formou elektronické 

aukce, a tím docílit snížení nabídkové ceny, protože v zadávacím řízení zůstal 

pouze jeden uchazeč; 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z článku II. odst. 9. písm. b) a z článku III. odst. 4 Zásad zadávání  

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Havířov  

zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Mobilní 

služby Havířov 1.6.2021 - 31.5.2022“ 

 

2. uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mobilní  

služby Havířov 1.6.2021-31.5.2022“ se společností O2 Czech Republic a.s., 

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, na období  

od 01.06.2021 - 31.05.2022 za ceny a podmínek uvedených v příloze č. 3; 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem rámcové dohody  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mobilní služby Havířov 01.06.2021 - 

31.05.2022“ se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,  

140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336; 

 

u k l á d á  

 

1. odeslat vyloučenému uchazeči oznámení o vyloučení ze zadávacího řízení  

VZ/186/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022 - nové vyhlášení 

 

2. odeslat uchazečům oznámení o zrušení zadávacího řízení  

VZ/186/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021–2022-nové vyhlášení 

 

3. předložit k podpisu rámcovou dohodu na veřejnou zakázku malého  

rozsahu „Mobilní služby Havířov 01.06.2021-31.05.2022“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: do 31.05.2021 
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3176/69RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

ve správě ORJ 06 – „pult chladící - 2 dveře“, rok pořízení 1997, pořizovací  

cena 117 486,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč a „plotnu elektrickou grilovací“,  

rok pořízení 1998, pořizovací cena 129 583,50 Kč zůstatková cena 0,- Kč, 

a to v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města. 

 

                                                                                                 Z: vedoucí ORG  

                                                                                                 T: 30.06.2021 

 

 

3177/69RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím____________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí příspěvkovým 

organizacím, a to:  

1. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14, okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248, sídlo: 736 01 Havířov- Město, 

Marušky Kudeříkové 1143/14, „konvektomat“, inv. číslo 000000081093, 

v účetní hodnotě 215 390,- Kč a „stolní fritézu Caterina“, inv. číslo 

000000079629, v účetní hodnotě 4 379,97 Kč, pořízenou pro vybavení 

kuchyně objektu Zámek v Havířově. 

2. Mateřské škole Havířov – Podlesí, Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246, sídlo: 736 01  Havířov-Podlesí, Přímá 8/1333, „myčku nádobí 

Classeq Hydro 857“, inv. číslo 000000081095 v účetní hodnotě  82 159,- Kč, 

pořízenou pro vybavení kuchyně objektu Zámek v Havířově.  

 

 

3178/69RM/2021 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu za rok 2020_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

za rok 2020 dle přílohy 
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3179/69RM/2021 - Pořízení vlastního investičního majetku SSRZ Havířov – navýšení 

pořizovací ceny__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

vlastního investičního majetku – kontejneru na trávu, na jehož pořízení  

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

50 000,00 Kč, na konečnou pořizovací cenu 75 000,00 Kč s DPH. 

 

 

3180/69RM/2021 - Dodatečné schválení vyřazení investičního majetku svěřeného  

do správy SSRZ Havířov__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit dodatečně příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a,  

Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, vyřazení svěřeného investičního majetku 

(stavby) z účetní evidence a provedení jeho likvidace, a to: 

Multifunkčního dětského hřiště 

inventární č.:   210096 

evidenční č.:   21830001 

datum pořízení:   20. 8. 2013 

datum zařazení:   1. 10. 2013 

pořizovací cena:   616 924,00 Kč 

zůstatková cena:   525 719,00 Kč (k 30. 6. 2021) 

 

 

3181/69RM/2021 - Náklady na provoz mobilní ledové plochy – navýšení příspěvku  

na provoz na rok 2021 p. o. SSRZ Havířov____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, zvýšení příspěvku 

na provoz na r. 2021, a to na pokrytí vynaložených nákladů souvisejících 

s pořízením a provozem mobilní ledové plochy ve výši 332 710,00 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV.  

na rok 2021 navýšení příspěvku na provoz výše uvedené příspěvkové organizaci 

ve výši 332 710,00 Kč. 
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3182/69RM/2021 - Přestavba mobilního kluziště na hřiště s celoročním provozem,  

žádost SSRZ Havířov- navýšení příspěvku zřizovatele__________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

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

1. pořízení investičního majetku - víceúčelového hřiště v areálu Sportovní haly  

Slávie formou přestavby mobilního kluziště na víceúčelové hřiště s celoročním 

provozem, a to včetně zhotovení zpevněné plochy a souvisejících přípojek sítí 

pro umístění sportoviště dle důvodové zprávy,  

2. navýšení příspěvku na provoz na rok 2021 ve výši 221 666,00 Kč,  

a to na pokrytí provozních nákladů souvisejících s přesunem sportoviště  

na nově vybudovanou zpevněnou plochu, zahájením přestavby mobilního 

kluziště na víceúčelové hřiště s celoročním provozem, 

3. navýšení investičního příspěvku na rok 2021 ve výši 1 200 300,00 Kč,  

a to na pokrytí nákladů souvisejících s vybudováním nové zpevněné plochy  

a zahájením přestavby mobilního kluziště na víceúčelové hřiště s celoročním 

provozem (stavba nové zpevněné plochy, stavba elektropřípojky a rozvaděče, 

stavba přípojky vody, technické zhodnocení kamerového systému, technické 

zhodnocení stavby oplocení, aktivace vnitropodnikových služeb-osobní 

náklady), 

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

2021 výše uvedené usnesení dle bodu 2. a bodu 3. 

 

 

3183/69RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 

Havířov – Podlesí, IČ: 60337583, podání žádosti o dotaci ve výši 532 000,00 Kč 

na projekt „Provoz služby Kontaktního a poradenského centra pro osoby 

ohrožené závislostmi v Havířově“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 

Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

sociálních služeb, včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021. 

 

Z: ředitel SSmH 

T: červen 2021 
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3184/69RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 

Havířov – Podlesí, IČ: 60337583, podání žádosti o dotaci z MPSV  

na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů 

v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních 

služeb (Program podpory E) ve výši 371 944,00 Kč. 

 

Z: ředitel SSmH 

T: květen 2021 

 

 

3185/69RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČO: 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení dvou elektrických 

smažících pánví v předpokládané výši 450 000,00 Kč a použití fondu investic  

na financování této investice 

 

Z: ředitel DsH 

T: prosinec 2021 

 

  

3186/69RM/2021 - Výsledek veřejné soutěže - pronájem části nemovité věci________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

výsledek veřejné soutěže p. č. 1/VS-MKS/2021 vyhlášené Městským kulturním 

střediskem Havířov, IČ: 00317985 k záměru pronájmu části nemovité věci  

v 1. NP objektu   Společenský dům, Dlouhá třída 19, Havířov-Město, o celkové 

výměře 150,87 m² 

 

 s c h v a l u j e                                                 

                                                                                              

příspěvkové organizaci Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985, 

pronájem části nemovité věci o celkové výměře 150,87 m2 v 1. NP objektu 

Společenského domu Havířov uzavřením Smlouvy o nájmu s paní M. Š.,  

IČ: 10763953, Hlavní třída 398/59, Havířov-Město, 736 01, za podmínek 

vyhlášené veřejné soutěže p. č. 1/VS-MKS/2021: 
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- účel pronájmu: koktejlový bar 
- doba pronájmu: od 1. 6. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- výše pronájmu:  
a) provozovna o výměře 106,84 m2, 3 773,00 Kč/m2/rok bez DPH 
b) zázemí provozovny o výměře 44,03 m2, 2 289,00 Kč/m2/rok bez DPH 

         

 

3187/69RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z MPSV__________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci z MPSV v rámci mimořádného dotačního 
titulu na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady 
epidemie COVID_19 ve výši 246 724,- Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: květen 2021 

 

 
3188/69RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, přijetí dotace z MPSV v rámci mimořádného dotačního titulu na 
podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti 
s epidemii COVID_19 ve výši 2 826 677,- Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: květen 2021 

 

 
3189/69RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního  

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

 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci Nadační fond Tesco, IČ: 288 66 991, 
Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10 v hodnotě 30 000,- Kč. 
 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: květen 2021 
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3190/69RM/2021 - Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1,  

736 01 Havířov – Podlesí, provedení technického zhodnocení svěřeného 

majetku, a to konkrétně instalací klimatizačních jednotek na středisku MIKADO 

na ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí v celkové  

výši 111 340,00 Kč bez DPH. 

  Z: ředitelka SANTÉ 

   T: srpen 2021 

 

 

3191/69RM/2021 - OŘ/86/ORG/21 - Modernizace firewallů - rozhodnutí o vyloučení, výběru  

a uzavření smlouvy_______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e  

 

z účasti v zadávacím řízení OŘ/86/ORG/21 - „Modernizace firewallů“ dle  

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), společnosti AUTOCONT a.s., 

se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34,  

IČO: 04308697, a IXPERTA s.r.o., se sídlem 190 00 Praha 9, Libeň, Lihovarská 

1060/12, IČO: 27599523, z důvodů uvedených v příloze  

 

r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele CompuNet s.r.o., se sídlem 150 00 Praha 5, Smíchov, 

Zubatého 295/5, IČO: 27608514, jakožto jediného účastníka zadávacího řízení 

OŘ/86/ORG/21 - „Modernizace firewallů“ 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/86/ORG/21  

- „Modernizace firewallů“, s dodavatelem CompuNet s.r.o.,  

se sídlem 150 00 Praha 5, Smíchov, Zubatého 295/5, IČO: 27608514,  

s nabídkovou cenou 6.510.382,11 Kč včetně DPH (5.380.481,08 Kč bez DPH), 

v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na základě dokladů 

a údajů dle ust. § 122 zákona a po marném uplynutí lhůty k podání námitek 

proti rozhodnutí o vyloučení a výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 
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u k l á d á 

 

1. odeslat vyloučeným společnostem oznámení o vyloučení  

 
Z: vedoucí OPS 

  T: do 26.05.2021 

 

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

 

 Z: vedoucí OPS 

       T: do 26.05.2021 

 

3. odeslat oznámení o výběru 

 

 Z: vedoucí OPS 

  T: po splnění podmínek  

        účasti vybraného dodavatele  

        na základě dokladů a údajů 

       dle ust. § 122 zákona 

 

4. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí ORG 

T: po marném uplynutí lhůty  

     k podání námitek proti  

     rozhodnutí o vyloučení    

     a výběru 

 

 

3192/69RM/2021 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 4.6.2021____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

(dále jen „Společnost“) dne 4.6.2021 v 9 hodin v sídle Společnosti  

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

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

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu jednání takto: 

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

představenstva dle Přílohy č. 2 

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

podnikatelský záměr r. 2021 - vzít na vědomí dle Přílohy č. 2  

a Přílohy č. 3  

bod 4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně zprávy  

auditora – vzít na vědomí dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 
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bod 5. Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku  

           - hlasovat pro schválení roční účetní závěrky za rok 2020  

dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 

           - hlasovat pro rozdělení zisku Společnosti za rok 2020 dle Přílohy č. 2  

a Přílohy č. 4 

bod 6. Schválení auditora pro rok 2021 - hlasovat pro schválení auditora  

dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 2 

bod 7. Volba člena představenstva 

            - hlasovat pro schválení člena představenstva dle návrhu  

představenstva dle Přílohy č. 2 

bod 8. Prodej akcií společnosti AWT Rekultivace, a.s. - vzít na vědomí  

dle Přílohy č. 2 

 

 

3193/69RM/2021 - Poskytnutí věcného daru__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí věcného daru ve formě propagačních předmětů statutárního města 

Havířova v celkové výši 19.000,- Kč bez DPH dle žádosti Sportovního klubu 

stolního tenisu Havířov u příležitosti pořádání světového poháru mládeže WTT 

Youth Czech Open Havířov 2021 konaného 7.-13.6.2021 v Havířově 

 

p o v ě ř u j e 

 

odbor kancelář primátora zajištěním reklamních předmětů dle specifikace 

uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu 

Z: vedoucí OKP 

T: 07.06.2021 

 

    

3194/69RM/2021 - Změny ve složení Komise pro regionální spolupráci a partnerské  

vztahy RMH_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rezignaci pana V. R. na funkci člena Komise pro regionální spolupráci a 

partnerské vztahy Rady města Havířova, ke dni 30.04.2021 

 

j m e n u j e 

 

do funkce člena Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy Rady 

města Havířova pana A. W. 
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3195/69RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 25, vel. 1+1 v ulici Národní třída 576/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………..,  

2. ……………….., 

3. ……………….., 

 

b) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici 17. listopadu 1033/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

2. ……………….., 

 

c) Byt č. 6, vel. 1+2 v ulici Na Nábřeží 753/135, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………..,  

2. ……………….., 

3. ……………….., 

 

d) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10, Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

 

e) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici Dukelská 681/5a, Havířov - Šumbark  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

 

f) Byt č. 22, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1121/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

 

g) Byt č. 15, vel. 1+3 v ulici Horymírova 1175/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

 

h) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Karvinská 1185/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

 

i) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Česká 1202/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

2……………….., 

 

j) Byt č. 15, vel. 1+3 v ulici Slovanská 1222/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

2. ……………….., 
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k) Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici Petra Bezruče 1545/5, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

2. ……………….., 

3. ……………….., 

 

l) Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici Nákupní 471/7, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

 

m) Byt č. 31, vel. 1+3 v ulici Jedlován495/6, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………….., 

 

n) Byt č. 8, vel. 1+4 v ulici A. S. Puškina 907/7, Havířov - Město,  

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 

 

 

 

3196/69RM/2021 - 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 1.5. 2021 a 15. 5. 2021  

dle přílohy č. 1  

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

 

 

3197/69RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 31. 5. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 
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3198/69RM/2021 - Petice občanů z domů na ul. J. Gagarina 22, 24, 26, 28 v Havířově-Podlesí_     

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

petici občanů z domů na ul. Jurije Gagarina 22, 24, 26, 28 s označením „Na 

ochranu životních podmínek nájemníků žijících na ul. J. Gagarina 22, 24, 26, 28“     

 

s c h v a l u j e 

 

odpověď na petici dle přílohy č. 3  

 

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 EO 

T: 26.05.2021 

 

 

3199/69RM/2021 - Schválení podmínek pro provádění generálních oprav elektroinstalací  

v obsazených bytech______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky pro provádění generálních oprav elektroinstalací v obsazených bytech 

dle přílohy č. 1  

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o. v souvislosti s prováděním 

generálních oprav elektroinstalací v obsazených bytech k postupu dle přílohy  

č. 1, včetně jednání s nájemci a vypořádávání jejich nároků 

 

  

3200/69RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

314/OÚR/201 se společností Technické služby Havířov a.s._______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Rozšíření dodatku Smlouvy o dílo 190.237,00 Kč bez DPH  

(230.186,77 Kč včetně DPH)  
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2. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 314/OÚR/21 na provedení  

stavby Beach volejbal v Havířově“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení  

se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, 

736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 314/OÚR/21 ze dne 26. 4. 2021. 

 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 06/2021 

 

  

3201/69RM/2021 - „Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických  

služeb metodou EPC“ - 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  

„Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických 

služeb metodou EPC“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (dvě platby) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

zahájení:  ode dne účinnosti smlouvy -

zveřejnění smlouvy  

v registru smluv (předpoklad 

konec měsíce července 2021) 

dokončení:   po předání kompletní  

dokumentace k ukončenému  

zadávacímu řízení  

 

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč bez 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 
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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. technickou kvalifikaci: 

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

1. administrátor 

2. zástupce administrátora 

3. odborník pro EPC 

4. zástupce odborníka pro EPC 

- kvalifikace osob podílejících se na plnění veřejné zakázky: 

1. administrátor: osoba, která v souvislosti se zadáním (uzavřením smlouvy)  

alespoň jedné podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky v jednacím 

řízením s uveřejněním na výběr poskytovatele energetických služeb 

metodou EPC, zpracovala zadávací podmínky včetně obchodních a 

platebních podmínek, provedla úkony v zadávacím řízení a vedla jednání 

s účastníky zadávacího řízení 

2. zástupce administrátora: osoba, která v souvislosti se zadáním  

(uzavřením smlouvy) alespoň jedné podlimitní nebo nadlimitní veřejné 

zakázky v jednacím řízením s uveřejněním na výběr poskytovatele 

energetických služeb metodou EPC, zpracovala zadávací podmínky včetně 

obchodních a platebních podmínek, provedla veškeré úkony v zadávacím 

řízení a vedla jednání s účastníky zadávacího řízení 

3. odborník pro EPC: osoba, která pro jednoho objednatele zpracovala  

analýzu nebo se jako člen podílela na zpracování analýzy minimálně 5 

objektů pro realizaci metody EPC, a zároveň v souvislosti s jednou 

veřejnou zakázkou na realizaci metody EPC posuzovala návrhy 

energeticky úsporných opatření předložené minimálně třemi poskytovateli, 

přičemž u této veřejné zakázky následně došlo k uzavření smlouvy na 

realizaci metody EPC 

4. zástupce odborníka pro EPC: osoba, která pro jednoho objednatele  

zpracovala analýzu nebo se jako člen podílela na zpracování analýzy 

minimálně 5 objektů pro realizaci metody EPC, a zároveň v souvislosti s 

jednou veřejnou zakázkou na realizaci metody EPC posuzovala návrhy 

energeticky úsporných opatření předložené minimálně třemi poskytovateli, 

přičemž u této veřejné zakázky následně došlo k uzavření smlouvy na 

realizaci metody EPC 

(pokud administrátor nebo zástupce administrátora splňuje požadavky na 

odborníka pro EPC a jeho zástupce, může vykonávat i tuto pozici) 
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10. další podmínky: 

- předložení před podpisem příkazní smlouvy pojistné smlouvy na pojištění  

odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění této veřejné zakázky  

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- administrátor nemůže být poddodavatelem 

- příkazní smlouva na předmětnou veřejnou zakázku bude uzavřena pouze  

v případě, že Zastupitelstvo města Havířova dne 21. 6. 2021 schválí 

financování této veřejné zakázky 

- v případě neschválení financování této veřejné zakázky Zastupitelstvem  

města Havířova dne 21. 6. 2021 bude zadávací řízení zrušeno 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou 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 ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb 

metodou EPC“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Administrace zadávacího řízení na výběr 

poskytovatele energetických služeb metodou EPC“ 

Z: vedoucí OKS  

T: červen 2021 

 

  

3202/69RM/2021 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.8.2021_____________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

snížit počet zaměstnanců zařazených do organizačního odboru Magistrátu 

města Havířova, mimo zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města 

(veřejně prospěšné práce), na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a zaměstnance zaměstnané na dobu určitou k realizaci 

konkrétních dotovaných projektů města, s účinností od 1.8.2021 o jednoho 

zaměstnance (řidiče) z důvodu zvýšení efektivity práce organizačního odboru 

Magistrátu města Havířova, tj. celkem na 324 zaměstnanců 
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3203/69RM/2021 - Vyvěšení izraelské vlajky__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s připojením statutárního města Havířova k vyjádření podpory ke zklidnění 

vážné situace ozbrojeného konfliktu v Izraeli, a to formou vyvěšení izraelské 

vlajky v termínu od 24.5.2021 do 28.5.2021 před budovou Magistrátu města 

Havířova 

 

 

3204/69RM/2021 - Záměr realizace modernizace sportoviště ve správě SSRZ  

Havířov - Fotbalový areál Dolní Datyně______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

záměr spolku TJ Havířov-Dolní Datyně, z. s., Zemědělská 136, IČO: 45239134, 

realizovat modernizaci sportoviště Fotbalový areál Dolní Datyně,  

jejíž financování by v souladu se zamýšleným záměrem mělo být zajištěno 

prostřednictvím dotace poskytnuté Národní sportovní agenturou v rámci 

dotačního investičního programu „Regionální sportovní infrastruktura  

2020 – 2024“ se spolufinancováním z rozpočtu statutárního 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, uzavření dlouhodobé 

nájemní smlouvy na venkovní prostory Fotbalového areálu Dolní Datyně,  

a to v souladu s výše uvedeným záměrem realizace modernizace sportoviště 

 

u k l á d á 

 

řediteli příspěvkové organizace SSRZ Havířov předložit Radě města Havířova 

ke schválení návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu venkovních prostor 

Fotbalového areálu Dolní Datyně nájemci TJ Havířov-Dolní Datyně, z. s.,  

a to k realizaci záměru modernizace sportoviště, za podmínek: 

- Souhlas pronajímatele s provedením technického zhodnocení majetku města  

nebo pořízení majetku nového 

- Způsob užívání pronajatých venkovních prostor 

- Způsob úhrady nájemného a služeb souvisejících s užíváním pronajatých  

venkovních prostor 

- Výměra venkovních prostor 

- Doba nájmu 

- Realizace a způsob financování 

- Převzetí závazků v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 69. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 24.05.2021 

44 

- Bezúplatné předání vybudovaného technického zhodnocení majetku případně  

pořízeného nového majetku do vlastnictví statutárního města Havířova po 

uplynutí lhůt stanovených smlouvou o poskytnutí dotace formou daru 

- Poskytnutí součinnosti nutné k realizaci záměru v rámci samostatné 

působnosti k získání potřebných veřejnoprávních povolení, rozhodnutí či 

stanovisek 

 

 

3205/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady__  

 

Rada města Havířova  

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

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

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

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

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

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

nebo „společnost“) 

 

v o l í  

 

Předsedu valné hromady:  Ing. Josefa Bělicu, MBA 

Zapisovatele:    Vladimíru Mikulášovou 

2. ověřovatele zápisu:   Ing. Ondřeje Baránka 

 

s c h v a l u j e  

 

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

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 

za rok 2020 

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

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 

2020 

3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2020 

- o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020 

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020, vč. stanovení výše,  

termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  

7. Různé  
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3206/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 

a stavu jejího majetku za rok 2020__________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

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

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

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

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Městská realitní 

agentura, s.r.o. za rok 2020 ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

3207/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou  

a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2020_______________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

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

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

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

nebo „společnost“) 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 ve znění 

dle přílohy č. 1. 
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3208/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní 

závěrky za rok 2020_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

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

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

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

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020 ve znění  

dle přílohy č. 1. 

 

 

3209/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti___________  

 

Rada města Havířova  

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

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

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

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

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

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

nebo „společnost“) 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Zprávu dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020 

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

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2020 

- o výsledcích kontrolní činnosti  

ve znění dle přílohy č. 1 
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3210/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti  

za rok 2020______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

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

nebo „společnost“). 

 

s c h v a l u j e  

 

řádnou účetní závěrku za rok 2020 dle příloh č. 1 - 4 

 

 

3211/69RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2020  

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

 

Rada města Havířova  

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

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

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

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

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

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

nebo „společnost“). 

 

s c h v a l u j e  

 

rozdělení zisku společnosti za rok 2020 vč. stanovení výše, termínu a způsobu 

výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti ve znění  

dle přílohy č. 1 

 

 

3212/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady - Schválení pořadu jednání valné hromady____  

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

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

nebo „společnost“) 

 

v o l í  

 

Předsedu valné hromady:  Ing. Josefa Bělicu, MBA 

Zapisovatele:    Vladimíru Mikulášovou 

2. ověřovatele zápisu:   Mgr. Janu Feberovou   
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s c h v a l u j e 

 

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

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 

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

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2020 

3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

  - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 

   - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020 

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

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2020 

   - o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020 

6. Různé   

 

 

3213/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  

a stavu jejího majetku za rok 2020___________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

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

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

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

nebo „společnost“) 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 

ve znění dle přílohy č.1  

 

 

3214/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou  

a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2020_______________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

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

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

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

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

 

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

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 dle přílohy 

č.1 

 

 

3215/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti__________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

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

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

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

nebo „společnost“) 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu dozorčí rady společnosti: 

1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020  

2. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020  

3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou 

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 

rok 2020 

4. o výsledcích kontrolní činnosti 

ve znění dle přílohy č. 1  

 

 

3216/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti  

za rok 2020______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

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

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

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

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

řádnou účetní závěrku za rok 2020 ve znění dle příloh č. 1 - 3 
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3217/69RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020___ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Restaurace 

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

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

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

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve znění dle přílohy č. 1  

 

 

3218/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – volba orgánů a schválení pořadu  

valné hromady___________________________________________________  

 

Rada města Havířova,  

 

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

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

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

v o l í  

 

Ing. Josefa Bělicu, MBA, jako předsedu valné hromady HTS 

Veroniku Richterovou, DiS, jako zapisovatele valné hromady HTS 

Ing. Bohuslava Niemiece, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady HTS 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad valné hromady HTS:  

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS a stavu jejího  

majetku za rok 2020 

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

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2020 

3. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS 

- o její kontrolní činnosti za rok 2020 

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2020 
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4. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS 

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS za rok 2020 

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS za rok 2020 včetně stanovení  

výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

7. Různé 

 

 

3219/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti HTS a stavu jejího majetku za rok 2020______________ 

 

Rada města Havířova,  

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

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

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS a stavu jejího 

majetku za rok 2020 dle přílohy č. 1, str. č. 5 až 12. 

 

 

3220/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2020________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

 

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

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

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2020 dle přílohy č. 1, str. 27 až 35.  
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3221/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – zpráva dozorčí rady společnosti HTS_______ 

 

Rada města Havířova,  

 

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

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

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Zprávu dozorčí rady HTS o její kontrolní činnosti a jejich výsledcích,  

o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, o přezkoumání návrhu  

na rozdělení zisku za rok 2020 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi 

ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 dle přílohy č. 1.  

 

 

3222/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – zpráva nezávislého auditora určená 

akcionářům účetní jednotky________________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

 

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

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

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům účetní jednotky HTS  

dle přílohy č. 1, str. 37 až 40. 
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3223/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – schválení řádné účetní závěrky společnosti 

HTS za rok 2020__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

 

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

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

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

s c h v a l u j e 

 

řádnou účetní závěrku HTS za rok 2020 dle přílohy č. 1, str. 13 až 26.  

 

 

3224/69RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  

HTS za rok 2020 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu 

na zisku_________________________________________________________  

 

Rada města Havířova,  

 

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

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

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  

 

s c h v a l u j e 

 

rozdělení zisku HTS za rok 2020 dle přílohy č. 1. 

 

 

3225/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu jednání 

valné hromady___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, 

PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
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v o l í   

 

Ing. Josefa Bělicu, MBA, jako předsedu valné hromady TSH, a.s. 

Veroniku Richterovou, DiS, jako zapisovatele valné hromady TSH, a.s. 

Mgr. Stanislavu Goreckou, jako 2. ověřovatele zápisu valné hromady TSH, a.s. 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad valné hromady TSH a.s. 

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu  

jejího majetku za rok 2020 

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

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2020  

3. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2020 

- o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020  

a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2020 

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2020 včetně  

stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

7. Různé 

 

 

3226/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2020__________  

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, 

PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku 

za rok 2020 ve znění dle přílohy č. 1 
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3227/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2020________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, 

PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 

ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

3228/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s._  

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, 

PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

vyjádření dozorčí rady TSH a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, 

o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, o přezkoumání zprávy  

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

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020,  

jakož i o výsledcích kontrolní činnosti, ve znění dle přílohy č. 1.   
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3229/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - zpráva nezávislého auditora o ověření řádné 

účetní závěrky za rok 2020 a zpráva nezávislého auditora určená 

akcionářům účetní jednotky________________________________________  

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady akciové společnosti 

Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, 

PSČ 736 01, IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu nezávislého auditora určenou akcionáři společnosti Technické služby 

Havířov a.s. ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

3230/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky společnosti 

TSH a.s. za rok 2020______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Technické 

služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, 

IČO: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2020 ve znění dle příloh č. 1 – 3, 

 

s c h v a l u j e   

 

řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2020 ve znění dle příloh č. 1 - 3. 
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3231/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti 

TSH a.s. za rok 2020 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty 

podílu na zisku___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších přepisů, působnost valné hromady společnosti Technické 

služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, 

IČO: 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

rozdělení zisku TSH a.s. za rok 2020, výši a způsob výplaty podílu na zisku,  

ve znění dle přílohy č. 1 s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet města  

č. 19-1721604319/0800 do 30. 6. 2021. 

  

 

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

primátor města       náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku

     

  



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/149777/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 

  

DATUM: 08.06.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 70. schůze Rady města Havířova 

konané dne 07.06.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

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 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.06.2021  

 
3232/70RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 70. schůze RMH, konané dne 07.06.2021 
 
3233/70RM/2021 - Zpráva o ověření zápisů z 69. schůze RMH, konané dne 24. května 2021 
 
3234/70RM/2021 - Schválení pořadu 70. schůze RMH, konané dne 7. června 2021 
 
3235/70RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 70. RMH 
 
3236/70RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3237/70RM/2021 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci  
  
3238/70RM/2021 - Ukončení nájmu dohodou 
 
3239/70RM/2021 - Pronájem garáže 
 
3240/70RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 396/1, k. ú. Bludovice 
 
3241/70RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1793, k. ú. Dolní Suchá 
 
3242/70RM/2021 - Vynětí majetku z hospodaření, předání majetku k hospodaření  

a darování majetku příspěvkovým organizacím 
 

3243/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti 
 
3244/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 

3245/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 

3246/70RM/2021 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 871/5, k. ú. Bludovice 
 
3247/70RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420,  

k. ú. Havířov-město 
 
3248/70RM/2021 - Záměr směny a prodeje části pozemku parc. č. 427, k. ú. Bludovice             
 
3249/70RM/2021 - Záměr darovat vodovodní přípojky k nemovitostem na ul. Výletní              
 
3250/70RM/2021 - Záměr darovat pozemky MS kraji-Správě silnic MS kraje              
 
3251/70RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             
 
3252/70RM/2021 - Výkup pozemků v majetku GasNet s.r.o.             
 
3253/70RM/2021 - Informace o stavbě Správy železnic s. o. „Optimalizace traťového  

úseku Havířov“ 
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3254/70RM/2021 - Nabytí nemovitostí z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu  
ve věcech majetkových  
 

3255/70RM/2021 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2020 a účetní závěrka  
města Havířova sestavená k 31. 12. 2020 
 

3256/70RM/2021 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2022 
 
3257/70RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 57. - 88.  
 
3258/70RM/2021 - VZ/199/OŠK/21 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“  

(číslo stavby 20009) - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

3259/70RM/2021 - Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07 
 
3260/70RM/2021 - Sloučení mateřských škol - MŠ U Jeslí Havířov a MŠ Okružní Havířov 
 
3261/70RM/2021 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce  

Asterix-SVČ, p. o., Havířov  
  

3262/70RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – ZŠ Jarošova  
Havířov – zrušení usnesení 
 

3263/70RM/2021 - ZŠ a MŠ Na Nábřeží – změna části usnesení 
 
3264/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ Moravská Havířov 
 
3265/70RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
3266/70RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ 1. máje Havířov 
 
3267/70RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ Gen. Svobody Havířov 
     
3268/70RM/2021 - Technické zhodnocení svěřeného majetku ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov  
                                             
3269/70RM/2021 - Technické zhodnocení svěřeného majetku ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
 
3270/70RM/2021 - „Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ – souhlas  

s podmínkami zadávacího řízení  
 

3271/70RM/2021 - „Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína,  
Havířov-Podlesí“ - souhlas s podmínkami zadávacího řízení  
 

3272/70RM/2021 - Návrh na úpravu platů - stanovení osobních příplatků ředitelům PO 
 
3273/70RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 
 

3274/70RM/2021 - Uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace                             
 
3275/70RM/2021 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov  

na spolufinancování výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením  
 
 



 
 

USNESENÍ 

z 70. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 07.06.2021 

4 

3276/70RM/2021 - Zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících  
aktivit 

 
3277/70RM/2021 - Rozšíření kapacity odborného sociálního poradenství 
 
3278/70RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro muže  
 
3279/70RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě azylového domu pro rodiny 
 
3280/70RM/2021 - Ukončení role veřejného zadavatele u sociálně aktivizační služby  

pro rodiny s dětmi   
 

3281/70RM/2021 - Ukončení role veřejného zadavatele u služby nízkoprahového zařízení  
pro děti a mládež   
 

3282/70RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města 
 
3283/70RM/2021 - „Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ – zahájení 

zadávacího řízení  
 

3284/70RM/2021 - Žádost o opravu komunikace na ul. Zahrádkářská  
v Havířově - Dolní Datyni  

 
3285/70RM/2021 - Podání žádosti o organizování veřejné služby (VS) 
 
3286/70RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
3287/70RM/2021 - Změna v povodňové komisi   
 
3288/70RM/2021 - Informace o změnách v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój,  

Karviná, Havířov“ 
 

3289/70RM/2021 - Podpora výměny kotlů ve městě Havířov 
 
3290/70RM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2020 
 
3291/70RM/2021 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 25.6.2021 
 
3292/70RM/2021 - CEVYKO a.s. – Dodatek č. 1 k Akcionářské smlouvě, zvýšení  

základního kapitálu  
 

3293/70RM/2021 - Havířovské slavnosti - 3. - 4. 9. 2021 
 
3294/70RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje   
 
3295/70RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

ze státního rozpočtu 
 

3296/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic na technické zhodnocení 
 svěřeného majetku Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

3297/70RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru 
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3298/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením neupotřebitelného dlouhodobého majetku 
příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova 
 

3299/70RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím finančního příspěvku v rámci programu 
GLOBUS Lepší svět 2021 
 

3300/70RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3301/70RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3302/70RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  

 
3303/70RM/2021 - Rezignace členů Občanské komise RMH pro část města  

Havířov – Dolní Datyně 
 

3304/70RM/2021 - Majetkový vstup do společnosti s ČEZ ESCO, a.s. 
 
3305/70RM/2021 - Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 21.06.2021 
 

3306/70RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad 
 
3307/70RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad a uzavření nové nájemní smlouvy  

k obecnímu bytu - Nikol Šťuková 
 

3308/70RM/2021 - Přidělení obecního bytu     
 
3309/70RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
3310/70RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a následném darování – písek pro beach  

volejbalová hřiště 
 
3311/70RM/2021 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.7.2021  
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U S N E S E N Í 
ze 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.06.2021  

 

3232/70RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 70. schůze RMH, konané dne 07.06.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 70. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 07.06.2021 

      Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 

 

3233/70RM/2021 - Zpráva o ověření zápisů z 69. schůze RMH, konané dne 24. května 2021___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisů z 69. schůze RMH, která se konala  

dne 24. května 2021 

 

 

3234/70RM/2021 - Schválení pořadu 70. schůze RMH, konané dne 7. června 2021___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 70. schůze Rady města Havířova, konané dne 7. červan 2021 

dle přílohy. 

 

 

3235/70RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 70. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2743/62RM/2021 Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             
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v y p o u š t í 

 

2942/66RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

3021/67RM/2021 Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy o 

poskytnutí dotace 

3045/67RM/2021 Prodloužení výpůjčky pozemku parc. č. 1319/1, k. ú. 

Prostřední Suchá 

3093/68RM/2021 Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. 

Havířov-město 

3098/68RM/2021 Ocenění podílu ve společnosti DEPOS Horní Suchá a.s. - 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

3101/68RM/2021 Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého 

svazu ochránců přírody Nový Jičín 

3123/68RM/2021 Pronájem rouškomatu 

3125/68RM/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 503/KP/19 

3133/68RM/2021 „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“ 

– vyhodnocení podaných nabídek na VZ/147/OKS/21 

3156/69RM/2021 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

– ZŠ Jarošova Havířov 

3170/69RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 

2 Územního plánu Karviné 

3172/69RM/2021 „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“ (stavba č. 20060) 

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

3175/69RM/2021 VZ/186/ORG/21 – Mobilní služby Havířov 2021-2022 - 

nové vyhlášení 

3183/69RM/2021 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

3184/69RM/2021 Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu 

3187/69RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z MPSV 

3188/69RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV 

3189/69RM/2021 Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z Nadačního fondu TESCO 

3193/69RM/2021 Poskytnutí věcného daru 

3198/69RM/2021 Petice občanů z domů na ul. J. Gagarina 22, 24, 26, 28 

v Havířově-Podlesí 

3200/69RM/2021 „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě 314/OÚR/201 se společností Technické služby 

Havířov a.s. 
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3236/70RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 25 m2 v 1.  
patře obytného domu ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě,  
p. M. D. k provozování masáží 

 

 
3237/70RM/2021 - Zrušení usnesení a záměr pronájmu části nemovité věci________________  
  

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení č. 3148/69RM/2021 ze dne 24.05.2021ve věci převodu nájmu k části 
nemovité věci-nebytového prostoru o výměře 14,80 m2 v suterénu obytného 
domu ul. Akátová 459/3 z důvodu stěhování, z nájemkyně p. J. Š. na syna  
p. J. Š. 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci-nebytového prostoru o výměře 14,80 m2 
v suterénu obytného domu ul. Akátová 459/3, Havířov-Šumbark, panu J. Š., 
bytem …………………………., jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 
3238/70RM/2021 - Ukončení nájmu dohodou__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 6 m2 
v suterénu obytného domu ul. ……………………….., nájemkyni paní M. P., 
bytem ……………………….., a to dohodou ke dni 31.07.2021 

 

 
3239/70RM/2021 - Pronájem garáže_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci-garáže o výměře 48 m2 nacházející se v objektu na 
ul. Kubelíkova 1317/1 v Havířově-Podlesí, společnosti VALEConsult s.r.o., 
IČO: 10876251, za podmínek: 
- nájemné 700,00 Kč/m2/rok včetně DPH 

- nájem na dobu určitou, od 01.07.2021 do doby započetí rekonstrukce objektu 
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3240/70RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 396/1, k. ú. Bludovice___________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 396/1, o výměře 20 m2, k. ú. Bludovice, 

pro Společenství vlastníků 17. listopadu 1124, Havířov-Podlesí, se sídlem 

Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 06619495, za účelem 

umístění předsazených balkónových sestav obytného domu na ul. 17. listopadu 

1124/36, Havířov-Podlesí, v rámci stavby „Revitalizace bytového domu  

17. listopadu 1124/36, Havířov-Bludovice“ 

 

 

3241/70RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1793, k. ú. Dolní Suchá_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1793, ostatní 

plocha o výměře 665 m2, k. ú. Dolní Suchá, JUDr. Š. L., ………………………., 

pro účely výstavby bezbariérového rodinného domu, za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 421.350,00 Kč (tj. 633,60 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku, celkem ve výši 423.850,00 Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

 

 

3242/70RM/2021 - Vynětí majetku z hospodaření, předání majetku k hospodaření  

a darování majetku příspěvkovým organizacím_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí 

rozdělení pozemku parc. č. 833/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – zeleň 

o výměře 3.227 m2 v účetní ceně 2.918.228,00 Kč, který byl předán 

k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122, a to na pozemek parc. 

č. 833/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – zeleň o výměře 2.945 m2 v účetní 

ceně 2.663.211,00 Kč a pozemek parc. č. 833/7, k. ú. Havířov-město, ostatní 

plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 282 m2 v účetní ceně 

255.017,00 Kč, z důvodu nápravy využití pozemku dle skutečného stavu 
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schválit  

1. vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, 736 01 

Havířov-Město, 1. máje 956/10a, IČO: 70958122, dle § 27 odst. 2 písm. e) 

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

znění pozdějších předpisů, a to části pozemku parc. č. 833/1, nově označeného 

jako pozemek parc. č. 833/7, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha o výměře 282 m2 v účetní ceně 255.017,00 Kč, 

dle přílohy č. 1 

2. předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních  

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

IČO: 00306754, 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. 833/7, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha, o výměře 282 m2 v účetní ceně 255.017,00 Kč, dle přílohy 

č. 2 

3. darování movitých věcí dle přílohy č. 3 v celkové účetní ceně 2.287.871,40 Kč 

nabytých od Moravskoslezského kraje darovací smlouvou č. 344/EO/21 dne 

20. 5. 2021 v rámci převodu sportovního centra včetně bazénu v Havířově-

Šumbarku na statutární město Havířov příspěvkové organizaci Správa 

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

1296/2a, IČO: 00306754  

 

 

3243/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 4166/1, 

k. ú. Havířov-město  za účelem umístění  elektropřípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,00 m2 – graficky označeno  

v GP písmenem „A"), za účelem umístění plynovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 2.250,00 Kč + DPH, (o výměře 18,00 m2 – graficky označeno 

v GP písmenem „B"), za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 1,00 m2 – graficky označeno  

v GP písmenem „C") a za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve 

výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 9,00 m2 – graficky označeno v GP písmenem 

„B") dle GP č. 2391-125/2019 ze dne 28. 2. 2020 ve prospěch pozemku parc.  

č. 4259/2, k. ú. Havířov-město, jehož součástí je budova č. p. 1320,  

k. ú. Havířov-město, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky 

Ing. L. O., bytem ……………………… a R. O., bytem ……………….., na dobu 

neurčitou  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení pozemkové služebnosti 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 

v souladu s tímto usnesením                                                                                    

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 

3244/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

a to parc. č. 638/1, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR110 v rámci stavby č. IP-12-

8025666/VB2, Havířov Mezidolí č. parc. 635, příp. NNk za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 15,39 m2 dle GP č. 4968-575/2020  

ze dne 9. 3. 2021, 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 smlouvy o 

zřízení věcného břemene 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 

3245/70RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení č. 2804/63RM/2021, bod 1 ze dne 15. 2. 2021 
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s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města, a to parc. č. 
1326/1, 1327, 1405/52, 1405/76, 1405/77, k. ú. Prostřední Suchá spočívající  
v povinnosti strpět uložení vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými 
vozidly a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže 
vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých 
porostů  ovocných či lesních stromů, víceletých keřů  nad uloženým vodovodním 
řadem v rámci stavby „Havířov-Prostřední Suchá, ul. Hornická-výměna    
vodovodního  řadu“ za jednorázovou  úhradu  ve výši 44.400,00 Kč + DPH,  
o výměře 222,00 m2 dle GP č. 3296-53/2021 ze dne 7. 5. 2021, na dobu neurčitou 
ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, 
IČO: 451 93 665  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v souladu s tímto usnesením                                                               

                                                                                             Z: vedoucí EO 
                                                                                             T: 31.12.2021 
 

 
3246/70RM/2021 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 871/5, k. ú. Bludovice______ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 873/5, 
872/2, 871/5, k. ú. Bludovice, celkem o výměře 165 m2, paní P. B., bytem 
……………………………., za účelem zajištění pěšího přístupu z veřejné 
komunikace k pozemkům paní B., které vzniknou budoucí parcelací. 

 

                                
3247/70RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420,  

k. ú. Havířov-město_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr pronájmu části pozemků parc.  
č. 1531/3 a 1420, k. ú. Havířov-město, o výměře 4 m2, společnosti Ústav Pohoda, 
z. ú., Svojsíkova 2087, 737 01 Český Těšín, IČO: 03406083 pod již postaveným 
prodejním stánkem, s prodejem rybích výrobků sebou.   
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3248/70RM/2021 - Záměr směny a prodeje části pozemku parc. č. 427, k. ú. Bludovice_______             

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova   

schválit  

1. záměr směnit část pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha jiná  

plocha o výměře 237 m2 v majetku statutárního města Havířova, za část 

pozemku parc. č. 433/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 237 m2  

ve vlastnictví pana P. S., bytem ………………….    

2. záměr prodat část pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha,  

jiná plocha o výměře cca 140 m2 v majetku města, pro účely rozšíření 

předzahráhky u restaurace V Zátiší, kupujícímu panu P. S., bytem 

…………………… 

 

 

3249/70RM/2021 - Záměr darovat vodovodní přípojky k nemovitostem na ul. Výletní_______              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova   

schválit záměr darovat vodovodní přípojky vybudované spolu s vodovodním 

řadem v rámci stavby č. 18053 „Rekonstrukce MK Výletní včetně chodníku“ 

vlastníkům připojených rodinných domů na pozemcích v k. ú. Šumbark:   

1. na parc. č. 2233, ve vlastnictví Bc. Z. P.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 68.786,57 Kč 

2. na parc. č. 2244, ve spoluvlastnictví Z. P., J. P., MUDr. M. P. a J. S.,  

všichni bytem ………………………………… 

hodnota přípojky: 73.060,59 Kč 

3. na parc. č. 2229, ve společném jmění manželů M. F. a M. F.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 69.500,26 Kč 

4. na parc. č. 2218/2, ve vlastnictví K. L.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 72.380,23 Kč 

5. na parc. č. 2219, ve vlastnictví I. L.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 82.257,07 Kč 

6. na parc. č. 2116/3, ve vlastnictví Ing. J. S.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 77.705,71 Kč 

7. na parc. č. 2216/5, ve společném jmění manželů Ing. J. B., MBA a J. B.,     

………………………………… 

hodnota přípojky: 78.502,86 Kč 
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8. na parc. č. 2213/4, ve vlastnictví K. Ch.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 77.998,45 Kč 

9. na parc. č.2213/1, ve vlastnictví Mgr. P. K.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 71.557,85 Kč 

10. na parc. č. 2215/3, ve vlastnictví M. K.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 71.206,57 Kč 

11. na parc. č. 2207, ve spoluvlastnictví M. W. a S. W.,  

………………………………… 

spoluvlastníci trvale bytem: 

………………………………… 

       hodnota přípojky: 46.499,87 Kč 

12. na parc. č. 2209/6, ve společném jmění manželů Ing. B. M. a Z. M.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 74.304,48 Kč 

 

 

 

3250/70RM/2021 - Záměr darovat pozemky MS kraji-Správě silnic MS kraje______________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr darovat v k. ú. Havířov-město 

pozemky parc. č. 1236/20, 1236/21, 1536/7, 1536/9, 2193/5, 2265/6, 2265/7, 

2739/4, 2741/4 a 2748/10 zastavěné okružní křižovatkou ulic  

Moskevská – Karvinská a silnice III/4746 - ul. Dělnická, do majetku 

Moravskoslezského kraje, IČO: 708 90 692, zastoupeného Správou silnic 

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

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

733 01 Karviná, IČO: 000 95 711  

 

 

3251/70RM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně__________________             

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku k. ú. Dolní Datyně, 

parc. č. 715 ostatní plocha, ostatní komunikace dle GP č. 821-38/2021 označené 

jako parc. č. 715/4 o výměře 43 m2, do společného jmění manželů P. I. a A. I., 

bytem …………………………………, pro účely vybudování příjezdové 

komunikace k rodinnému domu čp. 91 na parc. č. 687, k. ú. Dolní Datyně, který 

mají ve vlastnictví, za sjednanou kupní cenu 100,00 Kč/m2, tj. za výměru 43 m2 

celkem  4.300,00 Kč s tím, že ke kupní ceně budou připočteny náklady na 

vyhotovení geometrického  plánu ve výši 5.800,00 Kč    
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s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti - práva chůze a jízdy ve prospěch statutárního 

města Havířova, na části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně, dle GP č. 

821-38/2021 označené jako parc. č. 715/4 o výměře 43 m2, která je předmětem 

prodeje do společného jmění manželů P. I. a A. I., bytem ……………………., 

pro účely vybudování příjezdové komunikace k rodinnému domu čp. 91 na parc. 

č. 687, k. ú. Dolní Datyně s tím, že pozemková služebnost bude zřízena  

ve prospěch města bezúplatně a pozemek bude veřejně přístupný      

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti                                                                                    

                                                                                                            

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s usnesením        

                                                                                                                     

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 31.08.2021  

 

 

3252/70RM/2021 - Výkup pozemků v majetku GasNet s.r.o._____________________________             

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit výkup pozemků k. ú. Šumbark, parc. č. 

1460/258 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 a parc. č. 1891/3 

manipulační plocha, ostatní plocha o výměře 15 m2, ve vlastnictví společnosti 

GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČO: 272 95 567 s tím, že pozemky zastavěné komunikací a přilehlou zelení  

ul. Konzumní v majetku města, budou vykoupeny za cenu dle znaleckého 

posudku zpracovaného na  náklady kupujícího, minimálně však za zůstatkovou 

účetní cenu  parc. č. 1460/258 ve výši 36.220,00 Kč a  parc. č. 1891/3 ve výši 

48,00 Kč, tj. celkem 36.268,00 Kč bez DPH     

 

 

3253/70RM/2021 - Informace o stavbě Správy železnic s. o. „Optimalizace traťového  

úseku Havířov“__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

    

informaci o záměru stavebníka Správy železnic, státní organizace, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 709 94 234   realizovat 

stavbu s názvem „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka 

Havířov střed (mimo)" v jejímž rámci bude realizován stavební objekt  
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SO 12-20-02, jehož obsahem je zrušení stávajícího podchodu a výstavba nového 

podchodu spojujícího výpravní budovu Správy železnic s. o., ul. Železničářů  

čp. 1300, Havířov-Město, s částí města Šumbark s tím, že záměrem stavebníka 

je převést nově vybudované výstupní schodiště včetně šikmého chodníku  

po dokončení stavby do vlastnictví a správy statutárního města Havířova,  

které v rámci spoluúčasti zařadí do plánu investic vybudování navazujícího 

chodníku na hranici pozemku u prodejny Lidl v Havířově-Šumbarku   

 

 

3254/70RM/2021 - Nabytí nemovitostí z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu  

ve věcech majetkových____________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. bezúplatné nabytí pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 724/5 ostatní plocha,  

ostatní komunikace o výměře 44 m2, v majetku České republiky, s nímž 

přísluší hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  

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

IČO: 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova   

2. úplatné nabytí pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 2363/6 ostatní plocha,  

jiná plocha o výměře 15 m2, v majetku České republiky, s nímž přísluší 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město, IČO: 697 97 111,  

do majetku statutárního města Havířova, za kupní cenu stanovenou vlastníkem 

ve výši 11.000,00 Kč   

 

 

3255/70RM/2021 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2020 a účetní závěrka  

města Havířova sestavená k 31. 12. 2020______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční  

vypořádání města Havířova za rok 2020 v rozsahu příloh č. 1. – 23., 31., 32.  

a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,  

2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,  

v rozsahu příloh č. 24. – 30. 
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uložit 
1. vedoucímu ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů  

právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2020 ve výši 
21 792 240,00 Kč na ZBÚ města   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 30.06.2021 
2. řediteli TSH a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské 

činnosti (TSH a. s.) při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu za rok 
2020 po zdanění ve výši 503 915,97 Kč  Z: vedoucí OKS 

   T: 30.06.2021 
3. řediteli TSH a. s realizovat převod daně z příjmů právnických  

osob z hospodářské činnosti (TSH a. s.) při provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu za rok 2020 ve výši 117 990,00 Kč   
       Z: vedoucí OKS 

   T: 30.06.2021 
4. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  

k 31. 12. 2020.     Z: vedoucí EO 
   T: 30.06. 2021 

pověřit 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu  
o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31. 12. 2020 

 

 
3256/70RM/2021 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2022___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova  
na rok 2022“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 
2022“, který je přílohou předkládaného materiálu. 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí harmonogram přípravy  
a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2022“ a „Návrhu rozpočtu 
hospodářské činnosti města Havířova na rok 2022“, který je přílohou 
předkládaného materiálu. 

 
 

 
3257/70RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 57. - 88.__  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
s c h v á l i t 
a) rozpočtová opatření č. 57. – 88., dle Přílohy č. 1 
b) na základě rozpočtových opatření č. 53. – 88. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2021: 
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 517 018,03 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 063 576,56 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 39 702,59 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 706,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 411 032,88 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 968 821,24 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 485 502,95 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 837,83 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 337,60 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 641 706,93 tis. Kč 

 odbor organizační  319 005,16 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 398,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 346 833,81 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 071,80 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 030 710,53 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 601,27 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 483 318,29 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 063,50 tis. Kč 

 MŠ ČSA 840,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 274,80 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 140,00 tis. Kč 

         z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 692,50 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 158,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 865,50 tis. Kč 

 MŠ Okružní 917,70 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 833,36 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 588,70 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 072,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 40,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 940,86 tis. Kč 

 MŠ Sukova 928,50 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 856,56 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 935,07 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 155,63 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 158,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 716,72 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 162,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 500,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 944,54 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 518,38 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 594,96 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 
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 ZŠ Gen. Svobody 3 246,06 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 259,31 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 264,07 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 595,62 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 971,23 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 36,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 191,98 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 965,37 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 7 913,73 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 951,19 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 330,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 435,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 458,08 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 180,04 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 817,60 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 146,63 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 003,33 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 230,31 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 87 585,12 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 595,87 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 012,07 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
29 765,68 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 67 387,51 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 60 960,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 5 070,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 000,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +451 803,21 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +396 103,21 tis. Kč 
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3258/70RM/2021 - VZ/199/OŠK/21 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“  

(číslo stavby 20009) - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/199/OŠK/21 – „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (číslo 

stavby 20009) od společnosti VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, Vítkovice, 703 

00 Ostrava, IČO: 45194980 s nabídkovou cenou 2 714 845,76 Kč s DPH 

(2 243 674,18 Kč bez DPH)  

 

- o pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/199/OŠK/21 –  

„Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (číslo stavby 20009) takto: 

 

2. místo: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o., Hranečník 2124/11 a, 710 00 Ostrava,  

IČO: 26874199  

s nabídkovou cenou 2 801 210,20 Kč s DPH  

(2 315 049,75 Kč bez DPH) 

3. místo: BAROSTAV s.r.o., Padlých hrdinů 171/26, Životice, 736 01 

Havířov, IČO: 25370472  

s nabídkovou cenou 2 885 196,24 Kč s DPH  

(2 384 459,70 Kč bez DPH) 

4. místo:  KROLSTAV BESKYD s.r.o., Jamnická 18, 738 01 Staré Město,  

IČO: 26800527 s nabídkovou cenou 3 227 334,57 Kč s DPH 

(2 667 218,65 Kč bez DPH) 

5. místo: MIRMAR STAVBY s.r.o., Osadnická 1254/8 a, Šumbark, 736 01 

Havířov,  

IČO: 06321534 s nabídkovou cenou 3 285 749,29 Kč s DPH 

(2 715 795,28 Kč bez DPH) 

6. místo: Turčina s.r.o., Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, 

IČO: 25886550 s nabídkovou cenou 3 619 358,00 Kč s DPH 

(2 991 205,00 Kč bez DPH) 

7. místo: POSITOR stavební s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Havlíčkovo nábřeží 2728/38,  

IČO: 06883184 s nabídkovou cenou 4 700 850,00 Kč s DPH  

(3 885 000,00 Kč bez DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/199/OŠK/21 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (číslo 

stavby 20009) 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/199/OŠK/21 - „Revitalizace 

turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ (číslo stavby 20009) 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: červen 2021 

 

 

3259/70RM/2021 - Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 767/OŠK/07 uzavřené 

mezi statutárním městem Havířovem a Vysokou školou PRIGO, z.ú., s platností 

od 1. 7. 2021, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dodatku č. 8 o nájmu 

nemovitosti č. 767/OŠK/07 

 

                                                                                                             Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                             T: červen 2021 

 

  

3260/70RM/2021 - Sloučení mateřských škol - MŠ U Jeslí Havířov a MŠ Okružní Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

rozhodnout dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 

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

pozdějších předpisů: 

1. sloučit Mateřskou školu Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková 

organizace IČO: 70958262 a Mateřskou školu Havířov – Šumbark  

Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297, a to s účinností  

od 1. 1. 2022, 

2. že příspěvková organizace Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894,  

příspěvková organizace IČO: 70958262, zanikne, a to s účinností  

ke dni 1. 1. 2022 

3. že přejímající organizací se stane Mateřská škola Havířov – Šumbark  

Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297, a to s účinností  

od 1. 1. 2022, 

 



 
 

USNESENÍ 

z 70. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 07.06.2021 

22 

4. že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřské školy  

Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace IČO: 70958262 

přejdou dnem sloučení na přejímající Mateřskou školu Havířov – Šumbark 

Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297    

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 1. 1. 2019 Mateřské školy 

Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297 

a to takto: Článek II Název, sídlo, identifikační číslo organizace se rozšiřuje o 

bod 6. Odloučené pracoviště: U Jeslí 4/894, Havířov – Šumbark, 736 01 

uložit odboru školství a kultury zveřejnit: 

1. v Ústředním věstníku ČR sloučení příspěvkové organizace Mateřské školy 

Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace IČO: 70958262  

a Mateřské školy Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková 

organizace, IČO: 70958297,  a to s účinností od 1. 1. 2022, 

2. v informační systému ROS-IAIS (Registr osob – integrovaný agendový  

informační systém) změnu sídla a statutárního zástupce 

 

 

3261/70RM/2021 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce  

Asterix-SVČ, p. o., Havířov_________________________________________  

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou 

zapsány ve školském rejstříku za 1. pololetí roku 2021, dle přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce 

ASTERIX – střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

vyhotovit a předat oznámení o schválené výši odměny ředitelům mateřských 

škol, základních škol a ředitelce ASTERIX – střediska volného času Havířov, 

příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 

 

 Z: vedoucí OŠK  

 T: červen 2021 
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3262/70RM/2021 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – ZŠ Jarošova  

Havířov – zrušení usnesení_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 24. 5. 2021 č. usn.  3156/69RM/2021  

ve věci prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Základní škole 

Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 

Radou města Havířova usnesením č. 3108/68RM/2021 ze dne 3. 5. 2021  

ve výši 93 254,00 Kč 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí žádost příspěvkové organizace Základní škola  

Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958165 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

schválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené Základní škole 

Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 

Radou města Havířova usnesením č. 3108/68RM/2021 ze dne 3. 5. 2021  

ve výši 93 254,00 Kč 

uložit odboru školství a kultury poslat Základní škole Havířov – Šumbark 

Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace oznámení o usnesení 

Rady města Havířova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 

93 254,00 Kč  

 Z: vedoucí OŠK  

 T: červen 2021 

 

 

3263/70RM/2021 - ZŠ a MŠ Na Nábřeží – změna části usnesení__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova změnit v části usnesení ZMH ze dne 26. 4. 2021 

č. usn.  624/19ZM/2021, v bodě 1.  datum doby návratnosti bezúročné finanční 

výpomoci za účelem předfinancování projektu, a to z 31. 3. 2022 na 30. 6. 2022 
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3264/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem školního bytu v ZŠ Moravská Havířov__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková 

organizace, IČO: 70958131, zastoupené Mgr. Marcelou Sasynovou, ředitelkou 

školy pronájem školního bytu za podmínek: 

 

nájemce:    Mgr. L. K. 

výměra prostor:    75,70 m2 (započitatelná 72,47 m2) 

nájemné:    70,00 Kč/m2  

služby:                      teplo, voda - zálohová měsíční platba        

dodávku elektrické energie hradí nájemník 

přímo dodavateli 

doba nájmu:   na dobu určitou od 1. 7. daného kalendářního 

roku do 30. 6.  následujícího kalendářního roku 

s možností opakovaného prodlužování vždy  

na 1 rok  

další ujednání:         nájemné bude upraveno v souladu se změnou 

sazby nájemného schváleného radou města 

 

 

3265/70RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace,IČO: 70958131 

 

finanční dar ve výši 93 536,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

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

školního stravování 16 znevýhodněným žákům školy pro období školního roku 

2021/2022 od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 

 

2. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 

 

finanční dar ve výši 7 777,00 Kč od společnosti TRAIVA, s.r.o., Pohraniční 

678/104, 703 00 Moravská Ostrava, IČO: 25380141 na nákup upomínkových 

předmětů a odměn pro 36 dětí letního dětského tábora  
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3266/70RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ 1. máje Havířov___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

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

organizace, IČO: 70958122 

 

elektrický konvektomat RETIGO Comfort 2011CB, vyr. číslo 04889812, ev. č. 

DHM/022/12, rok pořízení 1998, pořizovací cena 405 027,00 Kč včetně DPH, 

zůstatková cena k 30. 4. 2021 činí 0,00 Kč  

 

 

3267/70RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ Gen. Svobody Havířov_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

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

 

číslo DHM 25, pořizovací cena 52 190,50 Kč včetně DPH, zůstatková cena 

k 24. 5. 2021 činí 0,00 Kč  

 

- Dataprojektor EPSON EB – 440 W, výr. číslo MS3F090463L,  

inventarizační číslo DHM 54, pořizovací cena 42 990,00 Kč  

včetně DPH, zůstatková cena k 24. 5. 2021 činí 0,00 Kč  

 

         

3268/70RM/2021 - Technické zhodnocení svěřeného majetku ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov__  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město 

Na Nábřeží, příspěvková organizace, Na Nábřeží 1374/49, Havířov-Město,  

736 01, IČO: 48805271, technické zhodnocení svěřeného majetku a pořízení 

vlastního investičního majetku v rámci projektu „Modernizace odborných 

učeben“ v rámci výzvy č. 92 z Integrovaného regionálního operačního  

programu - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony  

(reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013104)  

v hodnotě 4 116 948,00 Kč bez DPH a 5 211 327,00 Kč včetně DPH 
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3269/70RM/2021 - Technické zhodnocení svěřeného majetku ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková 

organizace, Františka Hrubína 1537/5, Havířov-Podlesí, 736 01, IČO 61988723, 

provedení technického zhodnocení svěřeného majetku a pořízení vlastního 

investičního majetku v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben F-CH, 

IVT“ v rámci výzvy č. 92 z Integrovaného regionálního operačního  

programu - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony  

(reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013092)  

v hodnotě 6 713 340,00 Kč bez DPH a 8 497 898,72 Kč s DPH. 

 

  

3270/70RM/2021 - „Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ – souhlas  

s podmínkami zadávacího řízení____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í  

 

s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem 

dodavatelů na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávky vybavení pro 

ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Na Nábřeží 

Havířov 

 

1. následné veřejné zakázky (opce):  ne (stejné pro obě části) 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano 

část 1 – IT vybavení 

část 2 – Nábytek a schodolez 

    (možnost podání nabídky na jednu nebo obě části) 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne (stejné pro obě části) 

    čerpání dotace:    ano (stejné pro obě části) 

    přenesená daňová povinnost:   ne (stejné pro obě části) 

 

3. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  

 

4. zadávací lhůtu:    120 dnů (stejné pro obě části) 

 

5. výši požadované jistoty:   část 1 – 50 000,00 Kč 

část 2 – 20 000,00 Kč 

 

6. varianty nabídky:    ne (stejné pro obě části) 
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7. dobu realizace veřejné zakázky: 

 

část 1   

předpokládané zahájení:   červenec 2021 

termín ukončení:    nejpozději do 15. 10. 2021 

 

část 2   

předpokládané zahájení:   červenec 2021 

termín ukončení:    nejpozději do 30. 09. 2021 

 

8. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH s váhou 100 %  

(stejné pro obě části) 

 

9. základní způsobilost (stejné pro obě části): dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

 

10. profesní způsobilost (stejné pro obě části):  

- dle § 77 odst. 1) zákona – výpis z obchodního rejstříku, pokud je  

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona – doklad o oprávnění k podnikání, případně  

výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá pro 

obor „Velkoobchod a maloobchod“ 

 

11. technická kvalifikace pro část 1: 

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

poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně 

uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,  

a to nejméně 3 obdobné dodávky, kdy se za obdobné dodávky považuje  

1 dodávka v minimálním objemu referenční zakázky ve výši 2 500 000,00 

Kč bez DPH/referenční zakázka a 2 další obdobné dodávky v minimálním 

objemu každé referenční zakázky ve výši 1 500 000,00 Kč  

bez DPH /referenční zakázka, kdy součástí plnění předmětu veřejné zakázky 

u všech referenčních zakázek byla dodávka IT vybavení do škol 

 

12. technická kvalifikace pro část 2: 

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

poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně 

uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,  

a to nejméně 3 obdobné dodávky, kdy se za obdobné dodávky považuje  

1 dodávka v minimálním objemu referenční zakázky ve výši 700 000,00 Kč 

bez DPH/referenční zakázka a 2 další obdobné dodávky v minimálním 

objemu každé referenční zakázky ve výši 500 000,00 Kč  

bez DPH /referenční zakázka, kdy součástí plnění předmětu veřejné zakázky 

u všech referenčních zakázek byla dodávka nábytku a montáž odborných 

učeben obdobného charakteru k předmětu zakázky 
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13. další podmínky (stejné pro obě části):  

- záruka minimálně 24 měsíců 

- zadávací řízení bude zahájeno až poté, co zřizovatel schválí technické  

zhodnocení svěřeného majetku, které je předmětem této veřejné zakázky 

- smlouva bude uzavřena až poté, co příspěvková organizace obdrží na účet  

finanční prostředky na financování této veřejné zakázky 

 

14. způsob realizace zadávacího řízení: elektronicky v souladu se zákonem 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 1 (stejné pro obě části) 

 

 

3271/70RM/2021 - „Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína,  

Havířov-Podlesí“ - souhlas s podmínkami zadávacího řízení_____________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í  

 

s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem 

dodavatelů na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávky IT vybavení 

a konektivity pro ZŠ Hrubína“ příspěvkové organizace ZŠ F. Hrubína, Havířov-

Podlesí 

 

1. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

2. dílčí plnění (fakturace):   ne  

    poskytnutí zálohy:    ne  

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne  

 

3. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  

 

4. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

5. výši požadované jistoty:   70 000,00 Kč 

 

6. varianty nabídky:    ne  

 

7. dobu realizace veřejné zakázky  

    předpokládané zahájení:   červenec 2021 

    termín ukončení:    nejpozději do 30. 9. 2021 

 

8. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH s váhou 100%  

 

9. základní způsobilost: dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
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10. profesní způsobilost: 

- dle § 77 odst. 1) zákona – výpis z obchodního rejstříku, pokud  

je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - doklad o oprávnění k podnikání, případně 

výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá  

pro obor „Velkoobchod a maloobchod“. 

 

11. technická kvalifikace: 

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

poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně 

uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,  

a to nejméně 4 obdobných dodávek, kdy se za obdobné dodávky považuje  

1 dodávka v minimálním objemu referenční zakázky ve výši 1.500.000,- Kč 

bez DPH /referenční zakázka a 1 další obdobná dodávka v minimálním 

objemu každé referenční zakázky ve výši 1.000.000,- Kč  

bez DPH /referenční zakázka, kdy součástí plnění předmětu veřejné zakázky 

u všech referenčních zakázek byla dodávka IT vybavení, a dále 1 dodávka  

v minimálním objemu referenční zakázky ve výši 1.300.000,- Kč  

bez DPH /referenční zakázka a 1 další obdobná dodávka v minimálním 

objemu každé referenční zakázky ve výši 1.000.000,- Kč  

bez DPH /referenční zakázka, kdy součástí plnění předmětu veřejné zakázky 

u všech referenčních zakázek byla dodávka infrastruktury pro zajištění 

konektivity 

 

12. další podmínky:  

- záruka minimálně 24 měsíců 

- zadávací řízení bude zahájeno až poté, co zřizovatel schválí technické 

zhodnocení svěřeného majetku, které je předmětem této veřejné zakázky 

 

13. způsob realizace zadávacího řízení: elektronicky v souladu se zákonem 

 

14. složení komise dle Přílohy č. 1  

 

 

3272/70RM/2021 - Návrh na úpravu platů - stanovení osobních příplatků ředitelům PO_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

od 1. 7. 2021 osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, ředitelce Městské knihovny Havířov 

a ředitelce Městského kulturního střediska Havířov ve výši dle přílohy č. 1 
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u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr řediteli příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, ředitelce Městské knihovny Havířov 

a ředitelce Městského kulturního střediska Havířova                                                                                         

 

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                     T: 15. června 2021 

 

 

3273/70RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

statutárního města Havířova v roce 2021: 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši     4 378 250,00 Kč,  

a to takto: 

sociální oblast  

- registrované sociální služby         248 250,00 Kč, dle přílohy č. 1a 

- projekty a činnost na podporu aktivit  

  souvisejících se sociální oblastí             60 000,00 Kč, dle přílohy č. 1b                              

kulturní oblast            400 000,00 Kč, dle přílohy č. 2 

školská oblast            120 000,00 Kč, dle přílohy č. 3 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného  

záchranného systému                      0,00 Kč, dle přílohy č. 4a 

- zdravotnictví                 3 550 000,00 Kč, dle přílohy č. 4b 

b) ze sportovní sféry v celkové výši          175 000,00 Kč, dle přílohy č. 5 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova usnesením č. 604/18ZM/2021 ze dne 1. 3. 

2021 s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. 

schvalovací části usnesení tohoto materiálu  

3. přesuny finančních prostředků schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“ na rok 2021 chybějících k pokrytí návrhů na poskytnutí dotací ve 2. 

kole dotačního řízení z oblastí, ve kterých po návrzích ve 2. kole dotačního 

řízení zůstaly nevyužité finanční prostředky, dle důvodové zprávy 

pověřit  

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně) 

v jednotlivých případech 

2. náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč 

v jednotlivých případech 
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3274/70RM/2021 - Uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace___                             

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost HC AZ Havířov 2010 z.s. a žádost HC Havířov 2010 s.r.o. o upřesnění 

znění uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na jejich činnost 

dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě zn. 151/OŠK/21 uzavřené  

s HC AZ Havířov 2010 z.s. na činnost příjemce v roce 2021 dle přílohy č. 5 

tohoto materiálu 

2. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě zn. 150/OŠK/21 uzavřené 

s HC Havířov 2010 s.r.o. na činnost příjemce v roce 2021 dle přílohy č. 6 

tohoto materiálu 

pověřit náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dodatků  

č. 1 k veřejnoprávním smlouvám zn. 150/OŠK/21 a 151/OŠK/21 uzavřeným  

dle bodů 1) a 2) schvalující části tohoto usnesení 

 

 

3275/70RM/2021 - Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov  

na spolufinancování výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í   

 

žádost TJ Slovan Havířov z.s., IČO: 45239070, o spolufinancování projektu 

výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením, dle příloh č. 1 - 3 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr poskytnutí investiční dotace  

TJ Slovan Havířov z.s., IČO: 45239070, na spolufinancování projektu výstavby 

hřiště s umělou trávou a osvětlením v letech 2021 až 2022, a to do výše  

max. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 2 919 632 Kč, 

za podmínky schválení a transferu dotace z Národní sportovní agentury na účet 

TJ Slovan Havířov z.s. 
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3276/70RM/2021 - Zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících  

aktivit__________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit zpracování nového „Komunitního plánu 

sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 

2023-2025“  

 

 

3277/70RM/2021 - Rozšíření kapacity odborného sociálního poradenství__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit rozšíření stávající kapacity odborného 

sociálního poradenství provozované společností Slezská diakonie se sídlem  

Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ: 654 685 62 od 01.01.2022  

o 0,5 úvazku s finanční spoluúčastí města minimálně ve výši 30 % oprávněné 

provozní ztráty ročně dle předem projednaného položkového rozpočtu v Komisi 

pro plánování sociálních služeb 

 

 

3278/70RM/2021 - 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 finanční spoluúčasti města minimálně  

ve výši 30 % oprávněné provozní ztráty na rok 2022 ve výši 1 500 000 Kč 

 

 

3279/70RM/2021 - 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 finanční spoluúčasti města minimálně  

ve výši 30 % oprávněné provozní ztráty na rok 2022 ve výši 1 500 000 Kč 
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3280/70RM/2021 - Ukončení role veřejného zadavatele u sociálně aktivizační služby  

pro rodiny s dětmi________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit ukončení role veřejného zadavatele 

k 31.12.2021 u registrované sociální služby sociálně aktivizační služby  

pro rodiny s dětmi (4978534) poskytované Armádou spásy v České republice,z.s.  

 

 

3281/70RM/2021 - Ukončení role veřejného zadavatele u služby nízkoprahového zařízení  

pro děti a mládež_________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit ukončení role veřejného zadavatele 

k 31.12.2021 u registrované sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti  

a mládež provozované společností DON BOSKO HAVÍŘOV o. p. s. se sídlem 

Havířov, Haškova 1522/3, IČ: 630 24 730  

 

  

3282/70RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dlouhodobého hmotného investičního majetku v pořizovací ceně  

vyšší než 40 tis. Kč ve správě OJ 08 z majetku města, a to vysavače na psí výkaly 

VPV - 35, inv. č. 000000004225, pořizovací cena 95 200,00 Kč vč. DPH,  

rok pořízení 2006, v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 8/2021 

  

 

3283/70RM/2021 - „Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ – zahájení 

zadávacího řízení_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. seznam příspěvkových organizací ve znění Přílohy č. 1, které budou  

zadavateli veřejné zakázky „Nákup elektrické energie a zemního plynu  

na rok 2022 a 2023“ 
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2. seznam obchodních společností pro uzavření smluv o společném zadávání  

veřejné zakázky „Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022  

a 2023“ ve znění Přílohy č. 2 

 

3. návrh smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky „Nákup elektrické  

energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ ve znění Přílohy č. 3 

 

4. návrh plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů  

ve znění Přílohy č. 4 a č. 5 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření smluv o společném zadávání veřejné zakázky „Nákup elektrické  

energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ ve znění Přílohy č. 3 mezi 

statutárním městem Havířov a obchodními společnostmi uvedenými v Příloze 

č. 2 

 

2. podmínky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ pro všechny 

části veřejné zakázky shodné 

 

3. následné veřejné zakázky (opce): ne 

rozdělení veřejné zakázky na části:  ano 

      část 1 – vysoké napětí elektrické energie 

      část 2 – nízké napětí elektrické energie  

      část 3 – maloodběr plynu  

 (možnost podání nabídky na jednu,  

dvě nebo všechny části) 

 

4. dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:   ano  

čerpání dotace:   ne                

přenesená daňová povinnost:  ne         

 

5. druh zadávacího řízení:   jednací řízení bez uveřejnění dle ust.  

§ 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění  

pozdějších předpisů  

(nákup na komoditní burze) 

 

6. varianty nabídky:   ne 

     

7. dobu realizace veřejné zakázky:            

zahájení:      01.01.2022  

    ukončení:     31.12.2023   

 

8. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH -       hodnocení formou  

elektronické aukce na Českomoravské  

komoditní burze Kladno.    
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p o v ě ř u j e  

 

1. společnost FIN-servis, a.s., se sídlem 272 01 Kladno, Dr. Vrbenského 2040,  

IČO: 26439573, provedením všech úkonů souvisejících se zadávacím řízením 

„Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ v rozsahu ust. 

§ 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

2. vedoucí odboru komunálních služeb podpisem:  

a) smluv o společném zadávání veřejné zakázky „Nákup elektrické energie  

a zemního plynu na rok 2022 a 2023“ mezi statutárním městem Havířov  

a obchodními společnostmi uvedenými v Příloze č. 2 

b) přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie a zemního plynu  

(VN a NN u elektrické energie a maloodběru u zemního plynu), ve kterých 

bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí:  

- elektrická energie nízké napětí: 1 600,- až 1 900,- Kč/MWh 

- elektrická energie vysoké napětí: 1 650,- až 1 950,- Kč/MWh 

- zemní plyn maloodběr: 500,- až 700,- Kč/MWh 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu primátorovi města plné moci k zastupování při uzavírání 

burzovních obchodů uvedených v Příloze č. 4 a č. 5 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 06/2021 

 

 

3284/70RM/2021 - Žádost o opravu komunikace na ul. Zahrádkářská  

v Havířově - Dolní Datyni__________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost paní A. O., bydlištěm ……………………týkající se opravy komunikace 

 

s c h v a l u j e  

 

návrh odpovědi žadatelce dle Přílohy č. 4 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem odpovědi ve znění 

Přílohy č.4 
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3285/70RM/2021 - Podání žádosti o organizování veřejné služby (VS)_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

 s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o organizování veřejné služby na Úřad práce České republiky 

 

u k l á d á 

 

předložit primátorovi města k podpisu žádost o organizování veřejné služby 

adresovanou na Úřad práce České republiky 

                                                                                     

                                                                                       Z: vedoucí OKS  

T: 9/2021 

 

 

3286/70RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu 

Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 312, 311/2, 311/1 k.ú. Bludovice, 

v lokalitě č. 2 - na pozemcích parc.č. 2143, 2144 k.ú. Prostřední Suchá, 

v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2803/26, 2805/31 k.ú. Bludovice 

v rozsahu přílohy  

 

  

3287/70RM/2021 - Změna v povodňové komisi________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

pana npor. Mgr. R. G. a pana L. M. z Povodňové komise města Havířova  

ke dni 7.6.2021  

 

j m e n u j e 

 

pana npor. Mgr. J. S. a I. S. členy Povodňové komise města Havířova  

ke dni 8.6.2021 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 70. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 07.06.2021 

37 

3288/70RM/2021 - Informace o změnách v projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój,  

Karviná, Havířov“________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

s c h v á l i t  

 

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

Havířov“ spočívající v odstranění klíčové aktivity „Testování přeshraniční 

autobusové dopravy“; 

2. posunutí harmonogramu realizace projektu z „02.08.2021 – 29.07.2022“  

na „01.10.2021 – 30.09.2022“; 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu  

„26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 06/2021 

 

               

3289/70RM/2021 - Podpora výměny kotlů ve městě Havířov_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

s c h v á l i t 

 

1.  prodloužení termínu dokončení realizace Cíle 1 v rámci akce „Podpora 

výměny kotlů ve městě Havířov, okr. Karviná“ do 31.12.2022 a zaslání žádosti 

o změnu termínu poskytovateli dotace,  

2.  upravení podmínek Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na 

výměnu kotlů vyhlášeného dne 16.12.2019, a to tak, že: a) výměna kotle musí 

být provedena nejpozději do 30.11.2022 místo původního termínu 30.11.2021, 

b) úplná žádost musí být podána do 31.05.2022 místo původního termínu 

31.05.2021. Původní termíny byly schváleny usnesením Zastupitelstva města 

Havířova č. 371/10ZM/2019. 

      

   Z: vedoucí ORG 

T: 31.10.2021 
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3290/70RM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2020_________ 

 

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 2020 a zprávu 

o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná  

za rok 2020 bez výhrad (příjmy ve výši 1.172,82 tis. Kč, výdaje ve výši  

1.710,62 tis. Kč a financování ve výši 537,81 tis. Kč) dle příloh č. 1 až 4 

 

 

 

3291/70RM/2021 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 25.6.2021___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 085 99 254 (dále jen „CEVYKO 

a.s.“)   dne 25. června 2021, od 10:00 hod. v sídle společné notářské kanceláře 

notářů JUDr. J. V. a Mgr. J. M., se sídlem na adrese  

ul. 28. října 1610/95, Ostrava - Moravská Ostrava  

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

3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech pořadu jednání takto: 

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

usnesení dle  Přílohy č. 1 

bod 3.   Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti  

CEVYKO a.s. o částku 18.000.000,-Kč, upsáním nových akcií určenými 

zájemci – hlasovat dle usnesení Zastupitelstva města Havířova  

ze dne 21.6.2021 týkající se zvýšení základního kapitálu společnosti 

CEVYKO a.s. 

bod 4.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  

CEVYKO a.s. a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020, 

přednesení údajů z řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s.  

za rok 2020. Přednesení návrhu na úhradu ztráty za rok  

2020 - vzít na vědomí dle Přílohy č. 3, Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 

bod 5.   Zpráva o vztazích za účetní období roku 2020 dle ust. § 82 ZOK,  

přednesení závěrů ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2020 

- vzít na vědomí dle Přílohy č. 6 
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bod 6.    Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2020, vyjádření dozorčí rady  

k přezkoumané řádné účetní závěrce společnosti CEVYKO a.s.  

za rok 2020 a přezkoumanému návrhu představenstva na úhradu ztráty 

za rok 2020. Informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za 

účetní období roku 2020 zpracované dle ust. § 82 ZOK a stanovisko  

ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2020 - vzít na vědomí dle 

Přílohy č. 7  

bod 7.    Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s.  

za rok 2020 - hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 

dle návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 4 

bod 8.    Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020 - hlasovat pro úhradu ztráty  

za rok 2020 převodem na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ dle 

návrhu usnesení dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 5 

bod 9.    Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy 

představenstva v souvislosti s jejich účastí na jednáních představenstva 

- hlasovat pro určení, že každému členu představenstva náleží za 

každou jeho účast na jednáních  

představenstva finanční plnění ve výši 700,- Kč, nejvýše však částka  

v úhrnné výši 8.400,- Kč ročně  dle Přílohy č. 1  

bod 10.  Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy dozorčí rady  

v souvislosti s jejich účastí na jednáních dozorčí rady - hlasovat pro  

určení, že každému členu dozorčí rady náleží za každou jeho účast na 

jednáních dozorčí rady finanční plnění ve výši 700,- Kč, nejvýše však 

částka v úhrnné výši 8.400,- Kč ročně  dle Přílohy č. 1  

bod 11.  Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy představenstva  

za jejich účasti na jednáních představenstva v roce 2020 a v prvním 

pololetí roku 2021 – hlasovat pro určení, že každému členu  

představenstva náleží za jeho účasti na všech jednáních  

představenstva v roce 2020 částka v úhrnné výši 8.400,- Kč a za jeho 

účasti na všech jednáních představenstva v prvním pololetí roku 2021 

částka v úhrnné výši 4.200,- Kč dle Přílohy č. 1  

bod 12.  Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy dozorčí rady  

za jejich účasti na jednáních dozorčí rady v roce 2020 a v prvním 

pololetí roku 2021 - hlasovat pro určení, že každému členu dozorčí 

rady náleží za jeho účasti na všech jednáních dozorčí rady v roce 2020 

částka v úhrnné výši 8.400,- Kč a za jeho účasti na všech jednáních 

dozorčí rady v prvním pololetí roku částka v úhrnné výši 4.200,- Kč  

dle Přílohy č. 1  
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3292/70RM/2021 - CEVYKO a.s. – Dodatek č. 1 k Akcionářské smlouvě, zvýšení  

základního kapitálu_______________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

      

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. uzavření Dodatku č. 1 k Akcionářské smlouvě ze dne ze dne 16.3.2020,  

uvedené v Příloze č. 1, dle kterého se při upisování nových akcií na zvýšení 

základního kapitálu nahradí smluvní typ právního jednání, kterým je „Dohoda 

všech akcionářů dle ust. § 491 ZOK“ jiným smluvním typem právního jednání, 

kterým je „Smlouva o upsání akcií podle ust. § 479 ZOK“, uzavřený mezi 

statutárním městem Havířov, společností ASOMPO, a.s., IČO 25872826, 

Spolkem pro nakládání s komunálním odpadem, z.s., IČO 08375437  

a společností CEVYKO a.s., IČO: 08599254, ve znění dle Přílohy č. 2 

2. poskytnutí finančních prostředků na zvýšení základního kapitálu společnosti 

CEVYKO a.s. tím, že statutární město Havířov upíše 6.300 ks nových 

kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1000 Kč/1ks, za emisní kurs 

1000,- Kč/1ks, a splatí za ně peněžitý vklad ve výši 6.300.000,- Kč,  

vše do 30.9.2021, jestliže valná hromada společnosti CEVYKO a.s. rozhodne 

o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku alespoň 18.000.000,- Kč, 

dle Článku VII odst. 3 písm. a) Akcionářské smlouvy  

3. vzdání se přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií společnosti 

CEVYKO a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu o částku 

18.000.000,- Kč  

4. uzavření Smlouvy o upsání akcií, dle které bude upsáno celkem 18.000 ks  

kmenových akcií na jméno upisovaných na zvýšení základního kapitálu 

společnosti CEVYKO a.s. o částku 18.000.000,-Kč, mezi společností 

CEVYKO a.s. a upisovateli statutárním městem Havířov, společností 

ASOMPO, a.s., IČO 25872826  a Spolkem pro nakládání s komunálním 

odpadem, z.s., IČO 08375437 a dle které statutární město Havířov upíše 

celkem 6.300 ks nových akcií, společnost ASOMPO, a.s. upíše celkem 6.300 

ks nových akcií a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem upíše celkem 

5.400 ks nových akcií a tyto budou splaceny peněžitými vklady, ve znění dle 

Přílohy č. 3 

uložit 

1. zástupci statutárního města Havířov na valné hromadě společnosti  

CEVYKO a.s., která se bude konat dne 25.6.2021 

- vzdát se přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií upisovaných 

ke zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 

18.000.000,-Kč, a to prohlášením učiněným před hlasováním o zvýšení 

základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 18.000.000,- Kč 

- hlasovat pro přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu  

společnosti o částku 18.000.000,- Kč, upsáním nových akcií určenými 

zájemci  
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2. ekonomickému odboru po schválení usnesení valné hromady společnosti 

CEVYKO a.s. o zvýšení základního kapitálu převést peněžitý vklad ve výši 

6.300.000,- Kč na bankovní účet společnosti CEVYKO a.s. 

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2021 

 

 

3293/70RM/2021 - Havířovské slavnosti - 3. - 4. 9. 2021_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985, realizaci  

a dramaturgii Havířovských slavností ve dnech 3. - 4. 9. 2021, v souladu 

s platnými protiepidemickými opatřeními na základě Usnesení Vlády České 

republiky a vládních orgánů, dle důvodové zprávy a přílohy 

 

2. distribuci vstupenek a ceny jednodenního vstupného na osobu:  

jednodenní vstupné - předprodej  

on-line od 16.8.2021 do 26.8.2021 = 300 Kč, předprodej on-line  

a v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 = 350 Kč,  

prodej v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 400 Kč 

senioři nad 70 let - předprodej  

on-line od 16.8.2021 do 26.8.2021 = 200 Kč, předprodej  

on-line a v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 = 250 Kč, 

prodej v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 300 Kč 

mládež 11 – 15 let - předprodej  

on-line od 16.8.2021 do 26.8.2021 = 200 Kč, předprodej  

on-line a v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 = 250 Kč, 

prodej v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 300 Kč,  

děti do 10 let - zdarma 

ZTP - prodej pouze v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 

nebo v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 200 Kč 

ZTP/P - prodej pouze v pokladnách MKS Havířov od 27.8.2021 do 2.9.2021 

nebo v místě konání Slavností 3. a 4.9.2021 = 200 Kč/osoba se zdravotním 

postižením, doprovod zdarma  

 společnosti a firmy – hromadný nákup = 300 Kč 

 

3. v případě nemožnosti konání projektu Havířovské slavnosti 2021, z důvodu 

pandemie Covid-19 a s tím souvisejícími vládními opatřeními, převedení 

základní dramaturgické linie a rozsah projektu z roku 2021 na rok 2022. 

Zároveň ukončení zajištění realizace a nekonání projektu Havířovské 

slavnosti 2021, pokud nebude vládními orgány povolena minimální denní 

divácká kapacita 10 000 osob v termínu od 1. 8. 2021. Aktuální situace bude 

předložena k rozhodnutí Poradě vedení statutárního města Havířova dne 26. 

7. 2021 
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3294/70RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, příspěvkovou organizací města 

Havířova Městským kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985 

 

poskytovatel dotace:   Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, 

 sídlo:     Krajský úřad, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

            název projektu:   Havířovské slavnosti 2021 

požadovaná výše dotace         2 000 000,00 Kč 

spolufinancování:              spoluúčast  žadatele MKS Havířov bude hrazena   

     z příspěvku na provoz pro rok 2021  

 

 

3295/70RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, podání žádosti o mimořádnou dotaci 

ze státního rozpočtu ve výši 162.466,00 Kč na sanaci vícenákladů a výpadku 

příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru 

sociálních (Program podpory E) 

 

Z: ředitel DsH 

T: 17. květen 2021 

 

 

3296/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic na technické zhodnocení 

 svěřeného majetku Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, použití fondu investic na financování 

technického zhodnocení budovy střediska Helios – zastřešení zadního vstupu 

v předpokládané hodnotě 90.000,00 Kč 

Z: ředitel DsH 

T: červenec 2021 
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3297/70RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, přijetí 
věcného daru – antibakteriální gely a dezinfekční prostředky  
ve výši 9 849,00 Kč od Lékárny Fortuna, s.r.o., Studentská 1548/26,  
736 01 Havířov - Podlesí, IČ: 26818167 
 
p o v ě ř u j e 

 
ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
Ing. Milana Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

 
Z: ředitel SSmH 
T: červen 2021 

 

  
3298/70RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením neupotřebitelného dlouhodobého majetku 

příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova_________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Sociální služby 
města Havířova, IČ: 60337583 vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého 
majetku - osobního automobilu Renault Trafic, RZ 3T3 7976, inv. číslo 
M000088, VIN VF1JLABA55V249822, rok výroby 2005 v pořizovací ceně 
621 360,- Kč vč. DPH, a to formou prodeje jinému subjektu - prodejci 
automobilů nebo v případě nerealizace prodeje likvidací 

 
   Z: ředitel SSmH 
   T: srpen 2021 
 

 
3299/70RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím finančního příspěvku v rámci programu 

GLOBUS Lepší svět 2021__________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, přijetí finančního příspěvku v rámci programu GLOBUS Lepší 
svět, od Fórum dárců, z. s., se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5,  
IČ: 66004 01 ve výši 40 000,00 Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 
T: červen 2021 
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3300/70RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Česká 1200/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

b) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Karvinská 1183/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

c) Byt č. 32, vel. 0+2 v ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

d) Byt č. 3, vel. 1+2 II.ktg.  v ulici Hornická 680/65, Havířov - Prostřední Suchá, 

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

e) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Karvinská 1184/6, Havířov - Město  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. …………………………… 

 

f) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1089/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

g) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici na Náměstí Republiky 570/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

h) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Pavlovova 585/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

i) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici A. S. Puškina 911/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

j) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1029/67, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 
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k) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Lípová 729/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,   

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

l) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Lípová 728/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. …………………………… 

 

m) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Lípová 604/18, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

n) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Karvinská 1189/16, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. ……………………………,  

3. …………………………… 

 

o) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Slovanská 1222/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. …………………………… 

 

p) Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici A. S. Puškina 909/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………………… 

 

q) Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici Pavlovova 584/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………………,  

2. …………………………… 

 

r) Byt č. 11, vel. 1+3 v ulici Mládí 1141/16, 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 

 

 

3301/70RM/2021 - 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 1. 6. 2021 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2 
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3302/70RM/2021 - 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 30. 6. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

  

3303/70RM/2021 - Rezignace členů Občanské komise RMH pro část města  
Havířov – Dolní Datyně___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignace Ing. P. S. a paní N. M. na funkce členů Občanské komise č.2 pro část 
města Havířov – Dolní Datyně 

 

   
3304/70RM/2021 - Majetkový vstup do společnosti s ČEZ ESCO, a.s._____________________ 

 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru dodavatele ČEZ ESCO, a.s., IČ: 03592880, Duhová 1444/2, Michle,  

140 00 Praha 4, jakožto jediného účastníka jednacího řízení bez uveřejnění 
JŘBU/246/EO/21 – „Nákup akcií k zajištění energetické infrastruktury“ 
v podlimitním režimu dle ust. § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

2. o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem ČEZ ESCO, a.s., IČ: 03592880,  
Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, za níže uvedených podmínek 
v případě jejich schválení Zastupitelstvem města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit  
1. majetkovou účast ve společnosti ČEZ Asset Holding, a. s., 

se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 07334214  
(dále „Společnost“), se základním kapitálem 9.500.000,- Kč, jejímž jediným 
akcionářem je společnost ČEZ ESCO, a.s., IČ: 03592880, Duhová 1444/2, 
Michle, 140 00 Praha 4 

2. nabytí 49 % akcionářského podílu a účasti ve Společnosti   
3. koupi 46 550 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě  

o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč a zaplacení kupní ceny  
ve výši 4.655.000,- Kč   

4. uzavření smlouvy o prodeji akcií mezi společností ČEZ ESCO, a.s.  
IČO: 03592880 a statutárním městem Havířov, ve znění dle Přílohy č. 1 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=3592880
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5. stanovy Společnosti dle Přílohy č. 2  

navrhnout zvolení pana Ing. R. Ch. členem představenstva Společnosti a pana 

L. L. členem dozorčí rady Společnosti  

delegovat pro volební období 2018/2022 na valné hromady společnosti  

členy ZMH Ing. Ondřeje Baránka, náhradníka Ing. Bohuslava Niemiece 

zmocnit primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města 

na valné hromady společnosti a určení osoby pověřené zastupováním za město 

na valné hromadě společnosti  

uložit 

1. ekonomickému odboru zaplatit kupní cenu ve výši 4.655.000,- Kč společnosti 

ČEZ ESCO, a.s. IČO: 03592880  

2. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady  

Společnosti závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu 

hlasování na valné hromadě 

3. delegovaným zástupcům města na valné hromady Společnosti předkládat  

na nejbližším zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady 

 

 

3305/70RM/2021 - Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 21.06.2021___________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  
které se bude konat dne 21.06.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  
dle přílohy.  

 

    

3306/70RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem  

o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro p. R. T., 

státního příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem 

……………………………, Slovenská republika pod podmínkou, že v době 

podání žádosti o byt jmenovaný předloží doklad o celkové úhradě pohledávek 

vůči městu Havířov jeho družkou Nikolou Violovou 

              

2. udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem  

o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro manž. A.P., 

státního příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem 

……………………………a A. P., státního příslušníka Slovenské republiky, 

t.b. …………………………… 
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3307/70RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad a uzavření nové nájemní smlouvy  

k obecnímu bytu – N. Š.____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. udělení výjimky z čl. IV bodu 9 Zásad pro uzavírání nájemních smluv  

k uvolněným bytům v majetku města Havířova pro p. N. Š.,  

trvale bytem …………………………… 

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………… s p. N. Š., t.b. 

…………………………… na dobu tří měsíců, a to pod podmínkou, že před 

uzavřením nové nájemní smlouvy jmenovaná a její druh p. P. G. předloží 

doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov  

 

    

3308/70RM/2021 - Přidělení obecního bytu___________________________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení obecního bytu č. 10 o vel. 1+4 se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období v domě  

na ul. Slovanská 1214/12 v Havířově-Městě p. S. C., t.b. 

…………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude  

se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova  

 

    

3309/70RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. I. S., trvale bytem …………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2 v domě  

na ul. ……………………………, jehož nájemcem je její bývalý manž.  

p. P. S. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného 

nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. I. S. předloží doklad  

o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 
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2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. L. O., trvale bytem …………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě  

na ul. ……………………………, jehož nájemkyní je p. L. T.  

 

 

3310/70RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a následném darování – písek pro beach  

volejbalová hřiště_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku a následné přijetí daru s tím, že předmětem výpůjčky a následného 

bezplatného převedení do vlastnictví statutárního města Havířova po ukončení 

výpůjčky je 660 tun písku použitého na pořádání světové ligy v plážovém 

volejbalu J&T Banka Ostrava Beach Open 2021 ve dnech 2.  – 6.  června 2021, 

který bude statutárnímu městu Havířov vypůjčen a následně darován  

od Moravskoslezského krajského volejbalového svazu se sídlem 702 00 Ostrava 

2, Vítkovická 3083/1, IČO 06617549, za účelem jeho využití na zhotovení 

povrchu tří nových beach volejbalových hřišť v areálu Letního koupaliště 

Jindřich  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a následném darování písku  

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje, oddělení investic zajistit převzetí předmětu smlouvy 

o výpůjčce a následném darování prostřednictvím protokolu o předání  

a převzetí písku 

Z: vedoucí OÚR 

T: 08.06.2021 
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3311/70RM/2021 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.7.2021_____________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

zvýšit počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo 

zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce),  

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnance 

zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města, 

s účinností od 1.7.2021 o dva zaměstnance z důvodu personálního zajištění 

agendy dopravních přestupků správním odborem MMH, tj. celkem  

na 327 zaměstnanců (od 1.8.2021 celkem 326 zaměstnanců) 

 

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

primátor města       náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku

     

  



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/163458/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 

  

DATUM: 18.06.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 71. schůze Rady města Havířova 

konané dne 18.06.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.06.2021  

 
3312/71RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 71. schůze RMH, konané dne 18.06.2021 
 
3313/71RM/2021 - Schválení pořadu 71. schůze RMH, konané dne 18. června 2021 
 
3314/71RM/2021 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel  

a poskytování služeb 
 
3315/71RM/2021 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město  

a JSDH Havířov Životice 
 

3316/71RM/2021 - Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi Statutárním městem Havířov 

a Vysokou školou PRIGO, z.s. 

 

3317/71RM/2021 - OŘ/86/ORG/21 – Modernizace firewallů - rozhodnutí o námitkách 

   

3318/71RM/2021 - VZ/238/OÚR/21 - „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“  

(stavba č. 20060) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

3319/71RM/2021 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – volba členů představenstva 

 

3320/71RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – volba člena dozorčí rady 

 

3321/71RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě  

314/OÚR/21 se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

3322/71RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – odstoupení z funkce člena představenstva  
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U S N E S E N Í 
z 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 18.06.2021  

 
3312/71RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 71. schůze RMH, konané dne 18.06.2021______ 
 

Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 71. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 18.06.2021 

      Mgr. Janu FEBEROVOU 
 

 
3313/71RM/2021 - Schválení pořadu 71. schůze RMH, konané dne 18. června 2021__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený pořad 71. schůze Rady města Havířova, konané dne 18. červan 2021 
dle přílohy upravené takto:  
doplnění bodu č. 11 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 
jediného akcionáře v působnosti valné hromady – odstoupení z funkce člena 
představenstva 

 

 
3314/71RM/2021 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel  

a poskytování služeb______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel 
a poskytování služeb (č. smlouvy: 621/MP/2015) uzavřenou  
se společností GEMOS CZ, spol. s r.o., se sídlem 250 88 Čelákovice,  
B. Smetany 1599, IČO: 25065238, podle kterého bude nájemce hradit nájemné i 
po dobu, po kterou nebude kterékoli zařízení pro měření rychlosti vozidel 
v provozu z provozních, technických nebo personálních důvodů na straně 
nájemce 
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3315/71RM/2021 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město  
a JSDH Havířov Životice__________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
 s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1) dle návrhu E. 
D., velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov Životice 
(viz Příloha č.2) dle návrhu R. P., velitele JSDH Havířov Životice, v souladu s 
přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Havířova“, schválenými Radou města Havířova usnesením 
číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                          

 

u k l á d á  

 

vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů  

dle přílohy č. 1 a č.2 

           Z: vedoucí OKP  

                          T: 31.07.2021 

 

 

3316/71RM/2021 - Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi Statutárním městem Havířov 

a Vysokou školou PRIGO, z.s.______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

Memorandum o dlouhodobé o spolupráci mezi Statutárním městem Havířov  

a Vysokou školou PRIGO, z.s. dle přílohy. 

 

p o v ě ř u j e 

 

k podpisu Memoranda o dlouhodobé spolupráci mezi Statutárním městem 

Havířov a Vysokou školou PRIGO, z.s primátora města Havířova. 

                

Z: vedoucí OKP 

T: 30.06.2021 
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3317/71RM/2021 - OŘ/86/ORG/21 – Modernizace firewallů - rozhodnutí o námitkách_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

obsah námitek stěžovatele IXPERTA s.r.o., se sídlem 190 00 Praha 9,  

Libeň, Lihovarská 1060/12, IČO: 27599523, proti rozhodnutí o vyloučení 

stěžovatele z účasti v zadávacím řízení OŘ/86/ORG/21 - „Modernizace 

firewallů“ ve znění přílohy č. 1 

 

o d m í t á  

 

námitky stěžovatele IXPERTA s.r.o., se sídlem 190 00 Praha 9,  

Libeň, Lihovarská 1060/12, IČO: 27599523, proti rozhodnutí o vyloučení 

stěžovatele z účasti v zadávacím řízení OŘ/86/ORG/21 - „Modernizace 

firewallů“ z důvodů uvedených v příloze č. 2 

 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli 

Z: vedoucí OPS 

T: do 18.06.2021 

 

   

3318/71RM/2021 - VZ/238/OÚR/21 - „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“  

(stavba č. 20060) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/238/OÚR/21 – „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“ (stavba č. 20060) od 

společnosti H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 258 35 661 

s nabídkovou cenou 4 399 243,48 Kč bez DPH ( 5 323 084,61 Kč včetně DPH ) 

 

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 veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/238/OÚR/21 – „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny Světlé“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/238/OÚR/21 – „Střecha tělocvičny 

ZŠ Karolíny Světlé“ 

Z: vedoucí OÚR 

T: 06/2021 
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3319/71RM/2021 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – volba členů představenstva_______________   

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Technické 

služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, 

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“), 

 

v o l í 

 

2. ověřovatele zápisu: Ing. Ondřeje Baránka 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rezignaci pana Ing. J. D. na funkci člena představenstva společnosti TSH a.s., 

ke dni 17.6.2021 

 

s c h v a l u j e  

 

zánik funkce člena představenstva TSH a.s. Ing. J. D. ke dni 17.6.2021 

 

v o l í  

 

do funkce člena představenstva TSH a.s.:  

1. ode dne 18.6.2021 pana M. P., dat. nar. …………….,  

bytem …………………………………. 

2. ode dne 18.6.2021 pana O. L., dat. nar. …………….,  

bytem ………………………………… 

3. ode dne 28.7.2021 pana Ing. P. R., MBA, dat. nar. ……………,  

bytem ………………………………… 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.    

                                                                                   

  Z: vedoucí KP 

  T: 06/2021 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy představenstva  

společnosti TSH a.s. 

  Z: představenstvo  

       TSH a.s. 

   T: 07/2021 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 71. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 18.06.2021 

7 

3. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku  

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 

 

                                                                                                Z: představenstvo  

     TSH a.s. 

                                                                                                      T: 07/2021 

 

 

3320/71RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – volba člena dozorčí rady_________________  

 

Rada města Havířova,  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská 

realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, 

IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „společnost“)  

 

v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

skončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti  

pana J. L., nar. ……………….…,  

bytem ……………………………..., dnem 14.7.2021 

 

v o l í 

 

s účinností od 15.7.2021 do funkce člena dozorčí rady společnosti 

pana J. L., nar……….………….., 

bytem ………….………………….., 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady  

do sídla společnosti 

          Z: vedoucí KP 

          T: 6/2021 

 

2. provést změnu zápisu o obsazení funkce člena dozorčí rady v obchodním  

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 

          Z: jednatelé společnosti 

          T: 8/2021 
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3321/71RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě  

314/OÚR/21 se společností Technické služby Havířov a.s._______________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 314/OÚR/21 o dodatečné stavební práce 

za cenu 253.000,00 Kč bez DPH (306.130,00 Kč včetně DPH) v rozsahu 

Přílohy č.1 

 

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 314/OÚR/21 na provedení stavby 

„Beach volejbal v Havířově“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení se společností 

Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 314/OÚR/21 ze dne 26. 4. 2021. 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 314/OÚR/21  

ze dne 26.4.2021 

 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 06/2021 

 

 

3322/71RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – odstoupení z funkce člena představenstva__  

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Havířovská 

teplárenská společnost, a.s., se sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark,  

736 01 Havířov, IČO: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113, (dále jen „společnost HTS, a.s.“)  

 

v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu: Ing. Ondřeje Baránka 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

odstoupení pana Ing. J. M., MBA z funkce člena představenstva společnosti 

HTS, a.s.  
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s c h v a l u j e  

 

zánik funkce člena představenstva HTS, a.s. Ing. J. M., MBA  

ke dni 18.6.2021 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s. 

 

          Z: vedoucí KP 

          T: 6/2021 

 

2. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku  

vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 

 

          Z: představenstvo  

     HTS, a.s. 

          T: 7/2021 

 

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

primátor města       náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku

     

  



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/194094/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 

  

DATUM: 21.07.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 72. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.07.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.07.2021  

 
3323/72RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 72. schůze RMH, konané dne 19.07.2021 
 
3324/72RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů z 70. schůze RMH, konané dne 7. června 2021  

a 71. schůze RMH, konané dne 18. června 2021 
 

3325/72RM/2021 - Schválení pořadu 72. schůze RMH, konané dne 19. července 2021 
 
3326/72RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 72. RMH 
 
3327/72RM/2021 - Přidělení obecního bytu Armádě spásy v rámci sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově      
 

3328/72RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí 
 
3329/72RM/2021 - Pronájem části nemovité věci 
 
3330/72RM/2021 - Ukončení a pronájem části nemovité věci 
 
3331/72RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu částí nemovitých věcí 

 
3332/72RM/2021 - Ukončení nájmů částí nemovitých věcí dohodou 
 
3333/72RM/2021 - Výsledek veřejné soutěže 
 
3334/72RM/2021 - Změna usnesení  
 
3335/72RM/2021 - Přijetí daru movité věci od Moravskoslezského kraje 
 
3336/72RM/2021 - Výpověď nájemní smlouvy 
 
3337/72RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“  
 

3338/72RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
pro stavbu „REKO SKAO Prostřední Suchá“  
 

3339/72RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s. 
 
3340/72RM/2021 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark,  

formou veřejné soutěže 
 

3341/72RM/2021 - Záměr pachtu části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město 
 
3342/72RM/2021 - Záměr směny pozemků v k. ú. Prostřední Suchá 
 
3343/72RM/2021 - Výpůjčka částí pozemků parc. č. 3748/1, k. ú. Havířov-město  

a parc. č. 2645/100, k. ú. Prostřední Suchá 
 

3344/72RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 396/1, k. ú. Bludovice 
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3345/72RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město 
 
3346/72RM/2021 - Pronájem části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420, k. ú. Havířov-město 
 
3347/72RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark 
 
3348/72RM/2021 - Souhlas s umístěním sídla společnosti 
 
3349/72RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“  
 

3350/72RM/2021 - Využití majetku – majetek po zemřelém     
 
3351/72RM/2021 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 
 
3352/72RM/2021 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  

za období leden až květen 2021 
 

3353/72RM/2021 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021 
 
3354/72RM/2021 - Zahájení školního roku 2021/2022 v 1. třídách základních škol  
 
3355/72RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov  
 
3356/72RM/2021 - Souhlas s oceněním a poskytnutím darů PO 
 
3357/72RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
3358/72RM/2021 - Výroční zprávy o činnosti mateřských škol za školní rok 2019/2020 
 
3359/72RM/2021 - Výroční zprávy o činnosti základních škol za školní rok 2019/2020 
 
3360/72RM/2021 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Petřvaldská Havířov 
 
3361/72RM/2021 - Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Petřvaldská Havířov 
 
3362/72RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Lípová Havířov 
 
3363/72RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Okružní Havířov 
 
3364/72RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – ZŠ Jarošova 
 
3365/72RM/2021 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ Moravská  Havířov 
 
3366/72RM/2021 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2021 v Havířově 
                                                         
3367/72RM/2021 - Návrh nového znění Zásad řízení a hospodaření PO 
 
3368/72RM/2021 - Splašková kanalizace - Plány obnovy, investic a údržby na rok 2022 

 
3369/72RM/2021 - Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav na rok 2022 
 
3370/72RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování 
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3371/72RM/2021 - Pracovní skupina pro řešení Městské hromadné dopravy  
v Havířově – změna složení 

 
3372/72RM/2021 - Pracovní skupina pro výběr dopravce MHD Havířov – změna složení  
 
3373/72RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání  

návrhu Změny č.1 ÚP Šenov   
 

3374/72RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 3  
ke smlouvě 314/OÚR/201 se společností Technické služby Havířov a.s. 
 

3375/72RM/2021 - „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“– zahájení zadávacího  
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

3376/72RM/2021 - „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 263/OÚR/21 
 

3377/72RM/2021 - „Odkanalizování částí města Havířova – lokalita Důlňák“  
(stavba č. 19004) - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21 
 

3378/72RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 248/OÚR/21 
 

3379/72RM/2021 - Mimořádné přidělení bezbariérového bytu – J. J. bydlištěm ………………. 
 

3380/72RM/2021 - Souhlas zřizovatele k vyřazení dlouhodobého majetku příspěvkovou  
organizací Sociální služby města Havířova 
 

3381/72RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace  
 

3382/72RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice  
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
 

3383/72RM/2021 - Žádost Československé obce legionářské - výpůjčka venkovních  
prostor sportoviště ve správě SSRZ Havířov 
 

3384/72RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov   
 

3385/72RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov   
 

3386/72RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3387/72RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu 

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3388/72RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  

 
3389/72RM/2021 - OŘ/192/OÚR/21 - „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - rozhodnutí  

o výběru a uzavření smlouvy  
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3390/72RM/2021 - ZPŘ/148/OÚR/21 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí  
na denní stacionář“ - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy 
 

3391/72RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady – volba člena představenstva   
 

3392/72RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady – změna v orgánech společnosti   
 

3393/72RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
za 2. čtvrtletí 2021 
 

3394/72RM/2021 - Změna v Komisi sociální a zdravotní RMH 
 
3395/72RM/2021 - Poskytnutí dotací obcím postiženým vichřicí 
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U S N E S E N Í 
ze 72. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.07.2021  

 

3323/72RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 72. schůze RMH, konané dne 19.07.2021______ 

 
Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 72. schůze Rady města Havířova, konané 
dne 19.07.2021 

Ing. Bohuslava NIEMIECE 

 

 

3324/72RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů z 70. schůze RMH, konané dne 7. června 2021  
a 71. schůze RMH, konané dne 18. června 2021________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávy ověřovatelů zápisů ze 70. schůze RMH, která se konala dne  
7. června 2021 a ze 71. schůze RMH, která se konala dne 18. června 2021 

 

 
3325/72RM/2021 - Schválení pořadu 72. schůze RMH, konané dne 19. července 2021________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený pořad 72. schůze Rady města Havířova, konané dne  
19. července 2021 dle přílohy upravené takto: 
- doplnění pořadu o body: 
70. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – změna v orgánech společnosti   
71. Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 2. čtvrtletí 2021 
72. Změna v Komisích RMH 
73. Poskytnutí dotací obcím postiženým vichřicí 

 

 

3326/72RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 72. RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
1985/44RM/2020 Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby 

„Přednádražní prostor Havířov“ 
2203/50RM/2020 Služebnost inženýrské sítě v rámci vypořádání stavby 

„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá, 
lokalita Fryštátská, Hornosušská“ 

2403/53RM/2020 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 
použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 
příspěvková organizace 

2650/59RM/2020 Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku parc. 
č. 1793, k. ú. Dolní Suchá 

2952/66RM/2021 Propachtování vodovodu na ul. Výletní v Havířově-
Šumbarku 

2973/66RM/2021 Žádost Technických služeb Havířov a.s. o vyjmutí 
z pojistných smluv 

3051/67RM/2021 Výpůjčka a výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně, pro 
přístřešek MHD               

3097/68RM/2021 Vypořádání kanalizačních stok v majetku města, 
umístěných na cizích pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá 

 
v y p o u š t í 

 
2087/48RM/2020 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 

Havířova, IV. etapa, P6 lokalita Zákostelí, Havířov-
Bludovice“          

2475/56RM/2020 Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení 
svěřeného majetku 

2804/63RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

2816/63RM/2021 Výpůjčka a služebnost inženýrské sítě pro účely výstavby 
veřejného osvětlení 

2917/64RM/2021 Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení 
svěřeného majetku 

2941/66RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 1. část“ 

2979/66RM/2021 Žádost o souhlas s pořízením souboru dlouhodobého 
majetku 

3036/67RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 3. část“ 

3052/67RM/2021 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 
Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – 
změny 

3087/68RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 1. část“ 

3090/68RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 
GasNet, s.r.o. – změna usnesení 

3091/68RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

3138/69RM/2021 Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie 
Havířov 
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3147/69RM/2021 Pronájem části nemovité věci 
3151/69RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti  
3152/69RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce,a.s. 
3167/69RM/2021 Žádost o snížení nájemného 
3173/69RM/2021 Předložení žádostí o podporu v rámci výzvy 12/2020 

Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč 
3190/69RM/2021 Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení 

svěřeného majetku 
3191/69RM/2021 OŘ/86/ORG/21 - Modernizace firewallů - rozhodnutí o 

vyloučení, výběru a uzavření smlouvy 
3201/69RM/2021 „Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele 

energetických služeb metodou EPC“ - zahájení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

3258/70RM/2021 VZ/199/OŠK/21 - „Revitalizace turistické základny, 
Pstruží ev. č. 105“ (číslo stavby 20009) - rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky 

3259/70RM/2021 Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 
767/OŠK/07 

3261/70RM/2021 Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, 
ředitelce Asterix-SVČ, p. o., Havířov 

3272/70RM/2021 Návrh na úpravu platů - stanovení osobních příplatků 
ředitelům PO 

3282/70RM/2021 Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku 
města 

3283/70RM/2021 „Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 
2023“ – zahájení zadávacího řízení  

3288/70RM/2021 Informace o změnách v projektu „26 let spolupráce měst 
Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov 

3295/70RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o 
mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu 

3297/70RM/2021 Souhlas s přijetím věcného daru 
3299/70RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím finančního příspěvku v rámci 

programu GLOBUS Lepší svět 2021 
3310/70RM/2021 Smlouva o výpůjčce a následném darování – písek pro 

beach volejbalová hřiště 
3316/71RM/2021 Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi Statutárním 

městem Havířov a Vysokou školou PRIGO, z.s. 
3317/71RM/2021 OŘ/86/ORG/21 – Modernizace firewallů - rozhodnutí  

o námitkách 

3318/71RM/2021 VZ/238/OÚR/21 - „Střecha tělocvičny ZŠ Karolíny 
Světlé“ (stavba č. 20060) – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

3321/71RM/2021 „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě 314/OÚR/21 se společností Technické služby 
Havířov a.s. 
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3327/72RM/2021 - Přidělení obecního bytu Armádě spásy v rámci sociálního programu  
Prevence bezdomovectví v Havířově_________________________________      
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

přidělení konkrétního obecního bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě na ul. Jedlová 495/6 
v Havířově-Šumbarku Armádě spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411,  
se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha - Stodůlky, za účelem jeho využití v rámci 
sociálního programu Prevence bezdomovectví v Havířově, realizovaného 
Armádou spásy v ČR, a za podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi 
statutárním městem Havířov a Armádou spásy v České republice, z.s.,  
č.j. 883/OSV/2015 s tím, že: 
- nájemní smlouva bude k předmětnému bytu se jmenovanou 
organizací uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova s výjimkou povinnosti úhrady 
jistoty 

- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní  
agentura, s.r.o. 

 

 

3328/72RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí______________________________ 

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

1. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 10,80 m2  
v suterénu obytného domu ul. Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě,  
p. M. R., jako sklad pro vlastní potřebu 

 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 15,20 m2  

v 1. PP obytného domu ul. Čelakovského 1594/2B, Havířov-Podlesí,  
p. D. B., jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

3329/72RM/2021 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 

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

1. pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 15,08 m2  

v suterénu obytného domu ul. Emy Destinové 1167/1A, Havířov-Šumbark, 
panu J. K., bytem ………………………………………..,  
jako sklad pro vlastní potřebu za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou od 01.08.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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2. pronájem části nemovité věci-nebytového prostoru o výměře 14,80 m2  
v suterénu obytného domu ul. Akátová 459/3, Havířov-Šumbark, 
panu J. Š., bytem ……………………………………….., jako sklad pro 
vlastní potřebu za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou od 01.08.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 

 
3330/72RM/2021 - Ukončení a pronájem části nemovité věci_____________________________ 

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

ukončení nájmu části nemovité věci – nebytového prostoru sloužícího 
k podnikání-místnost č. 308 o výměře 59,60 m2 a podíl společných prostor  
o výměře 25,80 m2 ve 3. nadzemním podlaží v Městském podnikatelském centru 
ul. Palackého 689/2, Havířov-Město nájemci společnosti DOZIT PLUS s.r.o, 
IČO: 27815170, dohodou k 31.07.2021 
a 

pronájem části nemovité věci – místnosti č. 302 o výměře 59,40 m2 a podíl  
na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží budovy 
Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, společnosti DOZIT 
PLUS s.r.o., IČO: 27815170, jako sklad materiálu, za podmínek: 
- nájemné za kancelář 524,00 Kč/m2/rok bez DPH  
- nájemné za podíl společných prostor 55,00 Kč/m2/rok bez DPH 
- čtvrtletní hrazení záloh za služby  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.08. 2021 

 

 

3331/72RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu částí nemovitých věcí_____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 
1. ukončení nájmu části nemovité věci-místnosti č. 215 o výměře 12,53 m2  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2,  
Havířov-Město, Slezské diakonii, IČO: 65468562, dohodou k 31.08.2021  
a záměr pronájmu části nemovité věci-místnosti č. 215 o výměře 12,53 m2  
ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2,  
Havířov-Město, POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO: 25859838   

 
2. ukončení nájmu části nemovité věci-místnosti č. 309 o výměře 12,49 m2  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2,  
Havířov-Město, POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO: 25859838, dohodou 
k 31.08.2021  
a záměr pronájmu části nemovité věci-místnosti č. 309 o výměře 12,49 m2  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2,  
Havířov-Město, Slezské diakonii, IČO: 65468562 
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3332/72RM/2021 - Ukončení nájmů částí nemovitých věcí dohodou_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci-nebytový prostor o výměře 20,38 m2  

v suterénu obytné ho domu ul. Puškinova 911/1, Havířov-Město, nájemci panu 
A. K., bytem ………………………………………..,z důvodu odstěhování 
nájemce, a to dohodou k 31.07.2021 

 
2. ukončení nájmu části nemovité věci – nebytového prostoru sloužícího  

k podnikání - prostoru sloužícího jako ordinace o celkové výměře 132,47 m2  

a podíl společných prostor o výměře 50,62 m2 ve 3. nadzemním podlaží 
zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83, v Havířově-Podlesí nájemci 
společnosti Somadent s.r.o., IČO: 28603796 dohodou k 31.10.2021  

 

 
3333/72RM/2021 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 1/EO/2021 na pronájem garáže o výměře 15 m2 
v obytném domě ul. Gen. Svobody 237/19, Havířov-Šumbark podané 

1. paní R. J. 
2. panem L. H. 
3. panem L. K. 

 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 15 m2 v obytném domě 
ul. Gen. Svobody 237/19, Havířov-Šumbark s panem L. H.,  
bytem ……………………………………….., za podmínek: 
- nájemné 1100,00 Kč/m2/rok bez DPH 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
- nájem na dobu neurčitou od 01.08.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- účel: garážování osobního vozidla 
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3334/72RM/2021 - Změna usnesení  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení č. 3145/69RM/21 ze dne 24.5.2021, a to ve výměře 
pronajímaného prostoru - nebytového prostoru, z výměry 5,80 m2 na výměru 
3,60 m2 v suterénu obytného domu ul. Moravská 428/25, Havířov-Šumbark,  
panu J. S., bytem ……………………………………….., jako sklad pro vlastní 
potřebu za podmínek:  
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, 
- nájem na dobu neurčitou od 1.8.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 
3335/72RM/2021 - Přijetí daru movité věci od Moravskoslezského kraje___________________ 

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

 
přijetí daru movité věci v pořizovací ceně 82.280,00 Kč, specifikované v příloze, 
od Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692 a v hospodaření organizace Střední 
škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, 
Havířov-Šumbark do vlastnictví statutárního města Havířova 
 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací 
smlouvy 

Z: vedoucí EO 

T: 31.08.2021 
 

 

3336/72RM/2021 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpověď smlouvy o nájmu části nemovité věci - prostor sloužící k podnikání  
č. 1346/NBP/2018 na pronájem prostoru v 1. poschodí budovy zdravotního 
střediska na Dlouhé tř.  1134/83, Havířov-Podlesí, spol. MOJE AMBULANCE 
a.s., IČO: 27798941, jako ordinaci praktického lékaře, na základě žádosti 
společnosti 
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3337/72RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
pro stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“_______________________  

 
Rada města Havířova 
 

r u š í  
 

usnesení č. 3088/68RM/2021 ze dne 3. 5. 2021 
 
s c h v a l u j e 

 
- výpůjčku částí pozemků v majetku města, a to parc. č. 524/1, 524/2, 524/63,  

524/64, 524/69, 524/80, 524/81, 524/83, 524/102, 524/108, 524/112, 2045/1,  
k. ú. Bludovice (dále jen „pozemky“) o výměře cca 1.092,00 m2, na dobu  
od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  
za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH  
dle geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 
neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu 
a plynovodních přípojek v rámci stavby„REKO MS Havířov Podlesí 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: 31.12.2021 

 

 
3338/72RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO SKAO Prostřední Suchá“_________________________  

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

 
- výpůjčku části pozemku v majetku města, a to parc. č. 3555,  

k. ú. Havířov-město (dále jen „pozemek“) o výměře cca 32,80 m2, na dobu  
od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku za jednorázovou úhradu  
za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle 
geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou 



 
 

USNESENÍ 

z 72. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 19.07.2021 

14 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce (přemístění) stanice 
katodické ochrany (SKAO) Prostřední Suchá, vybudování nové SKAO s novým 
anodovým uzemněním a novou přípojkou NN ve stávající regulační stanici RS 
12017 v k. ú. Havířov-město. SKAO Prostřední Suchá je nedílnou součástí 
chráněného VTL plynovodu v rámci stavby „REKO SKAO Prostřední Suchá“ 
 
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: 31.12.2021 

 

 
3339/72RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._______ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. č. 1374/69,  
k. ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování  
a opravování podzemního komunikačního vedení zařízení veřejné komunikační 
sítě-HDPE trubky s optickými kabely, mikrotrubičkami a chráničkami veřejné  
komunikační sítě v rámci stavby číslo 11010-087386 
MIMO_TM9_T_KISUM_OK za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, 
o výměře 22,78 m2 dle GP č. 2015-93/2021 ze dne 7. 5. 2021, na dobu neurčitou 
ve prospěch oprávněné společnosti – CETIN a.s., se sídlem: Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 
 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti 
 
u k l á d á 
 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto 
usnesením                                                                                           

Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 
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3340/72RM/2021 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark,  
formou veřejné soutěže____________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pachtu pozemku parc. č. 1475/5, ostatní plocha o výměře 393 m2,  
k. ú. Šumbark, za účelem užívání zahrady, formou veřejné soutěže, za podmínek: 
 

1. Výše pachtovného je stanoveno v minimální výši 3.558,00 Kč/rok  
2. Doba pachtu  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
3. Platba pachtu bude uhrazena nejpozději do 31. 3. příslušného  

kalendářního roku  
4. Pozemek bude užíván jako zahrada 

 

s c h v a l u j e 
 

ukončení pronájmu pozemku parc. č. 1475/5, ostatní plocha o výměře 393 m2,  
k. ú. Šumbark, panu O. R., ……………………………………….., z důvodu 
neužívání pozemku jako zahrady, dohodou ke dni 1. 8. 2021 
 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  
o ukončení nájmu pozemku 
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru vyhotovit dohodu o ukončení nájmu pozemku v souladu 
s tímto usnesením 

                                                                                                               Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31.10.2021 

 

 
3341/72RM/2021 - 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 173 m2,  
k. ú. Havířov-město, panu R. L., …………………..…………, za účelem zahrady 
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3342/72RM/2021 - Záměr směny pozemků v k. ú. Prostřední Suchá_______________________ 
 

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

 
Zastupitelstvu města Havířov schválit záměr směny části pozemku parc.  
č. 1195/111, nově dle geometrického plánu č. 3310-64/2021, označený  
ve vlastnictví paní A. B., za část pozemku parc. č. 1195/1, nově dle 
geometrického plánu č. 3310-64/2021, označený jako pozemek parc.  
č. 1195/364, k. ú. Prostřední Suchá, o výměře 7 m2, ve vlastnictví statutárního 
města Havířov, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod garáží,  
bez finančního vyrovnání 

 

 

3343/72RM/2021 - Výpůjčka částí pozemků parc. č. 3748/1, k. ú. Havířov-město  
a parc. č. 2645/100, k. ú. Prostřední Suchá_____________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku částí pozemků parc. č. 3748/1, o výměře 1,5 m2, k. ú. Havířov-město  
a parc. č. 2645/100, k. ú. Prostřední Suchá, o výměře 1,5 m2, pro Českou poštu, 
s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, Region Severní Morava, 
Poštovní 1368/20, Ostrava 1, IČO: 47114983, zastoupenou paní J. K., vedoucí 
týmu PČ M – Tým/2, za účelem umístění 2 ks poštovních odkládacích schránek 
pro ukládání listovních zásilek veřejností, na dobu určitou 10 let s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 9. 2021 
 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce pozemku 
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu 
s tímto usnesením 

                                                                                                               Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31.10.2021 

 

 

3344/72RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 396/1, k. ú. Bludovice_________________ 

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 396/1, o výměře 20 m2, k. ú. Bludovice,  
pro Společenství vlastníků 17. listopadu 1124, Havířov-Podlesí, se sídlem 
Hornosušská 1041/2, Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 06619495, za účelem 
umístění předsazených balkónových sestav obytného domu na ul. 17. listopadu 
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1124/36, Havířov-Podlesí, v rámci stavby „Revitalizace bytového domu  
17. listopadu 1124/36, Havířov-Bludovice“, na dobu určitou 5 let, s účinností  
od 1. 9. 2021 
 

p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce pozemku 
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu 
s tímto usnesením 

                                                                                                                Z: vedoucí EO 
                                                                                                               T: 31.10.2021 

 

 

3345/72RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město______ 

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

 
záměr pronájmu pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město, o výměře 5 m2, 
společnosti Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 27082440 za účelem umístění AlzaBoxu.   

 

 
3346/72RM/2021 - Pronájem části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420, k. ú. Havířov-město______ 

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
pronájem části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420, k. ú. Havířov-město,  
o výměře 4 m2, společnosti Ústav Pohoda, z. ú., Svojsíkova 2087,  
737 01 Český Těšín, IČO: 03406083 pod již postaveným prodejním stánkem, 
s prodejem rybích výrobků sebou s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena  
na dobu neurčitou od 01.08.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční 
pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného 
břemene v celkové výši 4 000,00 Kč/rok. 
Další podmínky nájemní smlouvy jsou zákaz prodeje rozlévaných alkoholických 
nápojů, nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou 
schůdnost přístupu ke stánku. Provozovnu bude společnost zásobovat  
z ul. Gorkého 
a 
ukončení nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420,  
k. ú. Havířov-město se společností První novinová společnost a. s.,  
Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 19300, IČO: 45795533 
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p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 
a dohody o ukončení nájemní smlouvy 
 
u k l á d á  
 
ekonomickému odboru vyhotovit nájemní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy v souladu s tímto usnesením 

Z: vedoucí EO 

T: 31.07.2021 

 

 
3347/72RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark_________ 

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark, o výměře 34 m2, 
paní D. H., bytem ……………………………………….., pod již postaveným 
prodejním stánkem, s prodejem novin, časopisů, potravin  
a smíšeného zboží.   

 

 
3348/72RM/2021 - Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________ 

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

 
umístění sídla společnosti ČEZ Asset Holding, a. s., IČO: 07334214 na adrese 
Havířov-Město, ul. Svornosti č.p. 86/2, PSČ 736 01 v budově Magistrátu města 
Havířova, která je součástí pozemku parc. č. 122, k.ú. Havířov-město, zapsaná 
na LV č. 10001,  

 

 

3349/72RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“___________________________  
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města 
Havířov–Město, lokalita Důlňák“     
1. výpůjčku a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k části   

pozemku  k. ú. Havířov - město, parc. č. 4646/3, v rozsahu cca 115 m2,  
ve  vlastnictví MUDr. P. P., bytem ………………………………………..,  pro 
statutární město Havířov, stavebníka  a vlastníka kanalizačního řadu 
umístěného na pozemku, doba výpůjčky pozemku  
se sjednává od zahájení stavebních prací do uzavření smlouvy o zřízení 
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služebnosti inženýrské sítě, přičemž služebnost spočívá v právu vlastníka 
kanalizace umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizaci 
umístěnou na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek vlastníka s tím,  
že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 125,00 Kč/m2 plochy břemene 
včetně ochranného pásna, dle zaměření dokončené stavby a 500,00 Kč, 
za umístění 1 ks šachtice   

 
2. výpůjčku a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k části  

pozemku  k. ú. Havířov - město, parc. č. 4646/4, v rozsahu cca 73 m2, dle 
podílů zapsaných na LV 4048, ve spoluvlastnictví manželů MUDr. R. H. 
bytem …………………………………… a MUDr. M. H., bytem 
……………………………………….., manželů J. K. a V. K., oba bytem 
……………………………………….., pana MUDr. A. M., bytem 
……………………………………….., manželů RNDr. L. N. a Mgr. V. N., 
oba bytem ……………………………………….. a paní MUDr. P. P., bytem 
……………………………………….., pro statutární město Havířov, 
stavebníka a vlastníka kanalizačního řadu umístěného na pozemku, doba 
výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací do uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, přičemž služebnost spočívá 
v právu vlastníka kanalizace umístit, provozovat, udržovat, opravovat či 
odstranit kanalizaci umístěnou na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek 
vlastníků s tím, že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 125,00 Kč/m2 
plochy břemene včetně ochranného pásna, dle zaměření dokončené stavby a 
500,00 Kč, za umístění 1 ks šachtice   

 
 
3. výpůjčku a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k části   

pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 4646/5, v rozsahu cca 58 m2,  
dle podílů zapsaných na LV 4499, ve spoluvlastnictví manželů  
RNDr. L. N. a Mgr. V. N., oba bytem ……………..…… a paní MUDr. P. P., 
bytem ……………………………, pro statutární město Havířov, stavebníka  a 
vlastníka gravitačního kanalizačního řadu umístěného na pozemku, doba 
výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací do uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, přičemž služebnost spočívá 
v právu vlastníka kanalizace umístit, provozovat, udržovat, opravovat či 
odstranit kanalizaci umístěnou na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek 
vlastníka s tím, že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 125,00 Kč/m2 
plochy břemene včetně ochranného pásna, dle zaměření dokončené stavby a 
500,00 Kč, za umístění 1 ks šachtice   

 
4. nájem a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k části pozemku  

k. ú. Havířov-město, parc. č. 4556/5, v rozsahu cca 77 m2, ve vlastnictví manž. 
R. J.  aj. V., oba bytem ……………………………, pro statutární město 
Havířov, stavebníka a vlastníka kanalizačního řadu umístěného na pozemku, 
doba nájmu pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací do uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, za nájemné ve výši 100,00 
Kč/m2/rok, přičemž služebnost spočívá v právu vlastníka kanalizace umístit, 
provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizaci umístěnou na 
pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek vlastníků s tím, že hodnota 
služebnosti je sjednána ve výši 200,00 Kč/m2 plochy břemene včetně 
ochranného pásna, dle zaměření dokončené stavby a 10.000,00 Kč, za umístění 
1 ks šachtice   
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  
k bodu 1.- 4.     
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                           
           Z: vedoucí EO                                                                                                                        

T: 30.09.2021 

 

 
3350/72RM/2021 - Využití majetku – majetek po zemřelém______________________________     

 

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

 
vyřazení majetku z majetkové evidence města Havířova a bezúplatné předání 
klientům odboru sociálních věcí, a to 4 ks poukázek úřadu práce po 50,00 Kč/ks, 
v celkové účetní hodnotě 200,00 Kč po zemřelém, u kterého bylo statutární 
město Havířov vypravitelem pohřbu a nabylo majetek na základě usnesení soudu 
č. 36 D 456/2021   

 

 

3351/72RM/2021 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021_______ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

2. úpravu odpisových plánů na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě 
činí 48 964 494,00 Kč. 

 

 

3352/72RM/2021 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  
za období leden až květen 2021______________________________________ 

 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného 
rozpočtu města Havířova, které byly realizované v období leden až květen 2021 
u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu 
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3353/72RM/2021 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021_ 
 

Rada města Havířova  
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021 

 

 

3354/72RM/2021 - Zahájení školního roku 2021/2022 v 1. třídách základních škol___________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2021/2022 v 1. třídách 
základních škol ve středu 1. září 2021 dle upravené přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 

oznámit zástupcům města čas a místo zahájení školního roku 2021/2022  
v 1. třídách  základních škol  

                 Z: vedoucí OŠK 

                 T: srpen 2021  
 

 

3355/72RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov___________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení výkonu funkce členů školské rady z důvodu uplynutí funkčního 
období: 
 
1. pana Ing. P. S. při Základní škole Havířov-Město  

Gorkého 1/329 okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 24. 7. 2021 
 
2. pana V. K. při Základní škole Havířov-Město  

Žákovská 1/1006 okres Karviná ke dni 9. 9. 2021 

 
j m e n u j e 

 
do funkce člena školské rady: 
 
1. pana Ing. P. S. při Základní škole Havířov-Město  

Gorkého 1/329 okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 25. 7. 2021 
 

2. pana V. K. při Základní škole Havířov-Město  
Žákovská 1/1006 okres Karviná ke dni 10. 9. 2021 
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p o v ě ř u j e 
 

primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů 
 

u k l á d á 

 
1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce členům školské rady  

za dané funkční období a poděkování za výkon ve funkci členům školské rady   
2. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady 
3. předat jmenovací dekrety novým členům školských rad   

 
   Z: vedoucí OŠK 
                                                                                        T: srpen 2021 

 

 

3356/72RM/2021 - Souhlas s oceněním a poskytnutím darů PO__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s ouh l as í  

 
s oceněním a poskytnutím finančních darů příspěvkovým organizacím města 
formou poukázky v hodnotě 2 500,00 Kč na nákup sportovních potřeb  
do prodejny Sportisimo, Havířov, Před Tratí 1434/5, a to pro: 
 
1. Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723 
 
2. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, 

IČO: 48805513 
 
3. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 
 

 

3357/72RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 
 

věcný dar ve výši 2 200,00 Kč od fyzické osoby – dětské polštářky 22 ks  
k relaxaci dětí MŠ 
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2. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
okres Karviná, IČO: 61988600 

 
finanční dar ve výši 28 000,00 Kč od Nadačního fondu Veolia, se sídlem  
Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1, IČO: 27068102 na realizaci projektu 
„Živá zahrada – Motýlí louka s vysazenými keři a „Bosý chodník“ pro radost“ 

 

 
3358/72RM/2021 - Výroční zprávy o činnosti mateřských škol za školní rok 2019/2020_______ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 

vyhodnocení výročních zpráv o činnosti mateřských škol za školní  
rok 2019/2020 dle přílohy č. 1 

 

 

3359/72RM/2021 - Výroční zprávy o činnosti základních škol za školní rok 2019/2020_______ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 

vyhodnocení výročních zpráv o činnosti základních škol za školní rok 2019/2020 
dle přílohy č. 1  

 

 

3360/72RM/2021 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Petřvaldská Havířov__ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 

 

1. zápis o průběhu konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové  
organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,  
IČO: 61988570 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
 

2. usnesení komise: pro výkon funkce je vhodná uchazečka paní  
Bc. Z. K. 

 
j m e n u j e 

 
s účinností od 1. 9. 2021 na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262,  
IČO: 61988570 
 
paní Bc. Z. K. 
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p o v ě ř u j e 
 

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

 
3361/72RM/2021 - Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Petřvaldská Havířov_____________ 

 
Rada města Havířova 
 

s t a n o v í 
 

plat nově jmenované ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark  
Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 paní Bc. Z. K. od 1. 9. 2021 dle přílohy č. 1 
 

u k l á d á 

 
vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark 
Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 paní Bc. Z. K.   
 

  Z: vedoucí OŠK 
  T: srpen 2021 

 

 
3362/72RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Lípová Havířov_________ 

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

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15,  
IČO: 65890701 
 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  
do fondu investic ve výši62 000,00 Kč na opravu části oplocení školní zahrady 
MŠ Lípová Havířov 

 

 
3363/72RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Okružní Havířov________ 

 

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

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Šumbark  
Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  
do fondu investic ve výši40 000,00 Kč na pokrytí nákladů na údržbu – 
vymalování společných a provozních prostorů MŠ po rekonstrukci  
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3364/72RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – ZŠ Jarošova________________ 
 

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

 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 
okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 
 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky z rezervního 
fondu do fondu investic ve výši 370 000,00 Kč na opravu skleníku a opravu 
oplocení okolo skleníku školy 

 

 

3365/72RM/2021 - Vyřazení investičního majetku - ZŠ Moravská Havířov_________________ 
 

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

 
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 
Základní škola Havířov-Šumbark, Moravská 29/497 okres Karviná,  
IČO: 70958131  
 
- elektronický konvektomat FAGOR, výr. číslo 1121321300.97010739, 
inventární číslo 220032, v pořizovací ceně 413 932,00 Kč včetně DPH, 
zůstatková cena k 30. 4. 2021 činí 0,00 Kč 

 
- průchozí myčka nádobí ZANUSSI LS-9, výr. číslo 505022,  
inventární číslo 220048, v pořizovací ceně 103 601,40 Kč včetně DPH, 
zůstatková cena k 30. 4. 2021 činí 7 275,40 Kč včetně DPH 

 

 
3366/72RM/2021 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2021 v Havířově________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e   
 
zapojení   města  Havířova  do  Evropského  týdne mobility, který  se  uskuteční  
ve dnech 16. 9. - 22. 9. 2021, a uspořádání Evropského dne bez aut  
dne 22. 9. 2021 formou klasických doprovodných aktivit dle důvodové zprávy 
 
u k l á d á 
 

1. odboru komunálních služeb projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a. s.,  
poskytnutí bezplatné přepravy na den 22. 9. 2021 
 

Z: vedoucí OKS  
T: do 22. září 2021 
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2. základním a mateřským školám, jejichž zřizovatelem je město, zorganizovat  
v rámci Evropského týdne mobility dle svých možností aktivity zaměřené  
na předmětnou problematiku  

Z: vedoucí OŠK  

T: září 2021 

 

                                                         
3367/72RM/2021 - Návrh nového znění Zásad řízení a hospodaření PO____________________ 
 

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

 
s účinností od 1. 1. 2022 Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací 
ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu  
 
u k l á d á  

 

odboru školství a kultury informovat příspěvkové organizace města o nových 
Zásadách řízení a hospodaření příspěvkových organizací 
 

   Z: vedoucí OŠK 

   T: září 2021 

 

 
3368/72RM/2021 - Splašková kanalizace - Plány obnovy, investic a údržby na rok 2022______ 

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

 
1. Plán obnovy splaškové kanalizace na rok 2022, dle přílohy č. 1 
 
2. Plán investic splaškové kanalizace na rok 2022, dle přílohy č. 2 
 
3. Plán údržby splaškové kanalizace na rok 2022, dle přílohy č. 3 
 
u k l á d á 

 
1. předat schválený Plán obnovy splaškové kanalizace na rok 2022,  

Plán investic splaškové kanalizace na rok 2022 a Plán údržby splaškové 
kanalizace na rok 2022 společnosti Technické služby Havířov a.s. 

 
Z: vedoucí OKS 

T: 08/2021 
 

2. zapracovat předpoklad finančního krytí schváleného Plánu obnovy, investic  
a údržby splaškové kanalizace na rok 2022 do návrhu rozpočtu na rok 2022 

 
Z: vedoucí OKS 
T: 09/2021 
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3369/72RM/2021 - Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav na rok 2022_______ 
 

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

 
1. Plán obnovy vodovodního řadu na rok 2022, dle přílohy č. 1 
 
2. Plán investic vodovodního řadu na rok 2022, dle přílohy č. 2 
 
3. Plán oprav vodovodního řadu na rok 2022, dle přílohy č. 3 
 
u k l á d á 

 
předat schválený Plán obnovy vodovodního řadu na rok 2022, Plán investic 
vodovodního řadu na rok 2022 a Plán oprav vodovodního řadu na rok 2022 
společnosti Technické služby Havířov a.s. 
 

Z: vedoucí OKS 

T: 08/2021 

 

 

3370/72RM/2021 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování_____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost paní K. P. bytem ……………………………, která žádá pro svého syna 
S. P. (na základě plné moci) o povolení zvláštního užívání místní komunikace za 
účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace na ul. 
Koperníkova pro vozidlo se speciálním označením O7 
 
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. Koperníkova v Havířově, pro vozidlo  
se speciálním označením O7, pro pana S. P. 
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3371/72RM/2021 - Pracovní skupina pro řešení Městské hromadné dopravy  
v Havířově – změna složení_________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

j m e n u j e 
 
p. Bc. P. S., vedoucího oddělení dopravních systémů odboru komunálních služeb 
Magistrátu města Havířova, členem pracovní skupiny pro řešení problematiky 
Městské hromadné dopravy Havířov s účinností od 20.07.2021 

 

 

3372/72RM/2021 - Pracovní skupina pro výběr dopravce MHD Havířov – změna složení_____  
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 

 
p. Bc. P. S., vedoucího oddělení dopravních systémů odboru komunálních služeb 
Magistrátu města Havířova, členem pracovní skupiny pro přípravu zadávacího 
řízení na výběr dopravce s účinností od 20.07.2021 

 

 
3373/72RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání  

návrhu Změny č.1 ÚP Šenov________________________________________   
 

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

 

vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu Změny  
č. 1 Územního plánu Šenov v rozsahu přílohy 
p o v ě ř u j e 

 
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu Změny č. 
1 Územního plánu Šenov  
 

u k l á d á 
 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova pořizovateli, tj. Městskému úřadu Šenov, Odboru 
výstavby a životního prostředí, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov     

 
Z: vedoucí OÚR 
T: 21.07.2021 
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3374/72RM/2021 - „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 3  
ke smlouvě 314/OÚR/201 se společností Technické služby Havířov a.s._____ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 314/OÚR/21 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -475.964,22 Kč bez DPH  
(-575.916,71 Kč včetně DPH) 

 
2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 314/OÚR/21 související  

s bodem 1. tohoto usnesení 
 
3. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 314/OÚR/21,  

a to prodloužení o 12 kalendářních dnů 
 
4. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 314/OÚR/21 na provedení stavby  

„Beach volejbal v Havířově“ v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto usnesení  
se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601 

 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro investice a chytré město, podpisem Dodatku č. 3  
ke Smlouvě o dílo č. 314/OÚR/21 ze dne 26. 4. 2021. 
 

u k l á d á 
 

předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.  314/OÚR/21  
ze dne 26. 4. 2021 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 07/2021 

 

 
3375/72RM/2021 - „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“– 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 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ (stavba č. 20090) 
 
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 
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4. varianty nabídky:    ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládané zahájení:  ode dne účinnosti smlouvy 
(zveřejnění smlouvy v registru 
smluv – přelom srpen/září 2021) 

 
termín dokončení:     nejpozději do 90 kalendářních dnů       

     ode dne účinnosti smlouvy 
 
6. hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez 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 minimálně: 
 
2 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky byla rekonstrukce 
nebo výstavba fotbalového hřiště, včetně odvodnění a zavlažovacího 
systému v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH / za tyto stavební 
práce vč. dodávek na 1 zakázce 

 
11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 80.000,00 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 2.000.000,00 Kč  

- záruka za jakost díla 60 měsíců 
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 
12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  
 
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 
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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 práce 
„PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 
 
u k l á d á  

 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 

 
   Z: vedoucí OÚR  

          T: 7/2021 

 

 

3376/72RM/2021 - „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 263/OÚR/21______________________________________________ 

 
Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 263/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 131 803,74 Kč bez DPH  
(159 482,52 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 263/OÚR/21 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -3 932,01 Kč bez DPH  
(-4 757,73 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 
3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 263/OÚR/21 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení  
 
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 263/OÚR/21 na provedení stavby  

„Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto 
usnesení se společností MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 Sviadnov,  
IČO: 03997286  

 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 263/OÚR/21 ze dne 29. 4. 2021 

 
u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 263/OÚR/21  
ze dne 29. 4. 2021  

                                                                                                            Z: vedoucí OÚR 

                                                                                                            T: 08/2021 
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3377/72RM/2021 - „Odkanalizování částí města Havířova – lokalita Důlňák“  
(stavba č. 19004) - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21___________ 

 
Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 
1. u předmětu Smlouvy o dílo č. 13/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy č. 1  

této SoD záměnu položek č. 16, 34, 42, 50 stavebního objektu SO 01 
Kanalizace a položky č. 38 stavebního objektu 01b Kanalizace v rozsahu 
Přílohy č. 1, na základě čehož dojde ke snížení ceny o -569.641,00 Kč  
bez DPH (689.265,61 Kč včetně DPH) 

 
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 13/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy č. 1  

této SoD o dodatečné stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1  
za cenu 6.583.479,07 Kč bez DPH (7.966.009,67 Kč včetně DPH)  

 
3. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 13/OÚR/21 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1  
za cenu -5.017.283,35 Kč bez DPH (-6.070.912,85 Kč včetně DPH)  

 
4. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21 související  

s bodem 1. až 3. tohoto usnesení  
 
5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21 na provedení stavby 

„Odkanalizování částí města Havířova – lokalita Důlňák“ v rozsahu bodu  
1. až 4. tohoto usnesení se společností STASPO, spol. s.r.o., Těšínská 254,  
716 00 Ostrava – Radvanice, IČO: 41035704  

 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021 

 
 

u k l á d á 
 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/OÚR/21  
ze dne 1.2.2021  

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 

                                                                                                             T: 08/2021 

 
2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení  

o změně závazku ve Věstníku veřejných zakázek 
  
                                                                                                            Z: vedoucí OÚR 

                                                                                                             T: do 15 dnů ode  

       dne uzavření  
       dodatku č. 1 
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3378/72RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 248/OÚR/21______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 248/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 42.516,44 Kč  
bez DPH (51.777,89 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy, 

 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 248/OÚR/21 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu - 46.754,00 Kč bez DPH  
(-56.572,34 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy, 
 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 související  
s bodem 1. a 2. tohoto usnesení, 

 
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 na provedení stavby 

„Parkoviště nad letním kinem“ v rozsahu bodů 1. až 3. tohoto usnesení 
s dodavatelem STAVIA – silniční stavby a.s., se sídlem Střádalů 631/47,  
718 00 Ostrava IČO: 25864092. 

 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 ze dne 07.04.2021 
 
u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 ze dne 
07.04.2021                

Z: vedoucí OÚR  

T: 8/2021 

  

 

3379/72RM/2021 - Mimořádné přidělení bezbariérového bytu – J. J., bydlištěm ……………… 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

přidělení bytu zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova – J. J. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 72. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 19.07.2021 

34 

3380/72RM/2021 - Souhlas zřizovatele k vyřazení dlouhodobého 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, IČ: 60337583, vyřazení 
dlouhodobého majetku z účetní evidence - osobní automobil Renault Twingo  
RZ 3T1 1819, inv. číslo M000076, VIN VF1C068AE33799929, rok výroby 2005 
v pořizovací ceně 225 973,- Kč vč. DPH, a to formou fyzické a ekologické 
likvidace 

Z: ředitel SSmH 

T: říjen 2021 

 

 
3381/72RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace_________  

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

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení 2 ks sprchovacích vozíků 
pro středisko Luna v předpokládané výši 250.000,00 Kč a použití fondu investic 
na financování této investice 

Z: ředitel DsH 
T: listopad 2021 

 

 

3382/72RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice  
a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace___________________________ 

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

 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, přijetí účelové dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice  
ve výši 5.000,- Kč a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
 
p o v ě ř u j e  

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou podpisem Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Horní Domaslavice. 

Z: ředitelka SANTÉ 
T: červenec 2021 
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3383/72RM/2021 - Žádost Československé obce legionářské - výpůjčka venkovních  
prostor sportoviště ve správě SSRZ Havířov___________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Československé obce legionářské, z. s., Sokolská 486/33, Praha 2,  
IČO: 45247455 (Jednota Havířov Československé obce legionářské, Mládí 
1144/22, Havířov-Šumbark), o výpůjčku venkovních prostor v areálu Sportovní 
haly Slávie, který je ve správě příspěvkové organizace SSRZ Havířov, Těšínská 
1296/2a, IČO: 00306754, a to za účelem pořádání branného závodu žáků 
základních škol 
 
s c h v a l u j e 

 

výpůjčku venkovních prostor v areálu Sportovní haly Slávie pro vypůjčitele 
Československá obec legionářská, z.s., IČO: 45247455, od příspěvkové 
organizace SSRZ Havířov, a to ke konání branného závodu žáků základních škol 
dne 13. 10. 2021 za těchto podmínek: 
a) při konání branného závodu nedojde k narušení provozu očkovacího centra,  
b) náklady za spotřebované služby a energie spojené s výpůjčkou  

budou uhrazeny vypůjčitelem 
 

 

3384/72RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov_________________________________________   
 
Rada města Havířova  
 
s o u h l a s í 

 
s přijetím darů příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město: 
 
1)  
druh a hodnota daru:  věcný dar - knihy, CD a hra  
     v celkové hodnotě 36,00 Kč 
poskytovatel daru:  J. M., ……………………………, 
specifikace daru:  knihy v počtu 15 ks + CD v počtu 2ks + hra 

v počtu 1ks v celkové hodnotě 36,00 Kč   
 
2)  
druh a hodnota daru:  účelově určený finanční dar    
     v celkové hodnotě 500,00 Kč 
poskytovatel daru:  K. M., ……………………………, 
IČO:                     06020933 
DIČ:    CZ06020933  
specifikace daru:  předplatné časopisu ELLE pro rok 2022  

pro oddělení hudby a umění 
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3385/72RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov_________________________________________   
 
Rada města Havířova  
 

s o u h l a s í  
 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov - Město 
 
Poskytovatel dotace:      Moravská zemská knihovna v Brně  
Název dotačního programu:  Projekt na podporu nákupu 

nekomerčních titulů uměleckých děl 
české literatury  
pro profesionální veřejné knihovny  

Název projektu:               Česká knihovna  
Celkové náklady na projekt:            11 394,00 Kč 
Požadovaná výše dotace:            základní dotace: 6 200,00 Kč (27 titulů) 
                                                         rezervní dotace: 5 194,00 Kč (20 titulů) 
Spolufinancování:             0,00 Kč      

 

 
3386/72RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 
smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 
nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 
smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 
a) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
b) Byt č. 55 vel. 0+1 v ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,  

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

 
c) Byt č. 249, vel. 0+1 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
d) Byt č. 1, vel. 1+1 v ulici Lípová 603/16, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
e) Byt č. 13, vel. 1+1 v ulici Klidná 699/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
f) Byt č. 38 vel. 0+2 v ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  
2. …………………….,  
3. ……………………. 
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g) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Národní třída 966/35, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 
h) Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici Moskevská 1123/2, Havířov - Město,  

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

i) Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici Lípová 602/14, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. ……………………. 
 
j) Byt č. 8 vel. 1+2 v ulici Lípová 730/3, Havířov - Město,  

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

 
k) Byt č. 10 vel. 1+2 v ulici Čajkovského 836/7, Havířov - Město,  

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

 
l) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Stavbařská 319/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
m) Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Mozartova 1068/17, Havířov - Město,  

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

 
n) Byt č. 2, vel. 1+2 v ulici 1. máje 870/14, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
o) Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Ostrovského 948/22, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 

p) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici U Lesa 282/1a, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  
3. ……………………. 

 
q) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Makarenkova 517/6, Havířov - Město,  

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

r) Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Turgeněvova 895/6, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 
s) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Balzacova 1189/4, Havířov - Podlesí,  

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

 



 
 

USNESENÍ 

z 72. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 19.07.2021 

38 

t) Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici Mládí 1098/6, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 

u) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  
3. ……………………. 

 
v) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1165/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
w) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Antala Staška 1090/4, Havířov - Město,  

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

 
x) Byt č. 17, vel. 1+3 v ulici Lašská 1154/25, Havířov - Město,  

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

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

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

 
z) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Konzumní 382/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
aa) Byt č. 16, vel. 1+3 v ulici Konzumní 387/8, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
bb) Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici Nákupní 421/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
cc) Byt č. 28, vel. 1+3 v ulici Generála Svobody 279/26, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
dd) Byt č. 15, vel. 1+3 v ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
ee) Byt č. 23, vel. 1+3 v ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov - Šumbark,  

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

 
ff) Byt č. 28, vel. 1+3 v ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 

gg) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Mládí 1100/10, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 
hh) Byt č. 57 vel. 1+3 v ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
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ii) Byt č. 4, vel. 1+4 v ulici Slovanská 1217/6, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. …………………….,  
3. ……………………. 
 

jj) Byt č. 26, vel. 1+4 v ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. ……………………. 
 
kk) Byt č. 10, vel. 1+4 v ulici Mládí 1143/20, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 
ll) Byt č. 8, vel. 1+5 v ulici Marie Pujmanové 1112/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 
 

p o v ě ř u j e 

 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 
záměru pronájmu 

 

 

3387/72RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu 

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  

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

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 
samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 6. 2021, 15. 6. 2021 a 1. 
7. 2021 dle přílohy č. 1  

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

 
3388/72RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1, 
Havířov-Město, kterým k 31. 7. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 
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3389/72RM/2021 - OŘ/192/OÚR/21 - „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - rozhodnutí  
o výběru a uzavření smlouvy_______________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
1. o výběru dodavatele OHL ŽS, a.s., se sídlem 602 00 Brno, Veveří,  

Burešova 938/17, IČO: 46342796, jakožto jediného účastníka zadávacího 
řízení OŘ/192/OÚR/21 - „Využití výpravní haly žst. Havířov“ 

 
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/192/OÚR/21 - „Využití  

výpravní haly žst. Havířov“, s dodavatelem OHL ŽS, a.s., se sídlem  
602 00 Brno, Veveří, Burešova 938/17, IČO: 46342796, s nabídkovou cenou 
53 056 613,43 Kč včetně DPH (43 848 440,85 Kč bez DPH), 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 

 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů  

dle ust. § 122 odst. 3 zákona 
 
 Z: vedoucí OPS 

 T: do 21.07.2021 
 

2. odeslat oznámení o výběru  
 
 Z: vedoucí OPS 

 T: po splnění podmínek účasti 
 vybraného dodavatele na základě 

dokladů a údajů 

 dle ust. § 122 zákona 
 

 
 
3. předložit smlouvu k podpisu  

 
 Z: vedoucí OÚR 
 T: po marném uplynutí lhůty 

 k podání námitek proti  

 rozhodnutí o výběru 
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3390/72RM/2021 - ZPŘ/148/OÚR/21 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí  
na denní stacionář“ - rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy____________ 

 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
1. o výběru dodavatele MORYS s. r. o., se sídlem 702 00 Ostrava, Přívoz,  

Korejská 894/9, IČO: 42864771, který předložil ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/148/OÚR/21 - „Rekonstrukce budovy  
č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“, jak vyplývá z přílohy č. 1 

 
2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/148/OÚR/21 –  

„Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“  
s dodavatelem MORYS s. r. o., se sídlem 702 00 Ostrava, Přívoz, Korejská 
894/9, IČO: 42864771, s nabídkovou cenou 43 090 595,82 Kč včetně DPH 
(35 612 062,66 Kč bez DPH), 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 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy 
 
u k l á d á 

 
1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů  

dle ust. § 122 odst. 3 zákona 
 
 Z: vedoucí OPS 

 T: do 21.07.2021 

 
2. odeslat oznámení o výběru 

 
 Z: vedoucí OPS 

 T: po splnění podmínek účasti  

 vybraného dodavatele na  
 základě dokladů a údajů dle  

 ust. § 122 zákona 

 
3. předložit smlouvu k podpisu 

 
 Z: vedoucí OÚR 
 T: po marném uplynutí lhůty  

 k podání námitek proti  

 rozhodnutí o výběru 
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3391/72RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady – volba člena představenstva_______________   

 
Rada města Havířova  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 
společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem Konzumní 298/6a, 
Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 (dále jen „HTS, a.s.“)  
 
v o l í 
 

1. druhého ověřovatele zápisu: Mgr. Stanislavu Goreckou 
 
2. s účinností od 19.7.2021 do funkce člena představenstva HTS, a.s.   

pana Ing. V. W., dat. nar. ………………..,  
bytem ……………………………………. 

 
u k l á d á  
 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.    
                                                                                   

  Z: vedoucí KP 
  T: 07/2021 

 
2. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku  

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 
 

                                                                                                Z: představenstvo  
     HTS, a.s. 

                                                                                                      T: 08/2021 

 

 
3392/72RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře 

v působnosti valné hromady – změna v orgánech společnosti____________   

 
Rada města Havířova  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Havířovská 
teplárenská společnost, a.s., se sídlem Konzumní 298/6a, Šumbark,  
736 01 Havířov, IČO: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 (dále jen „HTS, a.s.“)  
 
o d v o l á v á 

 
- Ing. J. K. z funkce člena představenstva HTS, a.s. 
- Mgr. Š. S. z funkce člena představenstva HTS, a.s. 
- Ing. J. H. z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 
s tím, že výkon funkce končí dnem 19.7.2021 
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u k l á d á  
 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.    
                                                                                   

Z: vedoucí KP 
T: 07/2021 

 
2. provést změnu zápisu o složení představenstva a dozorčí rady v obchodním  

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 
 
                                                                                              Z: představenstvo HTS, a.s. 

                                                                                                   T: 08/2021 

 

 

3393/72RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
za 2. čtvrtletí 2021________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  
ve 2. čtvrtletí roku 2021 dle přílohy č. 1 a plán kontrolní činnosti  
na 2. pololetí roku 2021. 

 

 

3394/72RM/2021 - Změna v Komisi sociální a zdravotní RMH___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d v o l á v á  

 

z funkce předsedkyně Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova 
Bc. I. H. K. 
z funkce členky Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova 
paní B. W. 
z funkce předsedy Komise energetické Rady města Havířova 
Ing. J. K. 
 
j m e n u j e 

 
do funkce předsedkyně Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova 
Mgr. Z. Š. 
do funkce člena Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova 
Bc. M. P. 
do funkce předsedy Komise energetické Rady města Havířova  
Ing. R. Ch. 
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3395/72RM/2021 - Poskytnutí dotací obcím postiženým vichřicí__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ z rozpočtu  

města Havířova v roce 2021 obcím na obnovu či opravu majetku 
poškozeného živelní katastrofou v červnu 2021 nebo na pořízení nového 
majetku zničeného živelní katastrofou v červnu 2021 takto: 

 
- obci Lužice, IČO 44164343, dotaci ve výši 50 000,00 Kč 
- obci Hrušky, IČO 00283185, dotaci ve výši 50 000,00 Kč 
- městysi Moravská Nová Ves, IČO 00283363, dotaci ve výši 50 000 Kč 
- městu Hodonín, IČO 00284891, dotaci ve výši 50 000,00 Kč 
- obci Týnec, IČO 00283649, dotaci ve výši 50 000,00 Kč 
- obci Tvrdonice, IČO 00283631, dotaci ve výši 50 000,00 Kč 
- obci Mikulčice, IČO 00285102, dotaci ve výši 50 000,00 Kč 

 
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací o poskytnutí dotace  

s obcemi dle bodu 1. dle vzoru uvedeného v příloze č. 1  
 

p o v ě ř u j e  
  
náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotace uzavřených dle bodu 2. schvalovací části usnesení tohoto 
materiálu 

 

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

primátor města       náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku

     

  



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/228620/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 

  

DATUM: 18.08.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 73. schůze Rady města Havířova 

konané dne 16.08.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.08.2021  

 
3396/73RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 73. schůze RMH, konané dne 16.08.2021 
 
3397/73RM/2021 - Zprávy o ověření zápisu ze 72. schůze RMH, konané dne 19.07.2021  

 
3398/73RM/2021 - Schválení pořadu 73. schůze RMH, konané dne 16. srpna 2021 
 
3399/73RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 73. RMH 
 
3400/73RM/2021 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město 
 
3401/73RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1028/17 a části pozemku parc. č. 1028/2,  

k. ú. Šumbark 
 
3402/73RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice 
 
3403/73RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 2. část“  
 
3404/73RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti  
 
3405/73RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 
3406/73RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch pozemků ČR – Správy  

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 
 
3407/73RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – nebytových prostor 
 
3408/73RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice, část H 
 
3409/73RM/2021 - Zánik věcného břemene užívání pozemku parc. č. 1271 k. ú. Havířov-město    
 
3410/73RM/2021 - Pronájem části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město 
 
 3411/73RM/2021 - Pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark 
 
3412/73RM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 
 
3413/73RM/2021 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. Havířov-město 
 
3414/73RM/2021 - Pronájem části nemovité věci 
 
3415/73RM/2021 - Ukončení a záměr nájmu části nemovité věci 
 
3416/73RM/2021 - Ukončení pronájmu a záměr pronájmu částí nemovité věci (garáže)  

- soutěž 
 
3417/73RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3418/73RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci - sklad pro vlastní potřebu 
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3419/73RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
3420/73RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3421/73RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem  
 
3422/73RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  
 
3423/73RM/2021 - UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12,  

Havířov“– výběr dodavatele  
 
3424/73RM/2021 - Návrh Dohody o podmínkách ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě,  

uzavřené s ČSAD Havířov a.s.   
 
3425/73RM/2021 - VZ/240/OKS/21 – Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele  

energetických služeb metodou EPC – rozhodnutí o vyloučení a o výběru 
nejvhodnější nabídky 

 
3426/73RM/2021 - Koncepce rozvoje školství – pracovní skupina 
 
3427/73RM/2021 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – MŠ Okružní Havířov a  

MŠ u Jeslí Havířov 
 
3428/73RM/2021 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Balzacova Havířov  
 
3429/73RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení příplatku za vedení ředitelům 

základních škol od 1. 9. 2021 
 
3430/73RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
3431/73RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Horymírova Havířov 
 
3432/73RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí 
 
3433/73RM/2021 - Žádosti o výpůjčku 
 
3434/73RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV 
 
3435/73RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

ze státního rozpočtu 
 
3436/73RM/2021 - Havířovské slavnosti - 3. - 4. 9. 2021 
 
3437/73RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov 
 
3438/73RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov  
 
3439/73RM/2021 - Pořízení investičního majetku - vybudování hřiště s celoročním provozem  

v areálu Sportovní haly Slávie 
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3440/73RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov – souhlas s uzavřením Rámcové smlouvy o dílo  
 
3441/73RM/2021 - Změna části usnesení, uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy, záměr  

technického zhodnocení sportoviště ve správě SSRZ Havířov  
 
3442/73RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov o schválení provedení technického zhodnocení  

svěřeného majetku – sanace základů a zdiva VÚH 
 
3443/73RM/2021 - Kancelářské potřeby 2022 – 2023 - zahájení zadávacího řízení  
 
3444/73RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 
 
3445/73RM/2021 - „Parkoviště Mánesova“ – uzavření smlouvy se společností Technické  

služby Havířov a.s. 
 
3446/73RM/2021 - VZ/315/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 

– o zrušení a zahájení nového zadávacího řízení 
 
3447/73RM/2021 - „Parkoviště ul. Majakovského, Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1  

ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 
 
3448/73RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva společnosti  

Technické služby Havířov a.s. 
 
3449/73RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – změna v orgánech společnosti 
 
3450/73RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem tiskového zařízení PO - Polská  

škola Havířov 
 
3451/73RM/2021 - Informace o podané žalobě  
 
3452/73RM/2021 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.11.2021  
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U S N E S E N Í 
ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.08.2021  

 

3396/73RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 73. schůze RMH, konané dne 16.08.2021______ 

 
Rada města Havířova 
 
v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 73. schůze Rady města Havířova, konané 
dne 16.08.2021 

Ing. Bohuslava NIEMIECE 

 

 

3397/73RM/2021 - Zprávy o ověření zápisu ze 72. schůze RMH, konané dne 19.07.2021______  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
zprávy ověřovatelů zápisu ze 72. schůze RMH, která se konala dne  
19. července 2021  

 

 

3398/73RM/2021 - Schválení pořadu 73. schůze RMH, konané dne 16. srpna 2021__________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 16. srpna 2021 

dle přílohy upravené takto: 

- vypuštění bodů  

17. Záměr prodeje pozemků a účelové komunikace, ul. U Hřiště,  

Havířov - Prostřední Suchá  

54. Změna ve složení Občanské komise č.1 pro část města  

Havířov – Bludovice  

- doplnění pořadu o body 

56. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

       v působnosti valné hromady – změna v orgánech společnosti 

57. Souhlas zřizovatele s pronájmem tiskového zařízení PO - Polská škola  

      Havířov  

58. Informace o podané žalobě  

59. Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.11.2021  
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3399/73RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 73. RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2403/53RM/2020 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2973/66RM/2021 Žádost Technických služeb Havířov a.s. o vyjmutí 

z pojistných smluv 

v y p o u š t í 

 

1983/44RM/2020 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“  

(IV. Část) 

1985/44RM/2020 Služebnost inženýrské sítě pro účely realizace stavby 

„Přednádražní prostor Havířov“ 

2743/62RM/2021 Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             

2952/66RM/2021 Propachtování vodovodu na ul. Výletní v Havířově-

Šumbarku  

2978/66RM/2021 Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení 

svěřeného majetku 

3051/67RM/2021 Výpůjčka a výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně,  

pro přístřešek MHD               

3088/68RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“ 

3153/69RM/2021 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města   

3245/70RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

3251/70RM/2021 Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně 

3285/70RM/2021 Podání žádosti o organizování veřejné služby (VS) 

3315/71RM/2021 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH 

Havířov Životice 

3319/71RM/2021 Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady – volba členů 

představenstva 

3322/71RM/2021 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – 

odstoupení z funkce člena představenstva  

3337/72RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS Havířov Podlesí 2. část“  

3354/72RM/2021 Zahájení školního roku 2021/2022 v 1. třídách základních 

škol 
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3355/72RM/2021 Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov  

3361/72RM/2021 Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ Petřvaldská 

Havířov 

3366/72RM/2021 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2021 

v Havířově 

3367/72RM/2021 Návrh nového znění Zásad řízení a hospodaření PO 

3368/72RM/2021 Splašková kanalizace - Plány obnovy, investic a údržby 

na rok 2022 

3369/72RM/2021 Vodovodní řad Dukla - Plány obnovy, investic a oprav 

na rok 2022 

3373/72RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému 

projednání návrhu Změny č.1 ÚP Šenov 

3374/72RM/2021 „Beach volejbal v Havířově“– uzavření dodatku č. 3 ke 

smlouvě 314/OÚR/201 se společností Technické služby 

Havířov a.s. 

3375/72RM/2021 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“– 

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

3376/72RM/2021 „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ – Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 263/OÚR/21 

3378/72RM/2021 „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 

3382/72RM/2021 Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu obce Horní 

Domaslavice a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

3389/72RM/2021 OŘ/192/OÚR/21 - „Využití výpravní haly žst. Havířov“ - 

rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy 

3391/72RM/2021 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – volba 

člena představenstva 

3392/72RM/2021 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – změna 

v orgánech společnosti  

 

 

3400/73RM/2021 - Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město_________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pacht části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m2,  

k. ú. Havířov-město, panu R. L., ………………………………,  

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 9. 2021, 

nájemné ve výši 242,20 Kč/rok, za účelem zahrady  

a 

ukončení pachtu části pozemku parc. č. 4058, zahrada o výměře 173 m2,  

k. ú. Havířov-město, panu M. F., ………………………………, dohodou    

ke   dni 31. 8. 2021 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 73. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 16.08.2021 

8 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o pachtu pozemku a dohody o ukončení pachtu pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomického odboru vyhotovit smlouvu o pachtu pozemku a dohodu  

o ukončení pachtu pozemku v souladu s tímto usnesením 

 

                                                                                                                     Z: vedoucí EO 

                                                                                                                     T: 31.10.2021 

 

 

3401/73RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1028/17 a části pozemku parc. č. 1028/2,  

k. ú. Šumbark____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1028/17, 

zahrada o výměře 352 m2, k. ú. Šumbark a části pozemku parc. č. 1028/2,  

nově dle geometrického plánu č. 2014-43/2021, označenou jako parc. č. 1028/44, 

ostatní plocha o výměře 80 m2, k. ú. Šumbark, panu P. Z.,  

………………………………, za účelem rozšíření zahrady, za cenu v místě a 

čase obvyklou u pozemku parc. č. 1028/17 ve výši 116.800,00 Kč  

(tj. 331,81 Kč/m2), u pozemku parc. č. 1028/44 ve výši 26.400,00 Kč  

(tj. 330,00 Kč) + 3.200,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 

146.400,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň  

 

 

3402/73RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice_______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 1880/3,  

ostatní plocha o výměře 243 m2, k. ú. Bludovice, paní V. M., 

………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu,  

za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 99.920,00 Kč (tj. 411,19 Kč/m2)  

+ 2.700,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 102.620,00 Kč 

+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň  
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3403/73RM/2021 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 2. část______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města, a to parc. č. 2220/1, 2263/1, 2264,  

2274, 2288, 2296, 2311, k. ú. Havířov-město (dále jen „pozemky“) o výměře 

cca 1.539,10 m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy  

o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH  

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

neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

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

a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS Havířov III. 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: 31.12.2021 

 

 

3404/73RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 2491,  

k. ú. Bludovice, za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 2.250,00 Kč + DPH, (o výměře 18,00 m2) dle GP č. 3061-74/2008 ze dne 

6. 6. 2009 ve prospěch pozemku parc. č. 2460, k. ú. Bludovice, jehož součástí  

je budova č. p. 48, k. ú. Bludovice, kterými ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou vlastníky D. K., bytem ……………………………… 

a T. S., bytem ………………………………, na dobu neurčitou  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení pozemkové služebnosti 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 

v souladu s tímto usnesením                                                                                       

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 

3405/73RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

města, a to parc. č. 2008/4, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, 

umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8026207/VB2 Pros. Suchá, Fryštátská č. parc. 2009,  

NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,30 m2 dle GP 

č. 3298-151/2021 ze dne 27. 5. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

a to parc. č. 2612, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8026774/VB2 Prostřední Suchá č. parc. 286, příp. NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 6,97 m2 dle GP  

č. 3291-33/2021 ze dne 15. 3. 2021, na dobu neurčitou  

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

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen  

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

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 
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3406/73RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch pozemků ČR – Správy  
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města, a to parc. č. 2566/8, 2750/11, 
k. ú. Dolní Suchá spočívající v oprávnění zřídit, provozovat, udržovat přípojku 
splaškové kanalizace k objektu č. p. 283 a v právu provádět úpravy přípojky 
splaškové kanalizace za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti 
ve prospěch panujících pozemků parc.č. 2580/21, 2580/136, 2580/137, na nichž 
stojí stavební objekt č.p. 283 a parc. č. 2580/77, vše v k. ú. Dolní Suchá o výměře 
12,00 m2 dle GP č. 1472-77/2021 ze dne 18.5.2021, ve vlastnictví Česká 
republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra organizační složka 
státu, se sídlem: Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, pošt. schránka P. O. BOX 110, 
143 00 Praha 4, IČO: 604 98 021, za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH,  
na dobu neurčitou  
 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti 
 
u k l á d á 
 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto 
usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3407/73RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – nebytových prostor__________________ 

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

 
1. pronájem části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 10,80 m2 v suterénu  

obytného domu ul. Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě, p. M. R. trvale 
bytem ………………………………, jako sklad pro vlastní potřebu, s tím  
že nájemní smlouva bude uzavřena prostřednictvím MRA, s.r.o., za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, nájem na dobu neurčitou, s tříměsíční  
výpovědní lhůtou 

 
2. pronájem části nemovité věci – nebytový prostor o výměře 15,20 m2 v 1. PP 

obytného domu ul. Čelakovského 1594/2B, Havířov-Podlesí, p. D. B., trvale 
bytem ………………………………, jako sklad pro vlastní potřebu s tím,  
že nájemní smlouva bude uzavřena prostřednictvím MRA, s.r.o., za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, nájem na dobu neurčitou, s tříměsíční  
výpovědní lhůtou 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 73. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 16.08.2021 

12 

3408/73RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice, část H_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci - místnosti č. 215 o výměře 12,53 m2  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2,  

Havířov-Město, nájemci: POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem 

Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25859838 

za nájemné 1.066,00 Kč čtvrtletně bez DPH, přičemž nájem se sjednává  

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.09. 2021. 

 

2. pronájem části nemovité věci - místnosti č. 309 o výměře 12,49 m2  

ve 3. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, ul. Svornosti 86/2,  

Havířov-Město, nájemci: Slezské diakonii, se sídlem Na Nivách 259/7,  

Český Těšín, IČO: 65468562, za nájemné 1.000,00 Kč čtvrtletně bez DPH, 

nájem se sjednává na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

od 01.09.2021 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemních smluv 

k bodu 1. a 2.    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením                

                                                                                                             

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 30.09.2021  

 

 

3409/73RM/2021 - Zánik věcného břemene užívání pozemku parc. č. 1271 k. ú. Havířov-město    

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

zánik věcného břemene užívání nemovitostí - pozemku parc. č. 1271  

v k. ú. Havířov-město, jehož součástí je stavba bez čp./če, které bylo zřízeno  

ve prospěch oprávněného Ing. O. H., bytem ………………………………, 

přičemž za zánik břemene bude oprávněnému poskytnuta náhrada v dohodnuté 

výši 70.000,00 Kč          

  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o zániku 

věcného břemene      

 

 

https://www.bing.com/search?q=%c4%8cesk%c3%bd+T%c4%9b%c5%a1%c3%adn&filters=sid:%2260fa7b14-3d64-77c4-e305-1e452e8905a7%22
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit dohodu v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 30.09.2021 

 

 

3410/73RM/2021 - Pronájem části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město, o výměře 5 m2, 

společnosti Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7  

IČO: 27082440 za účelem umístění AlzaBoxu s tím, že nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou od 01.10.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

za měsíční pronájem 3 000,00 Kč + DPH a za dodávku elektrické energie 

paušální sazbu 500,00 Kč + DPH. V případě prokázané vyšší spotřeby bude tato 

doplacena. 

Další podmínky nájemné smlouvy jsou: 

- zásahy do zpevněné plochy budou předem projednány se správcem  

komunikací – odbor komunálních služeb 

- žadatel je povinen na své náklady odstranit škody, které by vznikly na užívaném  

prostranství, příp. ostatním uživatelům v důsledku užívání tohoto prostranství 

- po ukončení pronájmu bude plocha v majetku města uvedena do původního  

stavu 

- plocha bude protokolárně předána zástupci odboru komunálních služeb 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem, nájemní 

smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit nájemní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

  

  Z: vedoucí EO 

  T: 15.09.2021 
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3411/73RM/2021 - Pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark, o výměře 34 m2,  

paní D. H., bytem ………………………………, pod již postaveným prodejním 

stánkem, s prodejem novin, časopisů, potravin a smíšeného zboží s tím, že 

nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.09.2021 s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, za roční pronájem dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu 

pozemků a o zřízení věcného břemene v celkové výši 11 560,00 Kč/rok s tím, že 

úhrada nájemného bude formou čtvrtletních splátek. Další podmínky nájemní 

smlouvy jsou: 

- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů,  

- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou schůdnost  

přístupu ke stánku 

a 

ukončení   nájemní smlouvy č. 904/EO/20 na část pozemku parc. č.  1374/63, 

kat.  území   Šumbark s panem D. S., bytem ………………………………, 

dohodou k 31.08.2021  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy 

a dohody o ukončení nájemní smlouvy                            

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  31.08.2021 

 

 

3412/73RM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o.________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej dvou částí pozemku parc. č. 1457, 

o celkové výměře 61 m2, k. ú. Havířov-město za účelem zahrady navazující  

na bytové domy čp. 269 a čp. 270, ul. U Stromovky v Havířově-Městě 

společnosti Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 

Gregorova 2582/3, IČO: 03440435, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku  

ve výši 570,00 Kč/m2, celkem tedy 34 770,00 Kč + cena za zpracování 

znaleckého posudku 4 000,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň. 
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3413/73RM/2021 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. Havířov-město_ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

změnu účelu pronájmu časti pozemku parc. č. 922/1 o výměře 27 m2,  

k. ú. Havířov-město k postavenému stánku ve vlastnictví pana F. B., bytem 

………………………………, IČO: 87124351 z původního účelu prodeje textilu 

na nový účel výroba a prodej rychlého občerstvení 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 158/OSRM/2016 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku 

v souladu s tímto usnesením 

   Z: vedoucí EO 

     T: 15.09.2021 

 

 

3414/73RM/2021 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání, místnost č. 307 

o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2 v Podnikatelském 

centru na ul. Palackého, společnosti Karamelkov, s.r.o., IČO: 08576211,  

ke zřízení skladu e-shopu a dílny.  

 

 

3415/73RM/2021 - Ukončení a záměr nájmu části nemovité věci__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení pronájmu části nemovité věci - prostory ordinace praktického lékaře,  

o výměře 62,52 m2, z toho podíl společných prostor o výměře 20,62 m2  

v 1. patře zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí 

společnosti Moje ambulance a. s., IČO: 27798941, dohodou k 30.09.2021 
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2. ukončení pronájmu části nemovité věci – místnosti, o výměře 15,60 m2,  

v suterénu obytného domu na ul. Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark nájemci 

panu P. R. dohodou k 30.09.2021 

a 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti, o výměře 15,60 m2, 

v suterénu obytného domu na ul. ……………………………… paní K. D., 

bytem ………………………………, za účelem skladu pro vlastní potřebu 

 

3. ukončení pronájmu části nemovité věci – garážové stání č. 4, o výměře  

19,61 m2, v suterénu domu na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město 

manželům Š. dohodou k 30.09.2021 

a 

záměr pronájmu části nemovité věci - garážové stání č. 4, o výměře 19,61 m2, 

v suterénu domu na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město paní Z. Š., bytem 

………………………………, 

 

4. ukončení pronájmu části nemovité věci – nebytových prostor, místnosti č. 2.25  

a místnosti č. 2.24 o výměře 34,50 m2 a podíl společných prostor o výměře 

25,91 m2 ve 2. NP zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83,  

Havířov-Podlesí společnosti PhDr. Anděla Vaculíková s.r.o. dohodou 

k 31.10.2021 

a  

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytových prostor, místnosti č. 4.24-1 

a místnosti 4.25 o celkové výměře 34,54 m2 a podíl společných prostor o 

výměře 20,64 m2 ve 4. NP zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83, 

Havířov-Podlesí za účelem ambulance klinické psychologie společnosti PhDr. 

Anděla Vaculíková s.r.o. 

 

 

3416/73RM/2021 - Ukončení pronájmu a záměr pronájmu částí nemovité věci (garáže)  

- soutěž_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v 1. PP  

obytného domu ul. Gen. Svobody 273/19, Havířov-Šumbark nájemci panu 

J. K. dohodou ke dni 31.08.2021 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v 1. PP  

obytného domu ul. Gen. Svobody 273/19, Havířov-Šumbark, formou veřejné 

soutěže, za podmínek: 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,00 Kč/m2/rok, vč. DPH.  

2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla 
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3417/73RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 

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

 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 20,38 m2, v místnosti v 1. PP obytného domu  
na ul. A. S. Puškina 911/1, Havířov-Město, panu D. H., bytem 
………………………………, ke zřízení skladu krmiv 

 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 25 m2  

v 2. NP obytného domu na ul. Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město,  
paní G. K., bytem ………………………………, za účelem provozu 
kadeřnictví 

 
3. záměr pronájmu nemovité věci – nebytové prostory, místnost č. 4.23  

o výměře 17,70 m2 a podíl společných prostor o výměře 10,37 m2 v 4. NP 
zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí paní  
R. S., DiS za účelem zřízení ordinace dentální hygieny 

 
4. obecný záměr pronájmu částí nemovitých věcí – nebytových prostor sloužících  

k podnikání – místnost č. 308 o výměře 59,60 m2 a podíl společných prostor  
o výměře 25,80 m2 ve 3. NP v Podnikatelském centru na ul. Palackého 689/2, 
Havířov-Město 

 

 

3418/73RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci - sklad pro vlastní potřebu 

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

 
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 
23,7 m2, místnosti v 1. PP obytného domu na ul. Dlouhá třída 900/20,  
Havířov-Město, paní K. H., bytem ………………………………, ke zřízení 
skladu pro vlastní potřebu 

 

 

3419/73RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

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

 
rozpočtová opatření č. 89. - 90., dle Přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 89. - 90., 
dle Přílohy č. 1. 
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3420/73RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici S. K. Neumanna 804/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

b) Byt č. 14, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 470/17, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

c) Byt č. 23, vel. 0+1 v ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………… 

 

d) Byt č. 258, vel. 0+1 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………… 

 

e) Byt č. 6, vel. 1+1 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

f) Byt č. 14, vel. 1+1 v ulici Jaselská 1192/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

g) Byt č. 11, vel. 1+1 v ulici Na Nábřeží 713/107, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

h) Byt č. 14, vel. 1+1 v ulici Švabinského 995/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

i) Byt č. 104, vel. 0+2 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

j) Byt č. 10 vel. 1+2 v ulici Turgeněvova 894/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

k) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Eduarda Urxe 285/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 
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l) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Mánesova 970/24, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

m) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici J. A. Komenského 299/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

n) Byt č. 52, vel. 1+2 v ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………, 

3. ………………… 

 

o) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1091/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

p) Byt č. 1 vel. 1+2 v ulici Česká 1202/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

q) Byt č. 1 vel. 1+2 v ulici Tesařská 323/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

r) Byt č. 2 vel. 1+2 v ulici Horymírova 1173/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………, 

3. …………………. 

 

s) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

t) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

u) Byt č. 16, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

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

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 
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w) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

x) Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1165/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

y) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Lípová 604/18, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………,  

3. ………………… 

 

z) Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici Mánesova 970/24, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

aa) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Mánesova 971/26, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

bb) Byt č. 4 vel. 1+3 v ulici Karvinská 1183/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. …………………, 

3. ………………… 

 

cc) Byt č. 12 vel. 1+3 v ulici Karvinská 1185/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. ………………… 

 

dd) Byt č. 13 vel. 1+3 v ulici Na Nábřeží 751/139, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

 

ee) Byt č. 2 vel. 1+3 v ulici 17. listopadu 1106/26, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 

 

ff) Byt č. 18, vel. 1+3 v ulici Marie Pujmanové 1122/24, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………,  

2. …………………, 

 

gg) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Školní 277/39, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ………………… 

2. …………………, 

 

hh) Byt č. 3, vel. 1+4 v ulici Karvinská 1186/10, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………, 

2. ………………… 
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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 

 

 

3421/73RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem______________________________________________________  

 

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 1. 8. 2021 dle přílohy č. 1  

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

 

 

3422/73RM/2021 - 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. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

3423/73RM/2021 - UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12,  

Havířov“– výběr dodavatele________________________________________  

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/150/MRA/21  

„Rekonstrukce obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“ společnosti 

THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava,  

IČO: 42766991, s nabídkovou cenou 23 498 803,18 Kč bez DPH 

(27 041 598,32Kč vč. DPH) a s termínem realizace 180 dní 

 

2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce  

obytného domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“ takto: 

2. místo:  Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky,  

IČO: 25585142, s nabídkovou cenou 23 999 742,23 Kč  

bez DPH a s termínem realizace 180 dní 
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3. místo:  STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,  

IČO: 25853473, s nabídkovou cenou 24 031 774,51 Kč  

bez DPH a s termínem realizace 180 dní  

4. místo:  STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12,  

Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 27810984 s nabídkovou cenou 

24 112 687,92 Kč bez DPH a s termínem realizace 180 dní 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

o výběru dodavatele dle přílohy č. 6 

 

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

související s veřejnou zakázkou UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného 

domu na ul. Slovanská 8-12, Havířov“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele v 

ve znění přílohy č. 6 

 

  Z: vedoucí investičně-  

                        provozního odboru  

                        MRA, s.r.o. 

  T: 23.08.2021 

 

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 

 

 

3424/73RM/2021 - Návrh Dohody o podmínkách ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě, 

uzavřené s ČSAD Havířov a.s.______________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dohody o podmínkách ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě  

č. 294/OKS/19 ze dne 10.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 č. 900/D1/OKS/19  

ze dne 21.11.2019, kterou byl přijat závazek města Havířova, uzavřít smlouvu 

s ČSAD Havířov a.s.  k zajištění městské hromadné dopravy v Havířově 

s využitím 5 ks autobusů pořízených s dotací IROP, po dobu udržitelnosti 

projektu, tj. do r. 2025, dle přílohy 
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dohody  

o podmínkách ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě č. 294/OKS/19  

ze dne 10.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 č. 900/D1/OKS/19 ze dne 21.11.2019 

 

Z: vedoucí OKS 

             T: 10/2021 

        

  

3425/73RM/2021 - VZ/240/OKS/21 – Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele  

energetických služeb metodou EPC – rozhodnutí o vyloučení a o výběru 

nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/240/OKS/21 - 

„Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb 

metodou EPC“ 

- VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických  

a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum 

(VEC), 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 61989100, 

- LOYD GROUP s.r.o., Za Štěpnicí 311, 252 03 Řitka, IČO 24821471, 

 pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů popsaných  

v příloze 

 

r o z h o d l a  

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/240/OKS/21 - „Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele 

energetických služeb metodou EPC“ od společnosti C.E.I.S. CZ, s.r.o., 

Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín, IČO 25843931 s nabídkovou 

cenou 645 000,- Kč bez DPH (780 450,- Kč vč. DPH) 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/240/OKS/21  

- „Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb 

metodou EPC“ takto:   

 

2. místo:  ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady,  

IČO 61503240 s nabídkovou cenou 875 000,- Kč  

bez DPH (1 058 750,- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o vyloučení,  

o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/240/OKS/21 - „Administrace zadávacího řízení na výběr 

poskytovatele energetických služeb metodou EPC“  
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky  

a smlouvu na realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/240/OKS/21 - 

„Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb 

metodou EPC“ 

Z: vedoucí OKS 

T: 09/2021 

 

 

3426/73RM/2021 - Koncepce rozvoje školství – pracovní skupina_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ustavení pracovní skupiny pro vytvoření “Koncepce rozvoje školství v Havířově 

na léta 2022-2030“ 

 

j m e n u j e 

 

členy pracovní skupiny pro vytvoření “Koncepce rozvoje školství v Havířově  

na léta 2022-2030“: 

 

za město: 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury MMH 

Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství MMH 

p. Alena Poláčková, referent oddělení školství MMH 

p. Markéta Habasová, referent oddělení školství MMH 

 

za školskou komisi RMH: 

Mgr. Michaela Janíková, předsedkyně školské komise  

 

za základní školy: 

Mgr. Dagmar Kondělková, ředitelka Základní školy Havířov – Šumbark,  

Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

PaedDr. Svatopluk Novák, ředitel Základní školy Havířov – Město,  

Na Nábřeží, příspěvková organizace 

Mgr. Jiří Brabec, ředitel Základní školy Havířov-Město  

M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

za mateřské školy: 

Bc. Jana Šenková, ředitelka Mateřské školy Havířov-Město Švabinského 7/993 

Bc. Miroslava Turecká, ředitelka Mateřské školy Havířov – Podlesí  

Balzacova 2/1190 

Bc. Renata Slowiková, ředitelka Mateřské školy, Havířov – Šumbark  

Moravská 14/404 
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3427/73RM/2021 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – MŠ Okružní Havířov  

a MŠ u Jeslí Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s  c  h  v  a l  u  j  e  

 

1. výmaz příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark  

U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČO: 70958262 z rejstříku škol  

a školských zařízení k 1. 1. 2022 

 

2. u organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková  

organizace – zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy  

ze 75 na 143 a zápis místa poskytovaného vzdělávání mateřské školy na adrese 

U Jeslí 894/4, Havířov-Šumbark, 736 01 do rejstříku škol a školských zařízení, 

s účinností od 1. 1. 2022 

 

3. u organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková 

organizace - zápis školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem  

90 stravovaných na adrese U Jeslí 894/4, Havířov-Šumbark, 736 01  

do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 1. 2022 

 

u k l  á  d  á  

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol 

a školských zařízení dle výše uvedených bodů usnesení 

              

Z: vedoucí OŠK 

                               T: září 2021 

 

                                         

3428/73RM/2021 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

MŠ Balzacova Havířov____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

rezignaci na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, paní Bc. M. T.,  

ke dni 31. 1. 2022 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové  

organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 

                      

2. Veřejné oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 
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u k l á d á 

 

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

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

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

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

a konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů konkurzní 

komise tyto subjekty:  

           - zřizovatele MŠ Balzacova Havířov, 

           - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

           - právnickou osobu vykonávající činnost MŠ Balzacova Havířov, 

           - Českou školní inspekci  

 

Z: vedoucí OŠK 

         T: říjen 2021 

 

 

3429/73RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení příplatku za vedení ředitelům  

základních škol od 1. 9. 2021_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

příplatek za vedení řediteli příspěvkové organizace od 1. 9. 2021 dle přílohy  

č. 1 tohoto materiálu, a to: 

1. Mgr. M. D., Ph.D.  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 

2. Mgr. I. B. 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114   

3. MVDr. M. S.  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958149 

4. Mgr. P. Č.  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr výše uvedeným ředitelům základních škol 

        

   Z: vedoucí OŠK 

T: srpen 2021 
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3430/73RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

IČO: 61988723  

2 kusy SMART TV Philips v celkové hodnotě 20 000,00 Kč od 

Nadačního fondu pomoci, Boleslavova 43/11, 140 00 Praha 4,  

IČO: 24303437 za účelem edukace a naplňování volnočasových aktivit 

pro děti,  

 

2. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600   

finanční dar ve výši 161 308,00 Kč od společnosti WOMEN FOR 

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

na zajištění školního stravování 30 znevýhodněných žáků školy  

od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 

 

 

3431/73RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Horymírova Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město  

Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 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 28 000,00 Kč na úpravu vodovodní přípojky pro výměnu a montáž 

elektronického systému „Vodník“ 

 

 

3432/73RM/2021 - Dodatečný souhlas s podáním žádosti o dotaci PO – ZŠ F. Hrubína,  

Havířov-Podlesí__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s dodatečným souhlasem s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací 

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

IČO: 61988723 
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poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR 

název operačního programu:  OPVVV - Výzva číslo 02_20_080 - Šablony  

                                                pro ZŠ III                                         

název projektu:            Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání  

požadovaná výše dotace:  322 716,00 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti 

 

 

3433/73RM/2021 - Žádosti o výpůjčku_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. žádost Úřadu práce ČR - Kontaktního pracoviště Havířov, IČO: 72496991,  

o spoluúčast města Havířova na finančním zajištění prezentační výstavy 

„Volba povolání Havířov 2021“ formou úhrady nákladů na pronájem prostor 

Sportovní haly Slávie na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu 

2. žádost Handicap Sport Clubu Havířov z.s, IČO: 01260596, o výpůjčku  

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

přílohy č. 3 

 

s c h v a l u j e  

 

1. výpůjčku prostor Sportovní haly Slávie Úřadu práce ČR, Kontaktnímu  

pracovišti Havířov, IČO: 72496991, pro pořádání prezentační výstavy „Volba 

povolání Havířov 2021“ dne 4. 11. 2021 s tím, že náklady související 

s užíváním vypůjčených prostor budou hrazeny z rozpočtu organizačního 

odboru MMH - OJ 6 

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

IČO: 01260596, k pořádání turnajů v boccie ve dnech 22. - 24. 10. 2021 a 11. 

12. 2021, za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených 

prostor 

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucí organizačního odboru MMH vystavením objednávky na služby spojené 

s konáním prezentační výstavy „Volba povolání Havířov 2021“ ve Sportovní 

hale Slávie dle bodu 1. schvalovací části usnesení tohoto materiálu  

 

   Z: vedoucí ORG 

   T: září 2021 
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3434/73RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV____________________________ 

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

 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  
IČ: 00847470, přijetí dotace z MPSV v rámci mimořádného dotačního titulu na 
sanaci vícenákladů a výpadků příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie 
COVID_19 ve výši 246 724,- Kč. 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: srpen 2021 

 

 

3435/73RM/2021 - Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o mimořádnou dotaci  

ze státního rozpočtu_______________________________________________ 

 
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, podání žádosti v dodatečném 
kole mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií COVID_19 (program C) 
 

Z: ředitel DsH  

T: 19. červenec 2021 

 

 

3436/73RM/2021 - Havířovské slavnosti - 3. - 4. 9. 2021_________________________________ 

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
1. změnu termínu distribuce vstupenek:  

jednodenní vstupné - předprodej on-line do 22. 8. 2021 = 300 Kč, 
předprodej on-line a v pokladnách od 23. 8. 2021 do 2. 9. 2021 = 350 Kč  
senioři nad 70 let - předprodej on-line do 22. 8. 2021 = 200 Kč, předprodej  
on-line a v pokladnách MKS Havířov od 23. 8. 2021 do 2. 9. 2021 = 250 Kč  
mládež 11 – 15 let - předprodej on-line do 22. 8. 2021 = 200 Kč, předprodej  
on-line a v pokladnách MKS Havířov od 23. 8. 2021 do 2. 9. 2021 = 250 Kč 
ZTP  – prodej i on-line 
 

2. konání projektu Havířovské slavnosti 2021 za podmínky maximálně  
povolené denní divácké účasti, dle vládních nařízení k pandemii Covid-19  
a důvodové zprávy. 
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3437/73RM/2021 - 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 100 000,00 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 2021“  

 

 

3438/73RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného 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, vyřazení vlastního 

neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a provedení  

jeho ekologické likvidace, a to: 

 

časomíry výsledkové 

inventární číslo:   220071 

datum pořízení:   1. 8. 2001 

pořizovací cena:   249 405,00 Kč 

zůstatková cena:   0,00 Kč 

způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

 

3439/73RM/2021 - Pořízení investičního majetku - vybudování hřiště s celoročním provozem  

v areálu Sportovní haly Slávie______________________________________ 

 

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, provedení technického 

zhodnocení svěřeného majetku – stavby: oplocení kluziště v celkové hodnotě 

110 000,00 Kč bez DPH (133 100,00 Kč včetně DPH) v souvislosti 

s vybudováním hřiště s celoročním provozem v areálu Sportovní haly Slávie 
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d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Správa 

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

IČO: 00306754, v souvislosti s vybudováním hřiště s celoročním provozem 

v areálu Sportovní haly Slávie: 

pořízení investičního majetku do vlastnictví zřizovatele: 

1. zpevněná plocha kluziště včetně projektových a předprojektových prací  

v celkové hodnotě 452 000,00 Kč bez DPH (546 920,00 Kč včetně DPH) 

2. rozvaděč pro kluziště včetně projektových a předprojektových prací v celkové  

    hodnotě 280 000 Kč bez DPH (338 800,00 Kč včetně DPH) 

 

 

3440/73RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov – souhlas s uzavřením Rámcové smlouvy o dílo____  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s uzavřením Rámcové smlouvy o dílo mezi příspěvkovou organizaci SSRZ 

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

Technické služby Havířov a. s., Karvinská 1461/66, Havířov-Město,  

IČO: 25375601, a to na stavební a udržovací činnosti a dodávky materiálu  

za podmínek uvedených v příloze č. 1. 

 

 

3441/73RM/2021 - Změna části usnesení, uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy,  

záměr technického zhodnocení sportoviště ve správě SSRZ Havířov______  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 3204/69RM/2021 ze dne 24.5.2021 v části schvaluje takto: 

 

původní znění: 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, uzavření dlouhodobé 

nájemní smlouvy na venkovní prostory areálu fotbalového hřiště Dolní Datyně, 

a to v souladu s výše uvedeným záměrem realizace modernizace sportoviště 

 

nové znění: 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, uzavření dlouhodobé 

nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 na venkovní prostory Fotbalového areálu  

Dolní Datyně s nájemcem TJ Havířov-Dolní Datyně, z. s., Zemědělská 136,  

IČO: 45239134, a to za podmínek: 

účel nájmu:    pronájem sportoviště - fotbalového hřiště 

doba nájmu:    od 1. 9. 2021 na dobu neurčitou s dvouměsíční 

výpovědní lhůtou 

výše nájmu včetně služeb:  smluvní cena 50 000,00 Kč s DPH/rok 
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d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. záměr provedení technického zhodnocení majetku svěřeného do správy  

příspěvkové organizaci SSRZ Havířov, a to v souladu s žádostí o realizaci 

modernizace sportovního areálu v členění položek rozpočtu projektu  

dle přílohy č. 4 s tím, že  modernizace sportoviště Fotbalový areál  

Dolní Datyně spočívající hlavně ve vybudování fotbalového hřiště s umělým 

povrchem, tribuny pro návštěvníky, venkovní tělocvičny - workoutu  

bude realizována a financována spolkem TJ Dolní Datyně, z. s., Zemědělská 

136, IČO: 45239134, v rámci realizace projektu  „Modernizace sportovního 

areálu Havířov-Dolní Datyně“ 

2. nabytí dokončeného technického zhodnocení a nově pořízeného majetku  

zahrnujícího stavby umístěné ve Fotbalovém areálu Dolní Datyně dle přílohy 

č. 4 tohoto materiálu pořízené z poskytnuté dotace na projekt „Modernizace 

sportovního areálu Havířov-Dolní Datyně“, které budou spolkem TJ  

Havířov-Dolní Datyně, z. s., v případě realizace projektu „Modernizace 

sportovního areálu Havířov-Dolní Datyně“ po uplynutí lhůt stanovených 

smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace 

převedeny bezúplatně formou daru do majetku statutárního města Havířova 

 

 

3442/73RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov o schválení provedení technického zhodnocení  

svěřeného majetku – sanace základů a zdiva VÚH_____________________ 

 

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, provedení technického 

zhodnocení svěřeného majetku – sanace základů a zdiva Víceúčelové haly 

Havířov, ve výši 170 000,00 Kč bez DPH (205 700,00 Kč s DPH). 

 

  

3443/73RM/2021 - Kancelářské potřeby 2022 – 2023 - zahájení zadávacího řízení___________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení centralizovaného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  

na dodávky Kancelářské potřeby 2022 - 2023 pro statutární město Havířov, 

jakožto centrálního zadavatele, a pro všechny příspěvkové organizace zřízené 

statutárním městem Havířov  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
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3. dílčí plnění (fakturace):   ano (dle jednotlivých dodávek) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost: ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   30 000,- Kč 

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky 

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

účinnosti rámcové dohody podle  

toho, která skutečnost nastane 

později 

    termín ukončení plnění:   31. 12. 2023 

   

                                    termín dodávání zboží:   nejpozději do 10. pracovního dne  

měsíce následujícího po měsíci,  

ve kterém nabydou účinnosti  

objednávky, pokud se smluvní  

strany nedohodnou jinak  

 

9. kritérium hodnocení:     nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100 %) 

 

10. hodnocení nabídek: 

- elektronickou aukcí 

- nabídková cena pro hodnocení bude vypočítána dle modelového  

případu za použití dodavatelem nabízených cen a předpokládaného 

množství odběru zboží za dobu účinnosti rámcové dohody dle Přílohy č. 1 

 

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

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

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

 

12. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského rejstříku“  
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13. technickou kvalifikaci: 

- seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před  

zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí 

a identifikace objednatele s tím, že dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud 

prokáže poskytnutí minimálně 3 zakázek, přičemž předmětem každé byly 

dodávky kancelářských potřeb v minimální hodnotě 400 000,- Kč bez DPH 

jednomu objednateli za období maximálně 12 měsíců (dodávky musely být 

v uvedeném období řádně dokončené, tzn. předané objednateli) 

 

14. podmínky zadávacího řízení: 

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77  

odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 

dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- vyhrazená veřejná zakázka dle ust. § 38 zákona, tj. účast dodavatele možná  

pouze v případě, že je osobou zaměstnávající alespoň 50 % osob se 

zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, a to podle 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně odstoupení od uzavřené rámcové dohody, pokud dodavatel přestane 

tuto podmínku splňovat 

- uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem 

- vybraný dodavatel bude povinen před uzavřením rámcové dohody předložit: 

a) přílohu rámcové dohody s vyplněnými jednotkovými cenami zboží  

dle výsledku elektronické aukce 

b) informaci o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik,  

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

15. podmínky realizace: 

- pokud není právními předpisy nebo výrobcem stanoveno jinak,  

záruka za jakost zboží v délce 24 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 2 

 

16. složení komise dle Přílohy č. 3 

 

17. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním, posouzením a hodnocením nabídek před elektronickou  

aukcí, posouzením nabídek po ukončení elektronické aukce a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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3444/73RM/2021 - „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21____________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 248/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 57.825,00 Kč  

bez DPH (69.968,25 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy, 

 

2. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 související  

s bodem 1.  tohoto usnesení, 

 

3. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo č. 248/OÚR/21  

z důvodu dodatečných stavebních prací, a to prodloužení o 8 kalendářních dnů, 

 

4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 na provedení stavby  

„Parkoviště nad letním kinem“ v rozsahu bodů 1. až 3. tohoto usnesení 

s dodavatelem STAVIA – silniční stavby a.s., se sídlem Střádalů 631/47, 718 

00 Ostrava IČO: 25864092. 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 ze dne 07.04.2021 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21  

ze dne 07.04.2021           

 

               Z: vedoucí OÚR  

               T: 8/2021 

                

 

3445/73RM/2021 - „Parkoviště Mánesova“ – uzavření smlouvy se společností Technické  

služby Havířov a.s.________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby číslo 20111 - „Parkoviště Mánesova“ 

se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 1461/66,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 253 75 601, s cenou 12 800 795,09 Kč bez DPH  

(15 488 962,06 Kč včetně DPH), s termínem plnění nejpozději  

do 135 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností plnění 

prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o dílo  

na realizaci stavby číslo 20111 - „Parkoviště Mánesova“ se společností 

Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á 

 

předložit smlouvu o dílo na realizaci stavby číslo 20111 - „Parkoviště 

Mánesova“ k podpisu 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 08/2021 

  

 

3446/73RM/2021 - VZ/315/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 

– o zrušení a zahájení nového zadávacího řízení_______________________ 

 
Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/315/OÚR/21 - „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti  

a mládež“, neboť nabídky, které byly podány do zadávacího řízení, byly  

ve srovnání s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a s ohledem 

na hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnými prostředky 

vyhodnoceny jako ekonomicky nevýhodné. 

 

s c h v a l u j e 

 

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

práce „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ – nové vyhlášení 

(stavba č. 20090) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

    předpokládané zahájení:   ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy  v registru 

smluv – přelom září/říjen 2021) 

 

termín dokončení:  nejpozději do 90 kalendářních dnů 

ode dne účinnosti smlouvy 
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6. hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez 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 minimálně: 

2 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky byla 

rekonstrukce nebo výstavba fotbalového hřiště, včetně odvodnění  

a zavlažovacího systému v minimální hodnotě 3.000.000 Kč  

bez DPH / za tyto stavební práce vč. dodávek na 1 zakázce 

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 80.000,00 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 2.000.000,00 Kč  

- záruka za jakost díla 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou 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  

 

1. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o zrušení  

zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „PRmH 2020 

– Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 
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2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu práce 

„PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ – nové vyhlášení 

 

u k l á d á  

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné  

zakázky malého rozsahu VZ/315/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště 

pro děti a mládež“ 

   Z: vedoucí OÚR  

   T: 8/2021 

 
2. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na  

veřejnou zakázku malého rozsahu „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti 

a mládež“ – nové vyhlášení 

   Z: vedoucí OÚR  

   T: 8/2021 

                 

  

3447/73RM/2021 - „Parkoviště ul. Majakovského, Havířov-Město“ – uzavření Dodatku č.1 

ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21____________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 375/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 67 420,36 Kč bez DPH (81 

578,62 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 375/OÚR/21 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu - 84 267,56 Kč bez DPH  

(- 101 963,75 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy 

 

3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. u vodorovného dopravního značení barvou na zasakovací betonové dlažbě,  

které je částí dodatečných stavebních prací dle bodu 1, záruku v délce  

24 měsíců  

 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 na provedení stavby  

„Parkoviště na ul. Majakovského, Havířov-Město“ stavba č. 19035 v rozsahu 

bodů 1 až 4 tohoto usnesení se společností EUROVIA CS, a.s.,  

U Michelského lesa 1581/2, Michle 140 00 Praha 4, IČ: 45274924 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 ze dne 14.5.2021 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21  

ze dne 14.5.2021 

  Z: vedoucí OÚR 

  T: 9/2021 

 

 

3448/73RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy představenstva společnosti  

Technické služby Havířov a.s.______________________________________ 

 

Rada města Havířova, jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 

odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon  

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné 

hromady akciové společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem:  

Havířov-Město, Karvinská 1461/66, PSČ 736 01, IČ: 25375601, zapsané 

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 1664, 

(dále jen „TSH a.s.“) 

 

v o l í  

 

jako druhého ověřovatele Ing. P. R., MBA 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zvolení pana Ing. P. R., MBA do funkce předsedy představenstva společnosti 

TSH a.s. 

  

 

3449/73RM/2021 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – změna v orgánech společnosti____________ 

 

Rada města Havířova jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 

odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon  

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné 

hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem 

Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 61974706, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 

(dále jen „HTS, a.s.“)  

 

v o l í 

 

1. druhého ověřovatele zápisu:   Ing. J. M., MBA 

 

2. s účinností od 16.8.2021 do funkce člena představenstva HTS, a.s.: 

- pana Ing. et Ing., Bc. J. M., MBAce, dat. nar. ………………….., 

      bytem ………………………………. 

    - pana L. S., dat. nar. ……………….., 

      bytem ……………………………… 
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3. s účinností od 16.8.2021 do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.  

    - pana Ing. P. O., dat. nar. …………………..,  

      bytem ………………………………………  

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.    

                                                                                   

   Z: vedoucí KP 

   T: 08/2021 

  

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy představenstva  

    a dozorčí rady společnosti HTS, a.s.  

                                                                                                    Z: představenstvo  

     HTS, a.s.  

                                                                                                    T: 09/2021 

 

3. provést změnu zápisu o složení představenstva a dozorčí rady v obchodním  

    rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 

 

                                                                                                 Z: představenstvo  

     HTS, a.s. 

                                                                                                      T: 09/2021 

 

 

3450/73RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem tiskového zařízení PO - Polská  

škola Havířov____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, IČO: 75027577,  

zastoupené Mgr. T. L., ředitelem školy pronájem tiskárny  

za podmínek: 

 

nájemce:    Kancelářská technika LEJKA, s.r.o.,  

Třanovice 313, 739 53  

                             Třanovice, IČO: 26843722 

popis pronajímaného:  tiskové zařízení Konica Minolta Bizhub C250i  

výše nájemného:   1 441,92 Kč/1 měsíc včetně DPH 

cena kopie:   0,45 Kč vč. DPH/černobílá kopie, 1,57 Kč  

vč. DPH/barevná kopie   

   doba pronájmu:    od 1. 9. 2021 na období 60 měsíců 

další ujednání:   po ukončení smlouvy bude příspěvkové  

organizaci nabídnuto tiskové zařízení  

k odkoupení za 1,00 Kč 
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3451/73RM/2021 - Informace o podané žalobě_________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žalobu proti statutárnímu městu Havířov vedenou u Okresního soudu v Karviné 

pod sp. zn. 24 C 104/2021 dle Přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

1. podání vyjádření k žalobě s tím, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta 

 

2. právní zastoupení advokátem Mgr O. H., ev. č. ČAK: 17711, který bude  

statutární město Havířov zastupovat v řízení o žalobě  

 

 

3452/73RM/2021 - Počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova od 1.11.2021____________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

snížit počet zaměstnanců zařazených do organizačního odboru Magistrátu města 

Havířova, mimo zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města  

(veřejně prospěšné práce), na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr a zaměstnance zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních 

dotovaných projektů města, s účinností od 1.11.2021 o jednoho zaměstnance 

(řidiče) z důvodu zvýšení efektivity práce organizačního odboru Magistrátu 

města Havířova, tj. celkem na 325 zaměstnanců 

 

 

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

primátor města       náměstkyně primátora 

         pro školství a kulturu  

      



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/249406/2021 

VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: richterova.veronika @havirov-city.cz  

  

DATUM: 08.09.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 74. schůze Rady města Havířova 

konané dne 06.09.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.09.2021  

 
3453/74RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 74. schůze RMH, konané dne 06.09.2021 

 
3454/74RM/2021 - Zprávy o ověření zápisu z 73. schůze RMH, konané dne 16. srpna 2021  

 
3455/74RM/2021 - Schválení pořadu 74. schůze RMH, konané dne 6. září 2021 

 
3456/74RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 74. RMH 

 
3457/74RM/2021 - „Smlouva o zajištění školení“ na období 2021 – 2024 - přímé zadání  

 
3458/74RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

 
3459/74RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO 

 
3460/74RM/2021 - Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Moravská Havířov 

 
3461/74RM/2021 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO 

 
3462/74RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – MŠ E. Holuba Havířov 

 
3463/74RM/2021 - „Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína,  

Havířov-Podlesí“ – informace o výběru nejvhodnější nabídky 

 
3464/74RM/2021 - Žádost „Sportovního klubu.cz“ o poskytnutí dotace v roce 2021  

 
3465/74RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 3884/1, k. ú. Havířov-město 
 
3466/74RM/2021 - Pacht pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark, formou veřejné soutěže 

 
3467/74RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku od paní I. K. a Bc. R. K. 

 

3468/74RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti  

 
3469/74RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s. 

 
3470/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 

 
3471/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 
3472/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 
3473/74RM/2021 - Záměr zřídit právo stavby k částem pozemků ve vlastnictví města  

 
3474/74RM/2021 - Záměr výpůčky části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice 
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3475/74RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 4100/1, k. ú. Havířov-město 
 
3476/74RM/2021 - Prodej pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 871/5, k. ú. Bludovice 

 
3477/74RM/2021 - Obecné záměry pronájmů části nemovité věci 

 
3478/74RM/2021 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor 

 
3479/74RM/2021 - Záměr pronájmů a pronájem části nemovité věci 

 
3480/74RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny 

 
3481/74RM/2021 - Darování pozemků MS kraji-Správě silnic MS kraje              

 
3482/74RM/2021 - Darování vodovodních přípojek k nemovitostem na ul. Výletní              

 
3483/74RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark              

 
3484/74RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2782/2, k. ú. Bludovice              

 
3485/74RM/2021 - Směna a prodej části pozemku parc. č. 427, k. ú. Bludovice             

 
3486/74RM/2021 - Smluvní vztahy k pozemku parc. č. 1814/1 k.ú. Bludovice,  
                                v majetku MS kraje 

 
3487/74RM/2021 - Vynětí majetku z hospodaření, předání majetku k hospodaření a darování  

majetku příspěvkovým organizacím 

 
3488/74RM/2021 - Vítězné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021 

 
3489/74RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 91. - 125.  

 
3490/74RM/2021 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty  

města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za období leden – červen 2021 

 
3491/74RM/2021 - Třetí úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 

 
3492/74RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
3493/74RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 
3494/74RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
                                Havířov-Město  
 
3495/74RM/2021 - Schválení soudního smíru 

 
3496/74RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému  
                                odpadového hospodářství 
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3497/74RM/2021 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023 – doplnění  

podmínek zadávacího řízení  

 
3498/74RM/2021 - Projekt CLAIRO - Smlouva o výpůjčce 

 
3499/74RM/2021 - Časový plán města Havířova pro provádění opatření pro zlepšení  

kvality ovzduší 

 
3500/74RM/2021 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní  

práce pro rok 2022            

 
3501/74RM/2021 - Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji - 3. výzva“             

 
3502/74RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 
3503/74RM/2021 - Hybridní pošta pro správní řízení 

 
3504/74RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 
3505/74RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny č. 5 Územního plánu Havířov 

 
3506/74RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 5 ÚP Těrlicko   

 
3507/74RM/2021 - VZ/193/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – nové vyhlášení“ 

– o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení 

 
3508/74RM/2021 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  
                                č. 316/OÚR/21 

 
3509/74RM/2021 - Předložení žádostí o podporu v rámci programu revitalizace  

Moravskoslezského kraje 

 
3510/74RM/2021 - Udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o dotaci - Městská  

knihovna Havířov 

 
3511/74RM/2021 - Udělení souhlasu zřizovatele s vyřazením vlastního investičního  

majetku - Městská knihovna Havířov 

 
3512/74RM/2021 - Žádost o souhlas k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

 
3513/74RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního  

fondu VÍTKOVICE STEEL 

 
3514/74RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru  

 
3515/74RM/2021 - Souhlas s přijetím státní dotace z MPSV 

 
3516/74RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov - schválení technického zhodnocení  

stavby Víceúčelové haly, schválení nájmu LED obrazovky 

 
3517/74RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov 
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3518/74RM/2021 - ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu mimořádné valné hromady konané  

dne 27.8.2021 

 
3519/74RM/2021 - Statut sociálního fondu 

 
3520/74RM/2021 - Nastoupení náhradníka 

 
3521/74RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – informace o projednání  

a odložení trestní věci  

 
3522/74RM/2021 - Schválení pracovní cesty na 25. setkání hornických měst a obcí ČR 

 
3523/74RM/2021 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2021  

 
3524/74RM/2021 - UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města Havířov – 2. část“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 
3525/74RM/2021 - UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města Havířov – 3. část“ - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 
3526/74RM/2021 - Havířov v pohybu 2020 - výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek 

 
3527/74RM/2021 - Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 
3528/74RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony  

2021 - Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024  

 
3529/74RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony  

2021 - Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024  

 
3530/74RM/2021 - DENIZLI s.r.o. - žaloba o bezdůvodné obohacení, návrh smíru  

 
3531/74RM/2021 - Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 20.09.2021 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

USNESENÍ 

ze 74. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.09.2021 

6 

U S N E S E N Í 
ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 06.09.2021  

 
3453/74RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 74. schůze RMH, konané dne 06.09.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 74. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 06.09.2021 

 

Róberta MASAROVIČE, MSc., MBA, DBA, LL.M. 

 

 
3454/74RM/2021 - Zprávy o ověření zápisu z 73. schůze RMH, konané dne 16. srpna 2021___  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu ze 73. schůze RMH, která se konala 

 dne 16. srpna 2021 

 

 
3455/74RM/2021 - Schválení pořadu 74. schůze RMH, konané dne 6. září 2021_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 6. září 2021 dle 

upravené přílohy takto: 

stažení bodů:  

č.16 Prodej části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město  

č. 17 Prodej částí pozemků parc. č. 3668 a parc. č. 3669/1, k. ú. Havířov-město 

doplnění programu o tyto body: 

75. UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

      města Havířov – 2. část“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

76. UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

      města Havířov – 3. část“ - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.     

77. Havířov v pohybu 2020 – výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek  

78. Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

79. Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony 2021  

      – Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024  

80. Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony 2021  

      – Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024  

81. DENIZLI s.r.o. - žaloba o bezdůvodné obohacení, návrh smíru  
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3456/74RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 74. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3296/70RM/2021 Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic na technické 

zhodnocení svěřeného majetku Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 

 

v y p o u š t í 

 

2203/50RM/2020 Služebnost inženýrské sítě v rámci vypořádání stavby 

„Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá, 

lokalita Fryštátská, Hornosušská“ 

2403/53RM/2020 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

2650/59RM/2020 Záměr prodeje a zřízení věcného břemene k pozemku parc. 

č. 1793, k. ú. Dolní Suchá 

2973/66RM/2021 Žádost Technických služeb Havířov a.s. o vyjmutí 

z pojistných smluv 

3243/70RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti 

3320/71RM/2021 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 

společníka  

v působnosti valné hromady – volba člena dozorčí rady 

3335/72RM/2021 Přijetí daru movité věci od Moravskoslezského kraje 

3338/72RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO SKAO Prostřední Suchá“ 

3340/72RM/2021 Záměr pachtu pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark, 

formou veřejné soutěže 

3343/72RM/2021 Výpůjčka částí pozemků parc. č. 3748/1, k. ú. Havířov-

město a parc. č. 2645/100, k. ú. Prostřední Suchá 

3344/72RM/2021 Výpůjčka části pozemku parc. č. 396/1, k. ú. Bludovice 

3390/72RM/2021 ZPŘ/148/OÚR/21 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893  

na ul. U Jeslí na denní stacionář“ - rozhodnutí o výběru a 

uzavření smlouvy 

3429/73RM/2021 Návrh na úpravu platu – stanovení příplatku za vedení 

ředitelům základních škol od 1. 9. 2021 

3434/73RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím dotace MPSV 

3435/73RM/2021 Dodatečný souhlas zřizovatele s podáním žádosti o 

mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu 

3444/73RM/2021 „Parkoviště nad letním kinem“ (stavba č. 20037) - Dodatek 

č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 248/OÚR/21 
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3445/73RM/2021 „Parkoviště Mánesova“ – uzavření smlouvy se společností 

Technické služby Havířov a.s. 

3446/73RM/2021 VZ/315/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti 

a mládež“ – o zrušení a zahájení nového zadávacího řízení 

3447/73RM/2021 „Parkoviště ul. Majakovského, Havířov-Město“ – uzavření 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 375/OÚR/21 

 

 
3457/74RM/2021 - „Smlouva o zajištění školení“ na období 2021 – 2024 - přímé zadání______  

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

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

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky 

„Zajištění školení strážníků MP Havířov 2021 – 2024“  

 

p ř i d ě l u j e 

 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění školení strážníků MP Havířov  

2021 – 2024“ statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,  

729 30 Ostrava, zastoupené primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA,  

IČO: 00845451, za cenu 500 000 Kč (osvobozené plnění dle § 57 zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) na dobu 

určitou do 30.6.2024 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem smlouvy   

       

 
3458/74RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______  

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

na rok 2021, a to formou zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým 

organizacím města na dofinancování plavání takto: 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958122 ve výši 24 500,00 Kč  

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

příspěvková organizace IČO: 48805289 ve výši 31 000,00 Kč  

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

IČO: 62331221 ve výši 26 000,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 11 000,00 Kč  
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5. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 20 000,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 44 250,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 15 600,00 Kč  

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

IČO: 48805475 ve výši 21 500,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 47 000,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 31 500,00 Kč  

11. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace,  

IČO: 75027577 ve výši 24 000,00 Kč  

12. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace, IČO 75027569 ve výši 18 000,00 Kč  

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

IČO: 62331230 ve výši 43 500,00 Kč  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV.  

na rok 2021 výše uvedené usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: září 2021 

 

 
3459/74RM/2021 - Souhlas s přijetím daru PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

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

IČO: 61988723 

 

finanční dar ve výši 9 760,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na zajištění školního 

stravování 2 znevýhodněných žáků školy od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 

 

 
3460/74RM/2021 - Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Moravská Havířov_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark  

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958131 
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poskytnutí investičního příspěvku ve výši 550 000,00 Kč na pořízení tunelové 

myčky s automatickým posuvem košů 

uložit ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí investičního příspěvku  

ve výši 550 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2021 výše uvedené 

příspěvkové organizaci 

Z: vedoucí EO 

T: září 2021 

 

 
3461/74RM/2021 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkovým organizacím města pořízení investičního majetku – účetní 

program GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

 

1. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 67 958,44 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588 ve výši 70 247,76 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/119, IČO: 61988685  

ve výši 81 912,16 Kč včetně DPH 

4. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 64 357,48 Kč včetně DPH 

5. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO:61988634  

ve výši 84 736,30 Kč včetně DPH 

6. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, 

IČO: 70958254 ve výši 70 330,04 Kč včetně DPH 

7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 63 650,84 Kč včetně DPH 

8. Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 63 728,28 Kč včetně DPH 

9. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

IČO:70958297 ve výši 63 921,88 Kč včetně DPH 

10. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

ve výši 92 272,18 Kč včetně DPH 

11. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 83 110,06 Kč včetně DPH 

12. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 87 282,14 Kč včetně DPH 

13. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 70 656,74 Kč včetně DPH 

14. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka  

57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 78 395,90 Kč včetně DPH 

15. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 73 974,56 Kč včetně DPH 

16. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 84 946,84 Kč včetně DPH 
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17.. Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 72 522,56 Kč včetně DPH 

18. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 76 588,16 Kč včetně DPH 

19. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 95 718,26 Kč včetně DPH 

20. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 62 426,32 Kč včetně DPH 

21. SANTÉ – centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 ve výši 88 020,24 Kč včetně DPH 

22. Sociálním službám města Havířova, IČO: 60337583  

ve výši 132 729,74 Kč včetně DPH 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkovým organizacím města: 

I. zvýšení příspěvku na provoz na školení v rámci pořízení účetního  

programu GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 4 840,00 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace, IČO: 61988588 ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/119, IČO: 61988685  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

4. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

5. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO:61988634  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

6. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993,  

příspěvková organizace, IČO: 70958254 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

8. Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

9. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace, IČO:70958297 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

10. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

11. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

12. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

13. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 4 840,00 Kč včetně DPH 

14. Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO: 61988723 ve výši 7 321,00 Kč včetně DPH 

15. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka  

57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 
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16. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

17. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

18. Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

19. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 6 050,00 Kč včetně DPH 

20. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

21. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 3 630,00 Kč včetně DPH 

22. SANTÉ – centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 ve výši 3 630,00 Kč včetně DPH 

23. Sociálním službám města Havířova, IČO: 60337583  

ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

II. poskytnutí investičního příspěvku na pořízení účetního programu GORDIC – 

produkt GINIS    Express SQL takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 67 958,44 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  

organizace, IČO: 61988588 ve výši 70 247,76 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/119, IČO: 61988685  

ve výši 81 912,16 Kč včetně DPH 

4. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

ve výši 64 357,48 Kč včetně DPH 

5. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

ve výši 84 736,30 Kč včetně DPH 

6. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková  

organizace, IČO: 70958254 ve výši 70 330,04 Kč včetně DPH 

7. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 63 650,84 Kč včetně DPH 

8. Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 

 organizace, IČO: 70958203 ve výši 63 728,28 Kč včetně DPH 

9. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková  

organizace, IČO:70958297 ve výši 63 921,88 Kč včetně DPH 

10. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 

ve výši 92 272,18 Kč včetně DPH 

11. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 83 110,06 Kč včetně DPH 

12. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 87 282,14 Kč včetně DPH 

13. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 70 656,74 Kč včetně DPH 

14. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka  

57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 78 395,90 Kč včetně DPH 

15. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO:70958149 ve výši 73 974,56 Kč včetně DPH 

16. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO:62331248 ve výši 84 946,84 Kč včetně DPH 
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17. Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 72 522,56 Kč včetně DPH 

18. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 76 588,16 Kč včetně DPH 

19. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO: 48805271 ve výši 95 718,26 Kč včetně DPH 

20. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO:70958114 ve výši 62 426,32 Kč včetně DPH 

21. SANTÉ – centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 ve výši 88 020,24 Kč včetně DPH 

22. Sociálním službám města Havířova, IČO: 60337583  

ve výši 132 729,74 Kč včetně DPH 

III. snížení investičního příspěvku Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace, IČO: 61988723 ve výši 17 090,04 Kč v rámci nižší ceny 

pořízení účetního programu GORDIC – produkt GINIS Express SQL 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV.  

na rok 2021 výše uvedené usnesení dle bodů I. – III. 

 

Z: vedoucí EO 

T: září 2021 

 

 
3462/74RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – MŠ E. Holuba Havířov________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, 

IČO: 70958220 

 

plynové zařízení – kombinovaný sporák SPE 40 A ze školní jídelny, inventární 

číslo DHM-ŠJ- 3, v pořizovací ceně 45 959,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena 

k 31.7.2021 činí 0,00 Kč 

 

 
3463/74RM/2021 - „Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína,  

Havířov-Podlesí“ – informace o výběru nejvhodnější nabídky____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. uzavření Kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Dodávky IT vybavení  

a konektivity pro ZŠ Hrubína“ příspěvkovou organizací Základní škola  

F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO: 61988723  

se společností Prekt service s.r.o., se sídlem Vítkovická 3276/2a,  

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 03023419, dne 5. 8. 2021  

s cenou 3 807 990,00 Kč bez DPH (4 607 667,90 Kč včetně DPH) 
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2. uveřejnění Kupní smlouvy ze dne 5. 8. 2021 na realizaci veřejné zakázky  

„Dodávky IT vybavení a konektivity pro ZŠ Hrubína“ v registru smluv  

dne 5. 8. 2021 

 

 
3464/74RM/2021 - Žádost „Sportovního klubu.cz“ o poskytnutí dotace v roce 2021__________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost o poskytnutí dotace spolku „Sportovní klub.cz“ na projekt: „Animační 

program první pomoci při dopravní nehodě“ na rok 2021 

 

n e s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace spolku „Sportovní klub.cz“ na projekt: „Animační program 

první pomoci při dopravní nehodě“ z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace  

a dary, mimosportovní oblasti ve výši 20 000,00 Kč 

 

 
3465/74RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 3884/1, k. ú. Havířov-město______ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 3884/1, ostatní plocha o výměře 4000 m2, 

k. ú. Havířov-město, panu Ing. J. S., …………………………..,  

…………………., za účelem vypásání 

 

 
3466/74RM/2021 - Pacht pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark, formou veřejné soutěže____ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku do veřejné soutěže p. č. 2/EO/2021 na pacht pozemku parc. č. 1475/5,  

k. ú. Šumbark, za účelem užívání zahrady, podanou panem M. K., ………….., 

……………… 

 

s c h v a l u j e 

 

pacht pozemku parc. č. 1475/5, ostatní plocha o výměře 393 m2, k. ú. Šumbark, 

panu M. K., ………………………….., na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou s účinností od 1. 10. 2021, pachtovné  

ve výši 5.001,00 Kč/rok, za účelem užívání zahrady 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o pachtu pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o pachtu pozemku v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                                               Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 30.11.2021 

 

 
3467/74RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku od paní I. K. a Bc. R. K.________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby  

pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. č.  1016/7, zastavěná plocha  

a nádvoří, o výměře 22 m2, k. ú. Bludovice, od vlastníků paní I. K.  

a Bc R. K., oba bytem …………………….., kteří stavbu nabídli městu, 

vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

   

 

3468/74RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 1066/9, 

k. ú. Bludovice, za účelem   umístění   sjezdu za    jednorázovou úhradu ve výši 

3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 10,00 m2) dle GP č. 4785-7/2020  

ze dne 20. 2. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 1068/4, k. ú. Bludovice, jehož 

součástí je budova č. p. 1235, k. ú. Bludovice, kterými ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti jsou vlastníky J. B.  a Z. B. , oba bytem  

……………………………., na dobu neurčitou  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení pozemkové služebnosti 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti 

v souladu s tímto usnesením                                                                                       

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3469/74RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s._______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. č. 396/1, 397/1, 

397/13, k. ú. Bludovice a parc. č. 976, 982, 994, k. ú. Havířov-město spočívající 

v zřízení, umístění, provozování, udržování a opravování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – HDPE trubky s optickými 

kabely, mikrotrubičkami a chráničkami veřejné komunikační sítě v rámci stavby 

číslo 11010-087763 MIMO_TM9_T_KIHAM_OK za jednorázovou úhradu  

25.182,00 Kč + DPH, o výměře 125,91 m2 dle GP č. 2468-98/2021  

ze dne 10. 5. 2021 a GP č. 4987-98/2021 ze dne 7. 5. 2021, na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti – CETIN a.s.,  

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení služebnosti v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3470/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

a to parc. č. 2733, k. ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR110 v rámci 

stavby č. IP-12-8026309/VB3 Dolní Suchá, Lazecká č. parc. 1999/2, NNk  
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za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 5,10 m2 dle GP  

č. 1471-133/2021 ze dne 9. 6. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

a to parc. č. 849/1, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového 

vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci stavby  

č. IP-12-8024942/VB3 Bludovice, Na Lánech č. parc. 884/9, NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 7,40 m2 dle GP  

č. 4984-204/2021 ze dne 30. 6. 2021, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

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

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen – 

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

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

  
3471/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti Severomoravské  

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. č. 

1992/1, 2045/1, k. ú. Bludovice spočívající v povinnosti strpět uložení 

kanalizační stoky, v právu chůze  a jízdy  motorovými  vozidly a mechanismy 

při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže kanalizační stoky  

a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů  

ovocných či lesních stromů, víceletých keřů  nad uloženou kanalizační stokou 

v rámci  stavby „Havířov-Bludovice, ul. Rodinná-rekonstrukce stoky AXL“  

za jednorázovou úhradu ve výši 57.600,00 Kč + DPH, o výměře  

288,00 m2 dle GP č. 5010-72/2021 ze dne 8. 7. 2021, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. č.  

61/3, 88, 898, 1081, 1533, k. ú. Havířov-město spočívající v povinnosti strpět 

uložení vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly  

a mechanismy při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže 

vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování 

trvalých porostů ovocných či lesních stromů, víceletých keřů nad uloženým 

vodovodním řadem v rámci stavby „Havířov-Město, ul. U Školky, Gogolova, 
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Majakovského, Matuškova-výměna vodovodních řadů “ za   jednorázovou   

úhradu ve výši 37.200,00 Kč + DPH, o výměře 186,00 m2 dle GP  

č. 2478-66/2021 ze dne 28. 6. 2021, GP č. 2479-67/2021 ze dne 28. 6. 2021  

a GP č. 2480-68/2021ze dne 29. 6. 2021, na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, 

IČO: 451 93 665  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

služebností inženýrských sítí dle bodu 1. a 2. 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3472/74RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1965/1,  

1965/2, 2020/1, 2077/1, k. ú. Havířov-město spočívající v právu zřídit, umístit, 

provozovat  plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné 

pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním  a  odstraněním  plynárenského  zařízení „HAV MS  

Havířov-M. Kudeříkové 14 HP, číslo stavby 7700103319“  včetně jeho 

součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu 

ve výši 26.134,00 Kč + DPH, o výměře 130,67 m2  dle GP č. 2483-71/2021  

ze dne 2. 7. 2021, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc. č. 4166/1,  

k. ú. Havířov-město spočívající v právu zřídit, umístit,   provozovat  

plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním   

a  odstraněním  plynárenského  zařízení „P-HAV Havířov-Selská 1471, číslo 

stavby 7700103306“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH,  

o výměře 17,34 m2  dle GP č. 2482-70/2021 ze dne 15. 7. 2021, na dobu 

neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, 

Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO: 272 95 567 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

věcných břemen dle bodu 1. a 2.  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení věcných břemen dle bodu  

1. a 2. v souladu s tímto usnesení                                                                                          

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.12.2021 

 

 
3473/74RM/2021 - Záměr zřídit právo stavby k částem pozemků ve vlastnictví města________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr zřídit právo stavby k částem 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Havířova: 

parc. č. 2200, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 21567 m2 

parc. č. 2201, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 569 m2 

parc. č. 2202, ostatní plocha, zeleň o výměře 767 m2 

parc. č. 1233/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 122 m2 

parc. č. 1232, ostatní plocha, zeleň o výměře 2 608 m2 

parc. č. 1176, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 232 m2 

vše v katastrálním území Havířov-město pro Rugby Club Havířov, zapsaný 

spolek, Havířov-Město, Astronautů 2, IČO: 66182697 k realizaci stavby objektu 

„Vstup do areálu MSH včetně zázemí pro venkovní sporty“. 

 

 
3474/74RM/2021 - Záměr výpůčky části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 931, k. ú. Bludovice o výměře cca 100 m2, 

panu R. S., bytem ………………………………………..  

za účelem vybudování vyhýbacího pruhu na komunikaci na ul. Na Kempách, 

Havířov-Bludovice za dodržení těchto podmínek:  

- Před samotnou realizací této plochy budou o tomto min. 14 dní předem  

informováni správci komunikací – odbor komunálních služeb  

na tel.: 728 947 657, 596 803 421.  

- Zpevněná plocha nebude užívána pro stálé parkování žádných motorových  

vozidel 

- Užíváním zpevněné plochy nebudou dotčeny rozhledové poměry pro ostatní  

uživatele místní komunikace na ul. Na Kempách 

- Nebude bráněno v příjezdu na sousední pozemky ani omezeno jejich užívání  

- Na zpevněné ploše je žadatel povinen provádět následnou údržbu a úklid.  
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V případě uvolnění použitého kameniva a jeho nahrnutí do vozovky vlivem 

stékání dešťové vody bude toto z vozovky bez prodlení žadatelem odstraněno. 

- Žadatel je povinen na své náklady odstranit škody, které by vznikly na užívaném  

prostranství, příp. ostatním uživatelům v důsledku užívání tohoto prostranství. 

- Po ukončení doby výpůjčky bude plocha v majetku města uvedena do 

původního stavu. Plocha bude protokolárně předána zástupci odboru 

komunálních služeb. 

 

 
3475/74RM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 4100/1, k. ú. Havířov-město___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc. č. 4100/1,  

o výměře 158 m2, k. ú. Havířov-město panu N. E., bytem …………………. 

………………., za účelem sjednocení s pozemkem parc. č. 4116/5,  

k. ú. Havířov-město, jehož je vlastníkem a následné využití ke stavbě rodinného 

domu, a to za tržní cenu ve výši 1 200,00 Kč/m2, celkem tedy 189 600,00 Kč  

+ 3 099,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň za podmínky, že dojde-li na prodávaném pozemku  

ke kácení stromů rostoucích mimo les z důvodu realizace stavebního záměru, 

bude novým majitelem nahrazena odpovídající náhradní výsadba na pozemcích 

ve vlastnictví města. 

 

 
3476/74RM/2021 - Prodej pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 871/5, k. ú. Bludovice_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 

871/5, k. ú. Bludovice, celkem o výměře 165 m2, paní P. B., bytem ……….. 

……………………………., za účelem zajištění pěšího přístupu z veřejné 

komunikace k pozemkům paní Badurové, které vzniknou budoucí parcelací, a to 

za tržní cenu nemovitosti ve výši 50 470,00 Kč + 3 070,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 
3477/74RM/2021 - Obecné záměry pronájmů části nemovité věci_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání místnosti č. 2.31, 2.30, 2.29 o výměře 41,90 m2 a podíl společných 

prostor 20,62 m2 v 1. patře zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, 

Havířov-Podlesí 



 
 

USNESENÍ 

ze 74. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.09.2021 

21 

2. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání místnosti č. 2.25, 2.24 o výměře 34,50 m2 a podíl společných 

prostor 25,91 m2 ve 2. NP zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, 

Havířov-Podlesí 

 

3. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání místnost č. 4.24-2, o výměře 17,39 m2 a podíl společných prostor 

10,37 m2 ve 4. NP zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83,  

Havířov-Podlesí 

 

 
3478/74RM/2021 - Obecný záměr pronájmu nebytových prostor_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Obecný záměr pronájmu části nebytových prostor sloužících k podnikání  

- místnost č. 303 o výměře 58,80 m2 a podíl společných prostor  

o výměře 25 m2,  

- místnost č. 306 o výměře 57,50 m2 a podíl společných prostor  

o výměře 25 m2,  

- místnost č. 301 o výměře 59,00 m2 a podíl společných prostor  

o výměře 25 m2,  

ve 3. nadzemním podlaží v Městském podnikatelském centru  

ul. Palackého 689/2, Havířov-Město. 

 

2. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o výměře 95,83 m2 a podíl společných prostor 17,21 m2  

v 1. patře zdravotního střediska na ul. Gagarina 1595/5b v Havířově-Podlesí. 

 

3. Obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o výměře 68,16 m2 v přízemí hlavní části budovy zdravotního 

střediska na ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Prostřední Suchá, pouze  

ke zdravotním účelům. 

 

 
3479/74RM/2021 - Záměr pronájmů a pronájem části nemovité věci______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře  

1,22 m2 v 1. PP obytného domu, ul. Petra Bezruče 1544/7, Havířov-Město, 

panu T. Č.  (IČ 28591607), bytem ………………….., jako místnost pro 

úklidovou službu 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci - místnosti v suterénu obytného domu  

o výměře 21,40 m2, ul. Eduarda Urxe 283/5, Havířov-Město, panu P.  B., 

bytem …………………….., jako sklad pro vlastní potřebu 
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3. pronájem části nemovité věci – nebytové prostory, místnost v suterénu  

obytného domu o výměře 47,99 m2, ul. Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark 

panu J. V., bytem ………………………… za účelem skladu firmy pro 

uskladnění nářadí, 

za podmínek: 

- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou od 01.10.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 
3480/74RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny___________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í  

 

1. část usnesení RMH č. 3052/67/2021 v bodě 1, ze dne 12. 4. 2021, kterým byla  

schválena pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část 

města Havířov–Město, lokalita Důlňák“, výpůjčka a zřízení věcného břemene 

- služebnosti inženýrské  sítě  k části  pozemku  k. ú. Havířov - město, parc. č. 

4556/1,  v  rozsahu cca 122 m2,  dle podílů za psaných  na LV 344,  

ve spoluvlastnictví  A. L., bytem ……………………………………,  M. K., 

bytem …………………………, J. K., bytem …………………………… a 

V.V., bytem ……………………….., pro statutární město Havířov, stavebníka  

a vlastníka výtlačného kanalizačního řadu umístěného na pozemku, doba 

výpůjčky pozemku se sjednává od zahájení stavebních prací do uzavření 

smlouvy  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, přičemž služebnost spočívá v právu 

vlastníka kanalizace umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit 

kanalizaci umístěnou na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek vlastníků 

s tím, že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 225,00 Kč/m2 plochy 

břemene včetně ochranného pásna, dle zaměření dokončené stavby  

a 500,00 Kč, za umístění 1 ks šachtice   

 

2. část usnesení RMH č. 1853/44RM/2020 v bodě 1, ze dne 11. 5. 2020, kterým  

byla schválena pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, 

část města Havířov–Město, lokalita Důlňák“, výpůjčka a zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, v k. ú. Havířov-město k části parc. č. 4648/1,   v rozsahu  

cca 250 m2, ve vlastnictví J. K., bytem ……………………………………., 

pro nemovitou věc - kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova, 

umístěnou na pozemku v rozsahu dle zaměření,  s tím že doba výpůjčky 

pozemku je  sjednána od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního 

souhlasu k dokončeným stokám a že hodnota služebnosti je sjednána ve výši 

125,00 Kč/m2 plochy služebnosti, dle zaměření dokončené stavby a 500,00 Kč 

za umístění 1 ks šachtice  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města 

Havířov–Město, lokalita Důlňák“    
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výpůjčku a zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě  k části  

pozemku  k. ú. Havířov-město  parc. č. 4648/1, v rozsahu cca 108 m2,  

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

pro nemovitou věc - kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova, 

umístěnou na pozemku v rozsahu dle zaměření, s tím že doba výpůjčky pozemku 

je  sjednána od zahájení stavebních prací, do vydání kolaudačního souhlasu 

k dokončeným stokám, přičemž služebnost spočívá v právu vlastníka kanalizace 

umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit kanalizaci umístěnou  

na pozemku, vstupovat a vjíždět na pozemek vlastníka a bude ve prospěch  města 

zřízena bezúplatně s tím, že  náhradou město vlastníkovi nemovitosti vybuduje 

na náklady města kanalizační přípojku k nemovitosti čp. 1410, na pozemku  

parc. č. 4649 k. ú. Havířov-město  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

k bodu 2     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením  

                                                                                                                           

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 31.10.2021 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

1. výkup pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4556/1, o výměře 1370 m2,  

dle podílů zapsaných na LV 344, ve spoluvlastnictví A. L., bytem ………….., 

……………………., M. K., bytem ……………………., J. K., bytem 

…………………………….. a V. V., bytem …………………………………, 

za dohodnutou kupní cenu 800,00 Kč/m2, tj při výměře 1370 m2 celkem 

1.096.000,00Kč. 

2. vybudování kanalizační přípojky k nemovitosti čp. 1410, na pozemku parcela  

č. 4649 k. ú. Havířov-město, ve vlastnictví J. K., bytem …………………….., 

…………………… s tím, že za vybudování přípojky na náklady města, 

vlastník zřídí ve prospěch města bezúplatné věcné břemeno - služebnost 

inženýrské sítě, ke kanalizační stoce umístěné v rozsahu cca 108 m2  

na pozemku vlastníka parc. č. 4648/1, k. ú. Havířov-město    
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3481/74RM/2021 - Darování pozemků MS kraji-Správě silnic MS kraje___________________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit bezúplatný převod - dar pozemků  

v k. ú. Havířov-město parc. č. 1236/20, 1236/21, 1536/7, 1536/9, 2193/5, 2265/6, 

2265/7, 2739/4, 2741/4 a 2748/10 zastavěných okružní křižovatkou  

ulic Moskevská – Karvinská a silnice III/4746 - ul. Dělnická, do majetku 

Moravskoslezského kraje, IČO: 708 90 692, zastoupeného Správou silnic 

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

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

733 01 Karviná, IČO: 000 95 711  

      

 
3482/74RM/2021 - Darování vodovodních přípojek k nemovitostem na ul. Výletní__________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování vodovodních přípojek 

vybudovaných spolu s vodovodním řadem v rámci stavby č. 18053 

„Rekonstrukce MK Výletní včetně chodníku“ vlastníkům připojených rodinných 

domů na pozemcích v k. ú. Šumbark:   

1. na parc. č. 2233, ve vlastnictví Bc. Z. P.,  

……………………………….. 

hodnota přípojky: 68.786,57 Kč 

2. na parc. č. 2244, ve spoluvlastnictví Z. P., J. P.,  

MUDr. M. P. a J. S.,  

všichni bytem …………………..  

hodnota přípojky: 73.060,59 Kč 

3. na parc. č. 2229, ve společném jmění  

manželů M. F. a M. F.,      

………………………………… 

hodnota přípojky: 69.500,26 Kč 

4. na parc. č. 2218/2, ve vlastnictví K. L.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 72.380,23 Kč 

5. na parc. č. 2219, ve vlastnictví I. L.,  

……………………………….. 

hodnota přípojky: 82.257,07 Kč 

6. na parc. č. 2116/3, ve vlastnictví Ing. J. S.,  

……………………………….. 

hodnota přípojky: 77.705,71 Kč 

7. na parc. č. 2216/5, ve společném jmění manželů  

Ing. J. B., MBA a J. B. ,  

………………………………..,  

hodnota přípojky: 78.502,86 Kč 
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8. na parc. č. 2213/4, ve vlastnictví K. Ch.,  

……………………………….. 

hodnota přípojky: 77.998,45 Kč 

9. na parc. č.2213/1, ve vlastnictví Mgr. P. K.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 71.557,85 Kč 

10. na parc. č. 2215/3, ve vlastnictví M. K.,  

………………………………… 

       hodnota přípojky: 71.206,57 Kč 

11. na parc. č. 2207, ve spoluvlastnictví  

M. W. a S. W.,  

………………………………..,  

spoluvlastníci trvale bytem:  

………………………………… 

hodnota přípojky: 46.499,87 Kč 

12. na parc. č. 2209/6, ve společném jmění manželů  

Ing. B. M. a Z. M.,  

………………………………… 

hodnota přípojky: 74.304,48 Kč 

 

 
3483/74RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark________________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku k. ú. Šumbark, 

parc. č. 1494/14 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 61 m2, do společného jmění 

manželů H. E. a L. E., oba …………………………………………………….., 

za účelem scelení s navazujícím pozemkem v jejich vlastnictví           

 

 
3484/74RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2782/2, k. ú. Bludovice________________              

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku k. ú. Bludovice, 

parc. č. 2782/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 369 m2,  

do vlastnictví paní L. K., bytem ……………………………………..,  

pro účely vybudování příjezdové komunikace k nemovitosti parc. č. 2741  

k. ú. Bludovice          
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3485/74RM/2021 - Směna a prodej části pozemku parc. č. 427, k. ú. Bludovice______________             

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

1. směnu části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha jiná plocha  

o výměře 237 m2 v majetku statutárního města Havířova, za část pozemku  

k. ú. Bludovice zastavěnou chodníkem v majetku města, parc. č. 433/1 ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 237 m2 ve vlastnictví pana P. S., bytem ………, 

…………………., přičemž hodnota každého směňovaného pozemku činí 

442,00 Kč/m2, tj. při výměře 237 m2 celkem 104.754,00 Kč      

2. prodej části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 427 ostatní plocha, jiná plocha  

o výměře cca 140 m2, v majetku statutárního města Havířova, pro účely 

rozšíření předzahrádky u restaurace V Zátiší, kupujícímu panu P. S., bytem …. 

…………………… s tím, že prodej se uskuteční za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 442,00 Kč/m2, tj. při 

výměře cca 140 m2 celkem cca 61.880,00 Kč, přičemž ke kupní ceně budou 

připočteny náklady na geometrické zaměření       

 

 
3486/74RM/2021 - Smluvní vztahy k pozemku parc. č. 1814/1 k.ú. Bludovice, v majetku  
                                MS kraje________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části pozemku v k.ú. Bludovice, parc. č. 1814/1 o výměře cca 120 m2, 

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČO: 708 90 692, zastoupeného Správou 

silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 

795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, se sídlem Bohumínská 1877/4,  

733 01 Karviná, IČO: 000 95 711, pro účely realizace opravy zpevněné plochy 

umístěné podél silnice II/474 ul. Padlých Hrdinů, na dobu od zahájení stavebních 

prací, do doby vypořádání vypůjčené části pozemku   

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy       

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: dle realizace 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru části pozemku k. ú. Budovice, 

parc. č. 1814/1, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČO: 708 90 692, 
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zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, se sídlem 

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711, zastavěného zpevněnou 

plochou umístěnou v rozsahu dle geometrického zaměření podél silnice II/474 

ul. Padlých Hrdinů   

 

  
3487/74RM/2021 - Vynětí majetku z hospodaření, předání majetku k hospodaření a darování  

majetku příspěvkovým organizacím_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

1. vzít na vědomí 

1.1 rozdělení pozemku parc. č. 1315/5, k. ú. Prostřední Suchá, ostatní  

plocha - zeleň o výměře 8.214 m2 v účetní ceně 4.005.790,00 Kč, který byl 

předán k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola Kapitána 

Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,  

IČO: 61988600, a to na pozemek parc. č. 1315/5, k. ú. Prostřední Suchá, 

ostatní plocha – zeleň nově o výměře 5.031 m2 v účetní ceně  

2.453.509,00 Kč, který zůstává v hospodaření příspěvkové organizace, 

pozemek parc. č. 1315/11, k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – zeleň  

o výměře 1.323 m2  v účetní ceně 645.199,00 Kč, pozemek parc. č. 1315/12, 

k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 

193 m2  v účetní ceně 94.122,00 Kč, který pod novým označením zůstává 

v hospodaření příspěvkové organizace, pozemek parc. č. 1315/13,  

k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – zeleň o výměře 1.632 m2  v účetní 

ceně 795.891,00 Kč a pozemek parc. č. 1315/14, k. ú. Prostřední Suchá, 

ostatní plocha – zeleň o výměře 35 m2  v účetní ceně 17.069,00 Kč, 

z důvodu nápravy využití pozemků dle skutečného stavu a změny správce 

pozemků 

1.2 rozdělení pozemku parc. č. 3950/1, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 17.298 m2 v účetní ceně 

49.389,00 Kč, který byl předán k hospodaření příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754,  

a to na pozemek parc. č. 3950/1, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – sportoviště a rekreační plocha nově o výměře 14.159 m2 v účetní 

ceně 40.427,00 Kč, který zůstává v hospodaření příspěvkové organizace,  

a pozemek parc. č. 3950/3, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 3.139 m2 v účetní ceně 

8.962,00 Kč, který pod novým označením zůstává v hospodaření 

příspěvkové organizace, z důvodu nově vybudovaného beach 

volejbalového hřiště v areálu koupaliště Jindřich, dle přílohy č. 2 

1.3 rozdělení pozemku parc. č. 3947/1, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – jiná plocha o výměře 9.467 m2 v účetní ceně 70.922,00 Kč 

v majetku města, a to na pozemek parc. č. 3947/1, k. ú. Havířov-město, 

ostatní plocha – jiná plocha o výměře 6.419 m2 v účetní ceně 48.088,00 Kč 

a pozemek parc. č. 3947/3, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – jiná 

plocha o výměře 3.048 m2 v účetní ceně 22.834,00 Kč, z důvodu předání 
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části pozemku příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov  

1.4 rozdělení pozemku parc. č. 4037/1, k. ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – zeleň o výměře 18.361 m2 v účetní ceně 47.982,00 Kč v majetku 

města, a to na pozemek parc. č. 4037/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha 

– zeleň o výměře 18.280 m2 v účetní ceně 47.770,00 Kč a pozemek parc.  

č. 4037/5, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – manipulační plocha 

o výměře 81 m2 v účetní ceně 212,00 Kč, z důvodu předání části pozemku 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

2. schválit 

2.1 vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola  

Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná,  IČO: 61988600, dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona 

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

pozdějších předpisů, a to částí pozemku parc. č. 1315/5, k. ú. Prostřední 

Suchá, nově označených dle bodu 1.1. tohoto usnesení jako pozemek parc. 

č. 1315/11, k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – zeleň o výměře  

1.323 m2  v účetní ceně 645.199,00 Kč,  pozemek parc. č. 1315/13,  

k. ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha – zeleň o výměře 1.632 m2  v účetní 

ceně 795.891,00 Kč a pozemek parc. č. 1315/14, k. ú. Prostřední Suchá, 

ostatní plocha – zeleň o výměře 35 m2  v účetní ceně 17.069,00 Kč a vrácení 

zpět do správy zřizovateli, a Přílohu č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové 

organizace ZŠ Kapitána Jasioka Havířov dle přílohy č. 1 

2.2 předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních 

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

IČO: 00306754, dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to: 

a) pozemku parc. č. 3931/2, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha – ostatní 

komunikace o výměře 91 m2 v účetní ceně 273,00 Kč, dle přílohy č. 2 

b) pozemku parc. č. 3947/3, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – jiná 

plocha o výměře 3.048 m2 v účetní ceně 22.834,00 Kč, dle přílohy č. 2 

c) pozemku parc. č. 4037/5, k, ú. Havířov-město, ostatní  

plocha – manipulační plocha o výměře 81 m2 v účetní ceně 212,00 Kč, 

dle přílohy č. 2 

2.3 darování movité věci příspěvkové organizaci Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, a to podvodního vysavače 

Dolphin D3002 Pro X2 WB, inv. číslo 000000082248, v účetní  

ceně 82.280,00 Kč  

 

 
3488/74RM/2021 - Vítězné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí vítězné projekty v rámci 

Participativního rozpočtu pro rok 2021, dle důvodové zprávy a příloh 
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3489/74RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 91. - 125.__  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

rozpočtová opatření č. 124., 125., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  

rozpočtová opatření č. 124., 125., dle Přílohy č. 1 

rozpis rozpočtových úprav IV. na rok 2021, dle Přílohy č. 1 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 91. – 123., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 89. – 125. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2021: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 571 230,92 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 070 411,15 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 58 760,36 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 7 595,21 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 434 464,20 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 017 039,94 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 522 200,43 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 886,74 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 722,10 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 643 016,32 tis. Kč 

 odbor organizační  320 552,81 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 370,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 346 914,91 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 104 072,72 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 062 063,54 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 601,27 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 494 839,51 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 150,67 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 81,91 tis. Kč 

 MŠ ČSA 909,62 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 64,36 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 271,60 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 230,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 119,74 tis. Kč 

 MŠ Lípová 2 142,87 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 67,96 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 227,70 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,65 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 937,80 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 70,25 tis. Kč 



 
 

USNESENÍ 

ze 74. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.09.2021 

30 

 MŠ Okružní 986,88 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,92 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 918,34 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 92,27 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 585,67 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 156,95 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,11 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 030,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 87,28 tis. Kč 

 MŠ Sukova 926,50 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 930,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 105,33 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 931,07 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 152,63 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 233,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,66 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 780,73 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,73 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 240,88 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 559,25 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 918,58 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 501,29 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 615,45 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 4 129,67 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 275,16 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 313,04 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 47,34 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 692,69 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,52 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 520,82 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,40 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 291,56 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 84,95 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 968,63 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 8 015,45 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 62,43 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 523,72 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 880,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 553,74 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 553,80 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 813,68 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 76,59 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 813,01 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 73,97 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 162,63 tis. Kč 
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 ZŠ Žákovská 5 069,65 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 183,23 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 061,82 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 88 205,50 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 636,15 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 023,11 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb Havířov 30 104,05 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 88,02 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 67 902,23 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 132,73 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 66 452,83 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 9 978,26 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 032,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +445 809,02 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +390 109,02 tis. Kč 

 

 
3490/74RM/2021 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty  

města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za období leden – červen 2021_______________________________________ 

 

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 2021, dle důvodové zprávy 

a příloh 

 

 
3491/74RM/2021 - Třetí úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

3. úpravu odpisových plánů na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě 

činí 48 969 891,00 Kč. 
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3492/74RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 3, vel. 0+1 v ulici Dlouhá třída 1029/67, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. J. E. K.,  

2. J. M. 

 

b) Byt č. 31, vel. 1+kk v ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. J. S.,  

2. P. D.,  

3. M. C. 

 

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

pořadí žadatelů:  1. L. E. 

 

d) Byt č. 13, vel. 0+2 v ulici 17. listopadu 1105/24, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. T. M.,  

2. P. Š.,  

3. B. M. 

 

e) Byt č. 3, vel. 1+2 II. Ktg. v ulici Hornická 677/59,  

    Havířov - Prostřední Suchá,  

pořadí žadatelů:  1. H. F.,  

2. J. D. 

 

f) Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici Makarenkova 518/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. S. Ř.,   

2. D. S.,  

3. O. Č. – L. H. 

 

g) Byt č. 39, vel. 1+2 v ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. M. K.,  

2. D. R.,  

3. P. P. 

 

h) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Moskevská 1075/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. T. B. 

 

i) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Stavbařská 279/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. J. Ř.,  

2. M. Č.,  

3. D. Š. 
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j) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici U Lesa 281/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. F. Z.,  

2. B. A. V. 

 

k) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Zednická 314/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. E. B.,  

2. M. S.,  

3. N. K. 

 

l) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. V. V. 

 

m) Byt č. 11, vel. 1+2 v ulici Jožky Jabůrkové 977/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Lukáš Breuer 

 

n) Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Antala Staška 1089/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. M. Š. 

2. V. D.,  

3. L. M. 

 

o) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Kapitána Nálepky 743/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Ing. J. K. 

 

p) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Lidická 1177/52b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. K. Č. 

 

q) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Hakenova 727/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Ing. arch. M. O.  

    - Ing. arch. L. Ch. O. M.,  

2. M. V. – Z. P.,  

3. V. B. 

 

r) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Česká 1204/11, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. A. H.,   

2. V. B. – R. B.,  

3. O. P. – K. P. 

 

s) Byt č. 15, vel. 1+3 v ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. L. F. B.,  

2. E. Š.,  

3. Ž. O. 

 

r) Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 1204/42, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. M. M.,  

2. K. T.,  

3. Ing. J. B. – B. B. 

 

u) Byt č. 14 vel. 1+3 v ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. L. H. 
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v) Byt č. 15 vel. 1+3 v ulici V. K. Klicpery 286/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. Ing. N. M. 

 

w) Byt č. 12 vel. 1+3 v ulici Školní 271/32, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. M. H. 

 

x) Byt č. 23, vel. 1+3 v ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. H. V. – M. V. 

 

y) Byt č. 3, vel. 1+4 v ulici Eduarda Urxe 284/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. Ing. R. O. – D. O.,  

2. Bc. K. K. 

 

z) Byt č. 22 vel. 1+4 v ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. M. F. 

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 

 

 
3493/74RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

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

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 9. 2021 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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3494/74RM/2021 - 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 30. 9. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
3495/74RM/2021 - Schválení soudního smíru__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření soudního smíru dle přílohy č. 1 v řízení vedeném u Okresního 

soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 C 93/2019 ve věci žalobce statutárního města 

Havířova proti žalované JUDr. M. B., IČO: 66251737, se sídlem Jurečkova 

1860/4, 702 00 Ostrava, jako insolvenční správkyni dlužníka Střední odborné 

učiliště "BARON SCHOOL" spol. s r.o., IČO: 47154136, se sídlem Mánesova 

1102/1, Město, 736 01 Havířov, o zaplacení nedoplatku z vyúčtování služeb ve 

výši 209.938,- Kč, které byly dodávány do budovy č. p. 1102 na adrese 

Mánesova 1102/1, Město, 736 01 Havířov, v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016, 

a to za následujících podmínek: 

1) žalovaná se na základě uzavřeného soudního smíru zaváže zaplatit  

statutárnímu městu Havířov nedoplatek z vyúčtování služeb v rozsahu ½ 

částky uplatněné žalobou, tj. částku 104.969,- Kč, 

2) žádná ze stran soudního sporu nebude mít právo na náhradu nákladů řízení.  

pověřit Mgr. P. K., advokátku, uzavřením smíru jménem statutárního města 

Havířov ve výše uvedeném soudním řízení 

 

 
3496/74RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému  
                                Odpadového hospodářství_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství, dle přílohy 
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3497/74RM/2021 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023 – doplnění  

podmínek zadávacího řízení________________________________________  

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

podání nových přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie a zemního 

plynu (NN a VN u elektrické energie a maloodběru u zemního plynu),  

ve kterých bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí:   

 

elektrická energie nízké napětí:  1 900,- až 2 500,- Kč/MWh 

elektrická energie vysoké napětí: 1 900,- až 2 550,- Kč/MWh, 

zemní plyn – maloodběr                       700,- až 1 000,- Kč/MWh 

 
p o v ě ř u j e  

 
vedoucí odboru komunálních služeb podpisem Přihlášek aukcí k obchodování 

elektrické energie a zemního plynu (NN a VN u elektrické energie a maloodběru 

u zemního plynu), ve kterých bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí: 

 

elektrická energie nízké napětí:  1 900,- až 2 500,- Kč/MWh 

elektrická energie vysoké napětí: 1 900,- až 2 550,- Kč/MWh, 

zemní plyn – maloodběr                       700,- až 1 000,- Kč/MWh 

          

Z: vedoucí OKS 

T: 09/2021 

 

 
3498/74RM/2021 - Projekt CLAIRO - Smlouva o výpůjčce______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o výpůjčce s Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou Ostrava, IČ 61989100 ve znění přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e      

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem smlouvy  
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3499/74RM/2021 - Časový plán města Havířova pro provádění opatření pro zlepšení  

kvality ovzduší___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

„Časový plán města Havířova pro provádění opatření uvedených  

v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace  

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020“ uvedený  

v příloze č. 1 

 

p o v ě ř u j e      

 

vedoucí odboru životního prostředí zveřejněním časového plánu  

na internetových stránkách města Havířova 

 

        
3500/74RM/2021 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní  

práce pro rok 2022___________________________________________           

 

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 2022 

 

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: 30.09.2021 

 

 
3501/74RM/2021 - 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  
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Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČO 70890692, dle přílohy č. 1, a to: 

a) ve výši 135.000 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 52.497 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 Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

uložit předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu 

       

   Z: vedoucí ORG 

   T: 31.12.2021 

 

 
3502/74RM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky 

„Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - II.“  

dle usnesení ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019 a dle usnesení ZMH  

č. 699/20ZM/2021 ze dne 21.06.2021 bod 2.: 

M. K., …………………………………………………….. 

Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

D. K., ……………………………………………………… 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

R. S., ………………………………………………………. 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

pověřit Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 

majetku, podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

uložit předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 03/2022 
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3503/74RM/2021 - Hybridní pošta pro správní řízení___________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu s ust. § 29 písm. q) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 19 odst. 3 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zadání nadlimitní 

veřejné zakázky na službu „Hybridní pošta pro správní řízení“ a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy na tuto veřejnou zakázku s dodavatelem Česká pošta,  

s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha1, IČO: 47114983, ve znění 

přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu 

 

   Z: vedoucí ORG 

   T: 30.11.2021 

 

 
3504/74RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu 

Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 1654/48, 

1654/49 a části pozemku parc.č. 1654/50 k.ú. Šumbark, 

v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 2238/1 k.ú. Bludovice,  

v lokalitě č. 3 - na pozemku parc.č. 1419/28 v k.ú. Bludovice,  

v lokalitě č. 4 - na pozemku parc.č. 1419/23 v k.ú. Bludovice, 

v lokalitě č. 5 - na pozemku parc.č. 1419/1 v k.ú. Bludovice, 

v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 1707/1 v k. ú. Šumbark 

v rozsahu přílohy  

vzít na vědomí informaci o odmítnutí návrhu na pořízení změny Územního plánu 

Havířov společnosti Traxial - RP Šenov s.r.o., se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, 

ze dne 8.6.2021 ve věci změny textové části u plochy veřejných prostranství - 

zeleně veřejné (ZV)   
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3505/74RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny č. 5 Územního plánu Havířov_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout za použití ustanovení § 6 odst. 5 

písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  

o pořízení změny č. 5 Územního plánu Havířov zkráceným postupem ve smyslu 

ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona a o obsahu změny č. 5 Územního 

plánu v rozsahu přílohy    

 

 
3506/74RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 5 ÚP Těrlicko   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 5 Územního plánu 

Těrlicko v rozsahu přílohy 

 

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. 5 Územního plánu 

Těrlicko  

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 

statutárního města Havířova pořizovateli, tj. Obecnímu úřadu Těrlicko,  

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko    

Z: vedoucí OÚR 

T: 29.09.2021 

 

 
3507/74RM/2021 - VZ/193/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – nové vyhlášení“ 

– o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení________ 

 
Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/193/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – nové 

vyhlášení“, neboť do zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka. 

 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 

ze 74. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 06.09.2021 

41 

s c h v a l u j e 

 

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

práce „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“ (stavba č. 17034) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):   ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

 

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

poskytnutí zálohy:     ne 

čerpání dotace:     ne 

přenesená daňová povinnost:    ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

předpokládané zahájení:   říjen 2021  

(výzva k převzetí staveniště)  

termín dokončení:    nejpozději do 120 kalendářních  

dnů ode dne převzetí staveniště 

 

6. hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha 100%) 

 

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 obdobného charakteru jako předmět veřejné  

zakázky, tj. výstavba adventure golfu, minigolfu, popřípadě multifunkčního 

hřiště s herními prvky, 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.:  

1 stavební zakázku, jejímž předmětem byla výstavba adventure golfu, 

minigolfu, popřípadě multifunkčního hřiště s herními prvky, v minimální 

hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  
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v oboru pozemní stavby pro stavbyvedoucího  

b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.,  

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující 

výsledky zeměměřických činností 

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 90.000,00 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 3.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou 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  

 
1. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o zrušení  

zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Adventure 

golf, ul. Lázeňská – nové vyhlášení“ 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Adventure golf, ul. Lázeňská – 3.vyhlášení“ 

 
u k l á d á  

 
1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné  

zakázky malého rozsahu VZ/193/OÚR/21 „Adventure golf, ul. Lázeňská – 

nové vyhlášení“ 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 10/2021 

 

2. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na  

veřejnou zakázku malého rozsahu „Adventure golf, ul. Lázeňská – 

3.vyhlášení“ 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 10/2021 
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3508/74RM/2021 - „Chodník na ulici Šumbarská“ - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  
                                č. 316/OÚR/21___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 316/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

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

11.700,00 Kč bez DPH (14.157,00 Kč včetně DPH) 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 316/OÚR/21 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1 za cenu -188.686,17 Kč 

bez DPH (-228.310,27 Kč včetně DPH) 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 316/OÚR/21 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení 

 

4.  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo zn. 316/OÚR/21 na provedení stavby  

č. 19003 „Chodník na ulici Šumbarská“ v rozsahu bodu 1. až 3. tohoto 

usnesení se společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 

10 Strašnice, IČO: 43005560 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

ke Smlouvě o dílo č. 316/OÚR/21 ze dne 29.04.2021 

 

u k l á d á 

 

 předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 316/OÚR/21  

ze dne 29.04.2021 

                                                                                                             Z: vedoucí OÚR 

                                                                                                             T: 09/2021 

 

 
3509/74RM/2021 - Předložení žádostí o podporu v rámci programu revitalizace  

Moravskoslezského kraje__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit investiční záměr projektu „Park za KD 

Radost“ k realizaci v rozsahu přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádostí o podporu v rámci programu revitalizace Moravskoslezského 

kraje na projekt „Park za KD Radost“  
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p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem dokumentace žádosti o poskytnutí podpory a ostatních 

nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty programu revitalizace Moravskoslezského kraje 

 

Z: vedoucí OÚR  

T: 22.09.2021 

 

 
3510/74RM/2021 - Udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o dotaci - Městská  

knihovna Havířov________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město  

Poskytovatel dotace:  Nadace Landek Ostrava  

Název dotačního programu: Nadační program 2022         

Název projektu:   Důl Dukla v proměnách času: léta sedmdesátá  

    a osmdesátá    

Celkové náklady na projekt: 22 000,00 Kč 

Požadovaná výše dotace: 10 000,00 Kč    

Spolufinancování:  12 000,00 Kč    z finančních prostředků Městské  

    knihovny Havířov 

 

 
3511/74RM/2021 - Udělení souhlasu zřizovatele s vyřazením vlastního investičního  

majetku - Městská knihovna Havířov________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

  

příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem 

Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město, vyřazení vlastního 

neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a provedení jeho 

ekologické likvidace, a to: 

1 ks pult recepce 

Inventární číslo:   81 

datum pořízení:    2003 

pořizovací cena:   66 341,10 Kč  

zůstatková cena:   0,00 Kč 
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3512/74RM/2021 - Žádost o souhlas k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – 2 ks sušáku na prádlo 

v celkové zůstatkové ceně 544,- Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: září 2021 

 

 
3513/74RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního  

fondu VÍTKOVICE STEEL________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, 

se sídlem: Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, IČ: 27801454  

ve výši 30.000,-Kč.  

Z: ředitelka SANTÉ 

T: zaří 2021 

 

 
3514/74RM/2021 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, přijetí účelového finančního daru od KOVONA SYSTEM, a.s., 

se sídlem Průmyslová 2007, 737 01 Český Těšín, IČ: 25855646  

ve výši 5.000,-Kč. 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: září 2021 
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3515/74RM/2021 - Souhlas s přijetím státní dotace z MPSV_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí dotace ve výši 374 729,00 Kč na financování zvýšených provozních 

výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie 

COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E) pro příspěvkovou 

organizací Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  

Havířov – Podlesí, IČ: 60337583 

Z: ředitel SSmH 

T: září 2021 

 

 
3516/74RM/2021 - Žádost SSRZ Havířov - schválení technického zhodnocení  

stavby Víceúčelové haly, schválení nájmu LED obrazovky_______________ 

 

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. provedení technického zhodnocení svěřeného majetku - stavby Víceúčelové  

haly v Havířově, a to zabudováním nosné ocelové konstrukce včetně 

elektroinstalace, která bude sloužit k upevnění světelné informační 

tabule,  v hodnotě 141 000,00 Kč bez DPH (170 610,00 Kč s DPH) 

2. nájem movité věci od pronajímatele PLEXI KLÁŠAI s. r. o., Kaprova 42/14,  

Praha 1, IČO: 05930642, dle nabídky obsažené v příloze č. 1, za těchto 

podmínek: 

předmět nájmu:   světelná informační tabule - LED obrazovka  

o rozměru 5 m x 3 m 

doba nájmu:   max. 96 měsíců 

cena nájmu:   4 000,00 Kč bez DPH  

(4 840,00 Kč s DPH)/měsíc 

 

 
3517/74RM/2021 - 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., IČO 45193258,  

     se sídlem Vratimovská 689/117, 

                                   719 00 Ostrava - Kunčice 
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specifikace daru:  finanční dar na inovaci interiéru  

     Společenského domu Havířov    

                                 

 
3518/74RM/2021 - ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu mimořádné valné hromady konané  

dne 27.8.2021____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 

1. pozvánku a termín konání mimořádné valné hromady společnosti 

ENVEZ, a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město,736 01 Havířov,  

IČO: 07334214 (dále „Společnost“) dne 27.8.2021 v 11 hodin na adrese 

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov dle Přílohy č. 1 

2. program jednání mimořádné valné hromady Společnosti dle Přílohy č. 1  

3. zápis z jednání mimořádné valné hromady Společnosti dle Přílohy č. 2 

4. hlasování zástupce města na jednání mimořádné valné hromady Společnosti: 

    bod 1. programu:  Volba orgánů valné hromady – bylo hlasováno  

pro osoby navržené za předsedu, zapisovatele,  

ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů     

    bod 2. programu:  Odvolání pana Daniela Maška z funkce člena dozorčí  

rady - bylo hlasováno pro odvolání  

    bod 3. programu:  Volba pana Leoše Lukaštíka do funkce člena dozorčí  

rady - bylo hlasováno pro zvolení 

    bod 4. programu:  Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí  

rady - bylo hlasováno pro schválení  
 

 
3519/74RM/2021 - Statut sociálního fondu____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Statut Sociálního fondu dle Přílohy č. 1  

 

 
3520/74RM/2021 - Nastoupení náhradníka____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zánik mandátu člena Zastupitelstva města Havířova pana J. N. z volební strany 

Česká pirátská strana ke dni 31.8.2021 
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o s v ě d č u j e 

 

že dnem 1.9.2021 se stala členkou Zastupitelstva města Havířova paní  

Mgr. Bc. K. G. N. z volební strany Česká pirátská strana 

 

u k l á d á 

 

předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova paní 

Mgr. Bc. K. G. N.  

          Z: vedoucí KP 

          T: 15.9.2021 

 

 
3521/74RM/2021 - Restaurace Radnice Havířov, s.r.o. – informace o projednání  

a odložení trestní věci______________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

   

informaci jednatele společnosti Restaurace Radnice Havířov, s.r.o., se sídlem 

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, IČO: 25385534 o provedeném trestním 

řízení pro podezření ze spáchání přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření 

a jmění a o odložení této trestní věci dle přílohy  

 

 
3522/74RM/2021 - Schválení pracovní cesty na 25. setkání hornických měst a obcí ČR_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pracovní cestu do města Most na 25. setkání hornických měst a obcí ČR  

ve dnech 10. - 11. září 2021 pro Ing. J. S., člena ZMH 

 

 
3523/74RM/2021 - Zprávy o činnosti Komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2021________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy jednotlivých komisí Rady města Havířova za I. pololetí 2021. 
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3524/74RM/2021 - UŘ/312/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města Havířov – 2. část“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

Rada města Havířova 

 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku VII. odst. 6 Smlouvy o dílo  

č. 848/MRA/20 ze dne 15.12.2020 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 2. část“, a s tím 

související snížení ceny díla o částku 160.107,88 Kč bez DPH, tj. z původní 

ceny díla podle závazného rozpočtu ve výši 17.309.627,00 Kč bez DPH  

na částku 17.149.519,12 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 848/MRA/20 ze dne 15.12.2020  

na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v bytových domech  

ve vlastnictví města Havířov – 2. část“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení  

se společností LIFT SERVIS WORK s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, Nové 

Město, 735 06 Karviná, IČO: 07588399 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 848/MRA/20 ze dne 15.12.2020 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 848/MRA/20 ze dne 

15.12.2020 

 

 
3525/74RM/2021 - UŘ/313/MRA/20 - „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví  

města Havířov – 3. část“ - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku VII. odst. 6 Smlouvy o dílo  

č. 815/MRA/20 ze dne 07.12.2020 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 3. část“, a s tím 

související snížení ceny díla o částku 225.000,00 Kč bez DPH, tj. z původní 

ceny díla podle závazného rozpočtu ve výši 17.400.000,00 Kč bez DPH  

na částku 17.175.000,00 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 815/MRA/20 ze dne 07.12.2020  

na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahů v bytových domech  

ve vlastnictví města Havířov – 3. část““ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení  

se společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, 

IČO: 46342796 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 815/MRA/20 ze dne 07.12.2020 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 815/MRA/20  

ze dne 07.12.2020 

 

 
3526/74RM/2021 - Havířov v pohybu 2020 - výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Havířov v pohybu 2020“ výjimku 

z článku II, odst. 9. a článku III, odst. 3. Zásad zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu statutárním městem Havířov, zn. ZS/28/RMH/2016, na základě 

níž bude veřejná zakázka malého rozsahu, a to na organizační, technické, 

materiální a ostatní zajištění akce, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 tohoto 

materiálu, v celkové hodnotě 378 246,00 Kč, včetně DPH (312 600,00 Kč  

bez DPH), zadána přímo společnosti HEDURIO Services s.r.o., se sídlem 

Michálkovická 1859/226, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 07598017 

 

 
3527/74RM/2021 - Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež___________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit rozšíření stávající kapacity 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež provozovaného společností Armáda 

spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha-

Stodůlky, IČ: 40613411 od 01.01.2022 o 1,0 úvazku s finanční spoluúčastí 

města minimálně ve výši 25 % oprávněné provozní ztráty ročně  

 

 
3528/74RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony  

2021 - Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024___________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

1. předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony 2021  

z dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní 

infrastruktura 2020-2024 na projekt „Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ 
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2. spolufinancování projektu „Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ z rozpočtu  

statutárního města Havířova v minimální výši 30% uznatelných nákladů 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 

dokumentů v rámci realizace projektu 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 30.09.2021 

 

 
3529/74RM/2021 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony  

2021 - Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024___________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

1. předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 Regiony 2021  

z dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní 

infrastruktura 2020-2024 na projekt „Využití výpravní haly žst. Havířov“ 

2. spolufinancování projektu „Využití výpravní haly žst. Havířov“ z rozpočtu  

statutárního města Havířova v minimální výši 30% uznatelných nákladů 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem žádosti o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných 

dokumentů v rámci realizace projektu 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 30.09.2021 
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3530/74RM/2021 - DENIZLI s.r.o. - žaloba o bezdůvodné obohacení, návrh smíru__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. úhradu za bezdůvodné obohacení užívání částí pozemku parc. č. 479,  

k. ú. Havířov-město, jako veřejného prostranství, společnosti DENIZLI s.r.o., 

se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava,  IČO: 28563158 

jako žalobkyni v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Karviné – 

pobočka v Havířově pod sp. zn. 109 C 400/2019,  za období dle žalobního 

návrhu, tj. od 25.10.2016 do 25.10.2019, ve výši 39 130 Kč dle Přílohy č. 3  

se zákonným úrokem z prodlení od 15.4.2019 do zaplacení s tím, že úhrada  

za bezdůvodné obohacení bude sjednána v rámci soudního smíru 

  

2. úhradu za bezdůvodné obohacení užívání částí pozemku parc. č. 479,  

k. ú. Havířov-město, jako veřejného prostranství, společnosti DENIZLI s.r.o., 

se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava,  IČO: 28563158  

za období od 26.10.2019 do doby uzavření nájemní smlouvy, o výměře  

dle Polohopisného zaměření vyhotoveným Ing. J. N. dne 17.8.2021 dle 

Přílohy č. 1 a ve výši stanovené Znaleckým posudkem č. 3500_061_21 

vyhotoveným Ing. P. P. dne 27.8.2021 dle Přílohy č. 2 s tím, že úhrada za 

bezdůvodné obohacení bude vypočtena podle skutečného užívání 

jednotlivých  částí pozemku parc. č. 479,  

k. ú. Havířov-město jako veřejného prostranství 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zaplatit úhradu za bezdůvodné obohacení společnosti 

DENIZLI s.r.o. v souladu s tímto usnesením             

 

 
3531/74RM/2021 - Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 20.09.2021___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 

bude konat dne 20.09.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  

dle upravené přílohy.  

 

 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA, v.r.    Mgr. Stanislava GORECKÁ, v.r. 

primátor města      náměstkyně primátora 

        pro sociální oblast   

     



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/249406/2021 

VYŘIZUJE:   Veronika Richterová, DiS. v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: richterova.veronika @havirov-city.cz  

  

DATUM: 21.09.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 75. schůze Rady města Havířova 

konané dne 20.09.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Kulturního domu RADOST 

Alšova 11, Havířov-Město 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.09.2021  

 

3532/75RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 75. schůze RMH, konané dne 20.09.2021 

 

3533/75RM/2021 - Schválení pořadu 75. schůze RMH, konané dne 20. září 2021 

 

3534/75RM/2021 - Výpůjčka notebooku  

 

3535/75RM/2021 - Nastoupení náhradníka 

 

3536/75RM/2021 - Výpůjčka částí pozemku pro výstavbu parkoviště Mánesova   

           

3537/75RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, část města  

                                Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změna usnesení 

 

3538/75RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10  

 

3539/75RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí akcionářů 
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U S N E S E N Í 
ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.09.2021  

 

3532/75RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 75. schůze RMH, konané dne 20.09.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 75. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 20.09.2021 

 

Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 

 

3533/75RM/2021 - Schválení pořadu 75. schůze RMH, konané dne 20. září 2021____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 20. září 2021 dle 

přílohy  

 

 

3534/75RM/2021 - Výpůjčka notebooku______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e                                                 

                                                                         

výpůjčku notebooků s příslušenstvím (napájecí zdroj, brašna, myš) členům 

Zastupitelstva města Havířova po dobu mandátu člena Zastupitelstva města 

Havířova ve volebním období 2018-2022 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. M. U., MBA, podpisem smluv o výpůjčce  

 

                   Z: vedoucí ORG 

 

 

3535/75RM/2021 - Nastoupení náhradníka____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zánik mandátu člena Zastupitelstva města Havířova Ing. J. M., MBA z volební 

strany Česká strana sociálně demokratická ke dni 7.9.2021 
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o s v ě d č u j e 

 

že dnem 8.9.2021 se stal členem Zastupitelstva města Havířova Ing. P. S. 

z volební strany Česká strana sociálně demokratická 
 

u k l á d á 
 

předat osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Havířova Ing. P. 

S. 
  

          Z: vedoucí KP 

          T: 20.9.2021 

 

 

3536/75RM/2021 - Výpůjčka částí pozemku pro výstavbu parkoviště Mánesova____________             

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

  

výpůjčku části pozemku parc. č. 2324 k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a 

nádvoří o celkové výměře cca 200 m2, ve vlastnictví HC Wolves Český Těšín 

z.s.., se sídlem Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín, IČO: 05105561, za účelem 

realizace stavby č. 20111 „Parkoviště Mánesova“ (dále jen „stavba“) a 

následného provozování a užívání městem za podmínek: 

a) smlouva o výpůjčce pozemku bude uzavřena na dobu určitou, od účinnosti  

    smlouvy do doby majetkoprávního vypořádání  

b) stavba se nestane součástí vypůjčeného pozemku a zůstane v majetku města  

c) město bude provozovat stavbu, provádět údržbu a opravy stavby na své  

    náklady 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

výpůjčce pozemku    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu 

s tímto usnesením                                                                                  

                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                     T: 31.10.2021  
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3537/75RM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, část města  

                                Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změna usnesení____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

část usnesení RMH č. 3480/74RM/2021, ze dne 6. 9. 2021, v bodě 1, kterým 

Rada města Havířova doporučila Zastupitelstvu města Havířova schválit pro 

účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města Havířov–

Město, lokalita Důlňák“, výkup pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4556/1, o 

výměře 1370 m2, dle podílů zapsaných na LV 344, ve spoluvlastnictví A. L., 

bytem ………………………………………., M. K., bytem ……………………. 

…………, J. K., bytem ……………………………… …….. a V. V., bytem 

…………………………………, za dohodnutou kupní cenu 800,00 Kč/m2, tj při 

výměře 1370 m2 celkem 1.096.000,00Kč. 

 

 

3538/75RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10____________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost o poskytnutí dotace Taneční skupiny LIMIT DANCE CORPORATION 

Havířov, z.s. Světový šampionát v roce 2021“ dle přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2021 

Taneční skupině LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s., IČO: 

26987899, na Světový šampionát v roce 2021 ve výši 25 % celkových nákladů, 

max. do výše 50 000,00 Kč, 

pověřit vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace, s organizací LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s., 

IČO: 26987899 

uložit ekonomickému odboru zapracovat: 

1. do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 snížení výdajové části rozpočtu  

    odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 50 000,00 Kč 

2. do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 zvýšení výdajové části ,,Ostatní  

    dotace a dary“ (OJ 10) o částku 50 000,00 Kč 

 

Z: vedoucí OŠK  

T: 23. 12. 2021 
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3539/75RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí akcionářů_________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. Návrh rozhodnutí akcionářů společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U  

    Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO  45192081 (dále jen „Společnost“)  

    dle Přílohy č. 1 

2. Návrh usnesení o určení auditora Společnosti ve znění dle Přílohy č. 1 

3. Hlasovací lístek dle Přílohy č. 2 

 

s o u h l a s í  

  

s návrhem představenstva Společnosti, aby valná hromada Společnosti 

jmenovala auditorem Společnosti pro účetní období roku 2021 společnost Ernst 

& Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové 

Město, IČO 26704153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze v odd. C vložka 88504 (dále jen „Ernst & Young Audit, s.r.o“)  

 

u k l á d á   

 

zástupci města vyplnit a podepsat hlasovací lístek se souhlasem na jmenování 

společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. auditorem Společnosti pro účetní 

období roku 2021 

 

 

 

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

primátor města      náměstek primátora 

        pro ekonomiku a správu majetku 

       



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/285573/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz 

  

DATUM: 13.10.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 11.10.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.10.2021  

 

3540/76RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 76. schůze RMH, konané dne 11.10.2021 
 

3541/76RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 75. schůze RMH, konané dne 20. září 2021  
 

3542/76RM/2021 - Schválení pořadu 76. schůze RMH, konané dne 11. října 2021 

 
3543/76RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 76. RMH 

 

3544/76RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci a přijetí dotace z rozpočtu  
státu (MV ČR) 

 

3545/76RM/2021 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova partnerskému  
městu Turčianské Teplice 

 
3546/76RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů - I.     

 
3547/76RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů - II.     
 
3548/76RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     

 
3549/76RM/2021 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům       

 
3550/76RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k bytům s klienty sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově      
 

3551/76RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 3884/1, k. ú. Havířov-město 

 
3552/76RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností  
 

3553/76RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 
 

3554/76RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 
3555/76RM/2021 - Zřízení služebnosti k veřejnému osvětlení na ul. Nový Svět  

v Havířově-Prostřední Suché   
 

3556/76RM/2021 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucím věcném břemeni uzavřené  

s Městem Šenov    
 

3557/76RM/2021 - Zřízení služebnosti k lávce 3L přes Sušanku U Pošty – U Dvora  

 
3558/76RM/2021 - Ukončení pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v části F objektu  

Radnice a záměr pronájmu novému nájemci 

 
3559/76RM/2021 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark - autocvičiště   

 
3560/76RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice 
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3561/76RM/2021 - Podnájem části nemovité věci 
 

3562/76RM/2021 - Prodloužení nájemní smlouvy – Vodafone Czech Republic a.s. 
 
3563/76RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnost č. 301, ul. Palackého 689/2  

 
3564/76RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnost č. 306, 308 ul. Palackého 689/2  

 
3565/76RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – místnost na ul. Dlouhá třída 
 
3566/76RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí - nebytové prostory na ul. A. S. Puškina,  

u. Dlouhá třída   
 

3567/76RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3568/76RM/2021 - Výsledek veřejné soutěže 

 
3569/76RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3570/76RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice,  

část H - změna usnesení 
 

3571/76RM/2021 - Souhlas s umístěním sídla spolku 

 
3572/76RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 
3573/76RM/2021 - Čtvrtá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 

 
3574/76RM/2021 - „Daňový poradce pro město Havířov“ - zadání veřejné zakázky malého  

rozsahu 

 
3575/76RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

3576/76RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 
3577/76RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  

                                Havířov-Město  

 
3578/76RM/2021 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 17, Havířov“– zahájení  

zadávacího řízení 

 
3579/76RM/2021 - „Zajištění servisu bezpečnostních služeb“– zahájení zadávacího řízení 

 
3580/76RM/2021 - „Tendr na provádění deratizace, dezinfekce, dezinsekce“– zahájení 

zadávacího řízení 

 
3581/76RM/2021 - Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování  

kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2022 

 
3582/76RM/2021 - Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování  

vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 2022 
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3583/76RM/2021 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023 –  
vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno  

 
3584/76RM/2021 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od 01.11.2021  

do 31.03.2022 

 
3585/76RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje OZV č. 8/2019 

 
3586/76RM/2021 - Pracovní skupina pro řešení problematiky dopravy v Havířově – změna 

složení  

 
3587/76RM/2021 - Veřejná zakázka pro výběr nového dopravce Městské autobusové dopravy  

Havířov (MAD) od 01.01.2024 – informace o postupu přípravy 

 
3588/76RM/2021 - VZ/364/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ –  

o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení 

 
3589/76RM/2021 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

místo ředitele MŠ Balzacova Havířov 

 
3590/76RM/2021 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ – uzavření Dodatku  

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 489/OŠK/21 

 
3591/76RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 

 
3592/76RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO  

za 1. pololetí roku 2021 

 
3593/76RM/2021 - Žádost Parkinson-Help z. s. o poskytnutí dotace v roce 2021 

 
3594/76RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10  
 

3595/76RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Moravská Havířov 

 
3596/76RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Balzacova Havířov 

 
3597/76RM/2021 - Pořízení investičního majetku – ZŠ Moravská Havířov 

 

3598/76RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – MŠ Balzacova Havířov 
 

3599/76RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – Asterix-SVČ, p. o., Havířov 

 
3600/76RM/2021 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci ZŠ Moravská Havířov 

 
3601/76RM/2021 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov 
 

3602/76RM/2021 - „Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ – informace  

o výběru nejvhodnější nabídky 
 

3603/76RM/2021 - Souhlas s uzavřením Memoranda o obsahu, rozsahu a podmínkách 
spolupráce - ZŠ 1. máje Havířov  
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3604/76RM/2021 - Žádost Nemocnice Havířov - uzavření smlouvy o výpůjčce bazénu  
Delfínek a malé tělocvičny na dobu neurčitou 

 
3605/76RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného vlastního investičního majetku SSRZ Havířov  

 
3606/76RM/2021 - Vyřazení části svěřeného majetku a snížení ceny svěřeného majetku  

SSRZ Havířov  

 
3607/76RM/2021 - Vyřazení části svěřeného majetku a snížení ceny svěřeného majetku  

SSRZ Havířov  

 
3608/76RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
3609/76RM/2021 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí  

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 

3610/76RM/2021 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí  

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 

3611/76RM/2021 - Ukončení spolupráce statutárního města Karviná v „Systému včasné  

intervence“  

 
3612/76RM/2021 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty 
 

3613/76RM/2021 - Mimořádné přidělení jiného konkrétního bytu v Domě s pečovatelskou  

službou 
 

3614/76RM/2021 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu v Domě s pečovatelskou službou 

 
3615/76RM/2021 - ZPŘ/360/ORG/21 - „Kancelářské potřeby 2022-2023“ – rozhodnutí  

o výběru a uzavření rámcové dohody 

 
3616/76RM/2021 - Svaz měst a obcí ČR – XVIII. sněm ve dnech 21. až 22. října 2021 

 
3617/76RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 3. čtvrtletí 2021 

 
3618/76RM/2021 - Změna ve složení Občanské komise č.6 pro část města Havířov – Životice 

 

3619/76RM/2021 - Grantové řízení „Nadace ČEZ: Oranžové hřiště 2021“ – předložení žádosti 
o změnu termínu čerpání nadačního příspěvku 

 

3620/76RM/2021 - Výpůjčka tokenů pro přístup přes VPN a svěření oprávnění  
organizačnímu odboru  

  

3621/76RM/2021 - Odprodej notebooku 
 

3622/76RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům  
                                příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2021 
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U S N E S E N Í 
ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.10.2021  

 

3540/76RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 76. schůze RMH, konané dne 11.10.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 76. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 11.10.2021 

 

Ing. Jakuba CHLOPECKÉHO, Ph.D. 

 

 

3541/76RM/2021 - Zpráva o ověření zápisu ze 75. schůze RMH, konané dne 20. září 2021____  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 75. schůze RMH, která se konala  

dne 20. září 2021. 

 

 

3542/76RM/2021 - Schválení pořadu 76. schůze RMH, konané dne 11. října 2021___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 11. října 2021 

dle upravené přílohy takto: 

stažení bodu č. 52 Kronika statutárního města Havířova a bodu č. 78 Finanční 

spoluúčast města na projektu Svazku města a obcí okresu Karviná 

 

 

3543/76RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 76. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3097/68RM/2021 Vypořádání kanalizačních stok v majetku města, 

umístěných na cizích pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá 

3408/73RM/2021 Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice,  

část H 

3409/73RM/2021 Zánik věcného břemene užívání pozemku parc. č. 1271  

k. ú. Havířov-město    

3349/72RM/2021 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ 

 

v y p o u š t í 

 

3339/72RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

CETIN a.s. 

3346/72RM/2021 Pronájem části pozemků parc. č. 1531/3 a 1420, k. ú. 

Havířov-město 

3400/73RM/2021 Pacht části pozemku parc. č. 4058, k. ú. Havířov-město 

3403/73RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS Havířov III. etapa 2. část 

3404/73RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti  

3405/73RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

3406/73RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch pozemků ČR – 

Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

3411/73RM/2021 Pronájem části pozemku parc. č. 1374/63, k. ú. Šumbark 

3413/73RM/2021 Změna účelu pronájmu části pozemku parc. č. 922/1, k. ú. 

Havířov-město 

3423/73RM/2021 UŘ/150/MRA/21 „Rekonstrukce obytného domu na ul. 

Slovanská 8-12, Havířov“– výběr dodavatele 

3424/73RM/2021 Návrh Dohody o podmínkách ukončení Smlouvy o budoucí 

smlouvě, uzavřené s ČSAD Havířov a.s. 

3425/73RM/2021 VZ/240/OKS/21 – Administrace zadávacího řízení na výběr 

poskytovatele energetických služeb metodou EPC – 

rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 

3427/73RM/2021 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – MŠ Okružní 

Havířov a MŠ u Jeslí Havířov 

3428/73RM/2021 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele MŠ Balzacova Havířov 

3433/73RM/2021 Žádosti o výpůjčku 

3466/74RM/2021 Pacht pozemku parc. č. 1475/5, k. ú. Šumbark, formou 

veřejné soutěže 

3468/74RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti 

3470/74RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

3480/74RM/2021 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – 

změn 
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3497/74RM/2021 Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 

2023 – doplnění podmínek zadávacího řízení 

3500/74RM/2021 Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 

Podpora terénní práce pro rok 2022 

3506/74RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Změny č. 5 

ÚP Těrlicko 

3508/74RM/2021 „Chodník na ulici Šumbarská“ - Dodatek č.1 ke Smlouvě o 

dílo č. 316/OÚR/21 

3509/74RM/2021 Předložení žádostí o podporu v rámci programu revitalizace 

Moravskoslezského kraje 

3512/74RM/2021 Žádost o souhlas k vyřazení dlouhodobého hmotného 

majetku 

3513/74RM/2021 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Nadačního 

fondu VÍTKOVICE STEEL 

3514/74RM/2021 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

3515/74RM/2021 Souhlas s přijetím státní dotace z MPSV 

3520/74RM/2021 Nastoupení náhradníka 

3528/74RM/2021 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 

Regiony 2021 - Regionální sportovní infrastruktura  

2020-2024  

3529/74RM/2021 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 

Regiony 2021 - Regionální sportovní infrastruktura  

2020-2024  

3535/75RM/2021 Nastoupení náhradníka 

 

  

3544/76RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci a přijetí dotace z rozpočtu  

státu (MV ČR)___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu státu (Ministerstva vnitra) a přijetí 

dotace z programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků 

obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem žádosti o dotaci a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti  
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3545/76RM/2021 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova partnerskému  

městu Turčianské Teplice__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

                                                                         

bezplatné užití znaku města Havířova pro město Turčianské Teplice 

 

u k l á d á 

 

zaslat usnesení Rady města Havířova a závazný vzor znaku dle manuálu žadateli  

 

          Z: vedoucí KP 

          T: 30.10.2021 

 

    

3546/76RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů - I.________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. M. S., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+3 v domě na ul. …………………., jehož 

nájemkyní je jeho matka p. B. W.  

 

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

přistoupení p. J. K., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 23, vel. 1+3 v domě na ul. …………………., jehož 

nájemkyní je p. N. T.  

 

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

přistoupení manž. p. Ž. H., trvale bytem …………………. a p. R. H., trvale 

bytem …………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+2 

v domě na ul. …………………., jehož nájemcem je p. A. T. pod podmínkou, 

že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke 

smlouvě všichni jmenovaní předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči 

městu Havířov  

 

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

přistoupení p. Z. M., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě na ul. …………………., jehož 

nájemcem je p. T. K. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku 

společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. T. K. předloží doklad o 

celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov  
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5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. M. Š., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2 v domě na ul. …………………., jehož 

nájemcem je p. M. B.   

 

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

přistoupení p. F. M., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 1+3 v domě na ul. …………………., jehož 

nájemkyní je jeho matka p. J. S. pod podmínkou, že před uzavřením 

Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě 

oba jmenovaní předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu 

Havířov  

 

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

přistoupení p. M. B., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 13, vel. 1+1 v domě na ul. …………………., jehož 

nájemkyní je jeho matka p. H. B. pod podmínkou, že před uzavřením 

Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. M. 

Bánovec předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov  

 

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

přistoupení p. L. H., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 22, vel. 1+3 v domě  

na ul. …………………., jehož nájemkyní je p. J. Z. 

 

    

3547/76RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů - II._______________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. J. D., trvale bytem …………………. k nájemní 

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

na ul. …………………., jehož nájemcem je p. M. L. 

 

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

přistoupení p. T. M., trvale bytem …………………. 

a p. D. S., trvale bytem …………………., k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 

12, vel. 1+2 v domě na ul. …………………., jehož nájemkyní je p. L. G., DiS. 

 

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

přistoupení p. L. M., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 14, vel. 1+4 v domě  

na ul. …………………., jehož nájemcem je jeho otec  

p. F. M. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného 

nájmu bytu – přistoupení ke smlouvě p. Lukáš Musial předloží doklad o 

celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov  
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4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

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

smlouvě o nájmu bytu č. 22, vel. 1+2 v domě  

na ul. …………………., jehož nájemcem je jeho matka  

p. D. M. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného 

nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě oba jmenovaní předloží doklad o celkové 

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

přistoupení p. M. V., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+2 v domě  

na ul. …………………., jehož nájemcem je p. M. Č. pod podmínkou, že před 

uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu – přistoupení ke smlouvě 

p. M. V. předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

  

    

3548/76RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení manž. L. M. a J. M., trvale bytem …………………. k nájemní 

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

nájemkyní je matka p. L. M., p. D. K.  

 

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

přistoupení p. J. B., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 1+3 v domě na ul. …………………., jehož 

nájemkyní je jeho matka p. J. B. pod podmínkou, že před uzavřením 

Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě oba 

jmenovaní předloží doklad o celkové úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

 

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

přistoupení p. J. Š., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+4 v domě  

na ul. …………………., jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. Mgr. M. Š. a 

B. Š.  

 

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

přistoupení p. O. M., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 13, vel. 1+3 v domě  

na ul. …………………., jehož nájemcem je jeho bratr  

p. J. M. pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného 

nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě oba jmenovaní předloží doklad o celkové 

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 
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5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

přistoupení p. K. Ř., trvale bytem …………………. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na ul. …………………., jehož 

nájemci jsou Ing. V. Č. a Ing. J. H. 

 

    

3549/76RM/2021 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 12 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………. s p. V. G., t.b. …………………. pod 

podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. V. G. uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami  

ve výši 500,00 Kč/měsíc 

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………. s p. R. F., t.b. …………………. pod 

podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. R. F. uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 800,00 Kč/měsíc 

  

3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 17 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………. s p. K. Z., t.b. …………………. pod 

podmínkou, že:    

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. K. Z. uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

500,00 Kč/měsíc 

 

4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………. s p. P. Č., t.b. …………………. pod 

podmínkou, že:    
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- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové 

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. P. Č, uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

1000,00 Kč/měsíc 

 

5. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………. s p. M. M., t.b. …………………. pod 

podmínkou, že:    

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. M. M. uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami ve výši 

500,00 Kč/měsíc 

 

     

3550/76RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k bytům s klienty sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově_________________________________      

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zápis Poradního sboru ze dne 05.08.2021, jehož obsahem je návrh na uzavření 

nájemních smluv k obecním bytům s klienty zařazenými do sociálního programu 

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy v České 

republice, z. s. v souladu se Smlouvou o spolupráci č. 883/OSV/2015, a doplnění 

stávajícího počtu bytů v sociálním programu 2 konkrétními byty 

 

s c h v a l u j e 

 

I. 

v souladu s čl. VII, bodem 1 Smlouvy o spolupráci č. 883/OSV/2015 uzavření 

nájemních smluv k obecním bytům vyčleněným v rámci sociálního programu 

následovně:  

 

1. k bytu č. 22 o vel. 1+2 v domě na ul. Nákupní 423/6 v Havířově-Šumbarku  

s manž.  A. H. a Z. H., t.b. …………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní předloží doklad o celkové  

úhradě pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s manž. A. H. a Z. H. uzavřena  

v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova         
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2. k bytu č. 13 o vel. 1+2 v domě na ul. Nákupní 472/9 v Havířově-Šumbarku  

s p. M. P., t.b. …………………. a p. L. B., t.b. …………………. pod 

podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. M. P. předloží doklad o celkové  

úhradě   pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání   nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova         

 

II. 

přidělení 2 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu: 

-  č. 33 o vel. 0+1 v domě na ul. Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbarku 

-  č. 58 o vel. 0+1 v domě na ul. Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku 

 

Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, se sídlem Petržílkova 

2565/23, Praha - Stodůlky, za účelem jejich využití v rámci sociálního programu 

Prevence bezdomovectví v Havířově, realizovaného Armádou spásy v ČR,  

a za podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem Havířov  

a Armádou spásy v České republice, z.s., č.j. 883/OSV/2015 s tím, že: 

- nájemní smlouvy budou k předmětným bytům se jmenovanou organizací  

  uzavřeny v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova s výjimkou povinnosti úhrady jistoty 

- souhlas s podnájmem konkrétních obecních bytů vydá Městská realitní  

agentura, s.r.o. 

 

 

3551/76RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 3884/1, k. ú. Havířov-město____________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku části pozemku parc. č. 3884/1, ostatní plocha o výměře 4000 m2,  

k. ú. Havířov-město, panu Ing. J. S., …………………….., za účelem vypásání, 

na dobu určitou 3 roky, s účinností od 1. 11. 2021 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce pozemku 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu 

s tímto usnesením 

                                                                                                               Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31.12.2021 
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3552/76RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.  

č. 1814/22, k. ú. Bludovice, za účelem umístění kanalizační dešťové přípojky 

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 3,00 m2)  

dle GP č. 4993-56/2021 ze dne 20. 5. 2021 ve prospěch pozemku parc.  

č. 2523/14, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 195, k. ú. Bludovice, 

kterými ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky paní Ing. E. H., 

bytem ………………….a pan Ing. E. O., bytem …………………. , na dobu 

neurčitou  

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města, a to parc.  

č. 1201, 1229/2, 1280/1, 1284/2, 1287/2, k. ú. Bludovice, za účelem umístění 

vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 4.750,00 Kč + DPH,  

(o výměře 38,00 m2-graficky označeno v GP písmeny „A“ a „B“) dle GP  

č. 4929-102/2020 ze dne 10. 2. 2021 ve prospěch budovy č. p. 421, která stojí 

na pozemku 1149/1, k. ú. Bludovice, kterým ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti je vlastník MUDr. D. K., bytem …………………., na dobu 

neurčitou  

 

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: 31.12.2021 

 

 

3553/76RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

a to parc. č. 2306/1, k. ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy podzemního 

kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR100 a pilíř SS200 v rámci 

stavby č. IP-12-8026538/VB1 Pros. Suchá, U Pískovny č. parc. 2306/30,  

NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 9,10 m2 dle GP  
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č. 3307-241/2021 ze dne 3. 8. 2021, 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 smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu 

s tímto usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.03.2022 

 

 

3554/76RM/2021 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o._____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc. č. 1/1, 1/9, 

1/10, 1/11, 22/1, 28/3, 32, 33, 43/1, 44, 60, 82, 227, 326/1, 372, 373, 374/2, 374/1, 

375, 379/1, 381, 382/1, 382/2, 392/1, 545/43, 545/23, 545/26, 545/40, 545/44, 

545/45, 545/46, 24, k. ú. Šumbark spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat  

plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním   

a  odstraněním  plynárenského  zařízení „ REKO MS Havířov-Šumbark 7. část 

číslo stavby 7700101696“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 372.402,00 Kč + DPH,  

o výměře 1.862,01 m2  dle GP č. 2024-1210/2021 ze dne 6. 8. 2021, na dobu 

neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, 

Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO: 272 95 567 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene v souladu 

s tímto usnesení                                                                                          

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.03.2022 
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3555/76RM/2021 - Zřízení služebnosti k veřejnému osvětlení na ul. Nový Svět  

v Havířově-Prostřední Suché _______________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nový Svět, 

Havířov-Prostřední Suchá“ právo provést stavbu a zřízení věcného břemene – 

služebnosti k podzemnímu vedení veřejného osvětlení, umístěnému  

a) v délce cca 138,4 m, včetně 4 ks stožárů, dle geometrického zaměření  

dokončené stavby na pozemcích v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2465, 2466, 

2467, 2468, 2469 a parc. č. 2494/5 ve vlastnictví povinného Asental Land, 

s.r.o. se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,  

IČO: 277 69 143,  

b) v délce cca 2 m, včetně 1 ks stožáru, dle geometrického zaměření dokončené 

stavby na pozemku v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2494/4 v podílovém 

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

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 277 69 143 a povinného Skleníky 

Nový Svět, s.r.o. se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, Moravská 

Ostrava, IČO: 277 85 165 

přičemž služebnost dle bodu a), b)  spočívá v právu oprávněného, statutárního 

města Havířova, vlastníka veřejného osvětlení, zřídit a provozovat veřejné 

osvětlení na pozemcích a v právu vstupu a vjezdu dopravními prostředky  

a stavebními mechanismy v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, 

odstraňováním poruch a havárií a likvidace veřejného osvětlení s tím, že  náhrada 

za zřízení  služebnosti  je  sjednána ve  výši 250,00 Kč/m2 + DPH dle výměry, 

minimálně však  5.000,00Kč + DPH  a 1000,00 Kč/ks + DPH, za umístění stožárů 

na nemovitostech       

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí  

a konečné smlouvy               o zřízení služebnosti     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením   

                                                                                                                          

                                                                                                                         Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                         T: 31.12.2021 
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3556/76RM/2021 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucím věcném břemeni uzavřené  

s Městem Šenov__________________________________________________    

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města 

Havířov–Město, lokalita Důlňák, P5-IV. etapa“, jejímž stavebníkem je statutární 

město Havířov, v důsledku částečné změny trasy výtlačného řadu kanalizace  

a jeho přemístění na část pozemku parc. č. 4174, k. ú. Šenov u Ostravy,  

ve vlastnictví povinného - Města Šenov, se sídlem Radniční náměstí čp. 300,  

739 34 Šenov, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. 842/EO/20 s tím, že v souvislosti s částečným 

umístěním kanalizace   otevřeným výkopem, provede stavebník následnou 

opravu asfaltového povrchu komunikace v celé šířce jízdního pruhu         

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1   

 

 

 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru předložit Dodatek č. 1 v souladu s tímto usnesením                        

                                                                                                     
                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                T: 30.11.2021 

 

 

3557/76RM/2021 - Zřízení služebnosti k lávce 3L přes Sušanku U Pošty – U Dvora__________  

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

 
v rámci stavby „Oprava lávky U Pošty – U Dvora přes Sušanku“ zřízení věcného 
břemene – služebnosti k lávce 3L umístěné v rozsahu daném geometrickým 
plánem na pozemcích v k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2746 a parc. č. 2745  
a v k. ú. Prostřední Suchá na  parc. č. 2667,ve vlastnictví povinného Povodí Odry, 
státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49,  702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO: 708 90 021, přičemž služebnost spočívá v právu statutárního města 
Havířova, vlastníka lávky, umístit, provozovat, udržovat, opravovat či odstranit 
lávku a vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem běžné údržby či oprav, 
přičemž jednorázová náhrada činí 15,00 Kč/m2, minimálně  však 1.500,00 Kč  
+ DPH    
 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí  
a konečné smlouvy o zřízení služebnosti     
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u k l á d á 
 
ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                                            
                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 31.12.2021 

 

 
3558/76RM/2021 - Ukončení pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v části F objektu  

Radnice a záměr pronájmu novému nájemci__________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 

1. ukončení pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání  
o výměře 86,30 m2 v přízemí části F objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2, 
Havířov-Město, dle nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor  
č. E/261/MPO/2000, ve znění Dodatků 1 - 8, uzavřené dne 1. 5. 2000 
s nájemcem Allianz pojišťovna, a.s.,  
se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 971, za nájemné ve 
výši 2.170,00 Kč/m2/rok + DPH, a zálohou na dodávku služeb ve výši 
34.793,80 Kč/rok včetně DPH s tím, že z důvodu organizačních změn na straně 
nájemce, bude pronájem ukončen dohodou ke dni 31. 12. 2021      

 
2. záměr pronájmu části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 86,30 m2 v přízemí části F objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2,  
736 01 Havířov-Město, nájemci paní L. D., bytem ………………………, 
IČO: 461 22 966, za nájemné ve výši 2.170,00 Kč/m2/rok + DPH a zálohu na 
dodávku služeb ve výši 34.793,80 Kč/rok včetně DPH, přičemž platby budou 
hrazeny měsíčně a pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 1. 2022 

 
p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  
o ukončení pronájmu   k bodu 1.     
 
u k l á d á 

 
ekonomickému odboru předložit dohodu v souladu s tímto usnesením     
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                      
                                                                                                                          T: 31. 12. 2021  
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3559/76RM/2021 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark – autocvičiště__   
 

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

 
záměr pronájmu pozemku parc. č. 2469/38 o výměře 3 043 m2, k. ú. Šumbark  
za účelem využívání pozemku jako cvičné plochy nebo autocvičiště v rámci 
výuky autoškoly, pro provozovatele autoškoly P. B., bytem  
…………………………, IČO: 65903820 za těchto podmínek: 
- na dobu neurčitou od 01.12.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za smluvní nájemné ve výši 3.000,00 Kč/ročně včetně DPH (pro plátce DPH),  
  splatné do konce měsíce ledna běžného roku 
- nájemce není oprávněn užívat pronajímanou plochu v době provádění zkoušek  
  z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel prováděných Magistrátem  
  města Havířova  
- nájemce je povinen dodržovat provozní řád Magistrátu města Havířova  
  na užívání cvičné plochy 
- nájemce zajistí na pronajímané ploše pořádek  
- nájemce v rámci umístění jakýchkoliv zařízení nesmí zasáhnout do konstrukce  
  zpevněné plochy 
- v době, kdy autoškola tuto plochu nebude využívat, může plochu využívat  
   veřejnost na základě povolení Magistrátu města Havířova a za podmínek  
   uvedených v provozním řádu 

 

  
3560/76RM/2021 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice o výměře cca 100 m2,  
panu R. S., bytem …………………………, za účelem vybudování vyhýbacího 
pruhu na komunikaci na ul. Na Kempách, Havířov-Bludovice za dodržení těchto 
podmínek:  
- Před samotnou realizací této plochy budou o tomto min. 14 dní předem  

informováni správci komunikací – odbor komunálních služeb  
na tel.: 728 947 657, 596 803 421.  

- Zpevněná plocha nebude užívána pro stálé parkování žádných motorových  
vozidel 

- Užíváním zpevněné plochy nebudou dotčeny rozhledové poměry pro ostatní  
uživatele místní komunikace na ul. Na Kempách 

- Nebude bráněno v příjezdu na sousední pozemky ani omezeno jejich užívání  
- Na zpevněné ploše je žadatel povinen provádět následnou údržbu a úklid.  
V případě uvolnění použitého kameniva a jeho nahrnutí do vozovky vlivem 
stékání dešťové vody bude toto z vozovky bez prodlení žadatelem odstraněno. 

- Žadatel je povinen na své náklady odstranit škody, které by vznikly na  
užívaném prostranství, příp. ostatním uživatelům v důsledku užívání tohoto 
prostranství. 

- Po ukončení doby výpůjčky bude plocha v majetku města uvedena  
do původního stavu. Plocha bude protokolárně předána zástupci odboru 
komunálních služeb. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce pozemku 
 

u k l á d á  
 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o výpůjčce pozemku v souladu s tímto 
usnesením 

Z: vedoucí EO 
T: 30.11.2021 

 
 

3561/76RM/2021 - Podnájem části nemovité věci_______________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem části nemovité věci – nebytové prostory ve 2. NP budovy  
na ul. Gen. Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, o výměře 16,62 m2,  
paní P. P.. Jedná se o pronajaté prostory o celkové výměře 195,92 m2, z toho 

podíl společných prostor o výměře 18,10 m2. Tyto prostory má v pronájmu 
společnost HARV shop s.r.o. (IČ 05365996). Místnost bude využívána  
jako kancelář. 

 

 
3562/76RM/2021 - Prodloužení nájemní smlouvy – Vodafone Czech Republic a.s.___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení nájemní smlouvy č. 1281 ze dne 02.02.2017 na část nemovité  
věci – střechy obytného domu o výměře 16 m2 ul. K. V. Raise 8, Havířov-Město, 
spol. Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, k umístění zařízení 
mobilního operátora. Roční nájemné činí 126.630,-, hradí pololetně. Nájem na 
dobu určitou 5 let od 08.02.2022 do 08.02.2027. 

 

 
3563/76RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnost č. 301, ul. Palackého 689/2_____  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem částí nemovitých věcí – nebytových prostor ve 3. NP podnikatelského 
centra ul. Palackého 689/2 v Havířově – Městě. Jedná se o místnost č. 301  
o výměře 59 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2, společnosti  
MIO BETA s.r.o. (IČ 08781273), se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1. 
Místnost bude využívána jako provozovna e-shopu. 
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3564/76RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnost č. 306, 308 ul. Palackého 689/2  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem částí nemovitých věcí – nebytových prostor ve 3. NP podnikatelského 
centra ul. Palackého 689/2 v Havířově – Městě. Jedná se o místnost č. 306  
o výměře 57,50 m2 a podíl společných prostor o výměře 25 m2 a místnost č. 308 
o výměře 59,60 m2, paní L. P. (IČ 08832820), bytem …………………..  
Prostory budou využívány k provozování fitness centra. 

 

 
3565/76RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – místnost na ul. Dlouhá třída_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  
23,7 m2, místnosti v 1. PP obytného domu na ul. Dlouhá třída 900/20,  
Havířov-Město, paní K. H., bytem …………………………, ke zřízení skladu 
pro vlastní potřebu. 

 

 
 
3566/76RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí - nebytové prostory na ul. A. S. Puškina,  

u. Dlouhá třída___________________________________________________   
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

20,38 m2, v místnosti v 1. PP obytného domu na ul. A. S. Puškina 911/1, 
Havířov-Město, panu D. H., bytem …………………………, ke zřízení skladu 
krmiv 

 
2. pronájem části nemovité věci – nebytové prostory o výměře 25 m2 v 2. NP  

obytného domu na ul. Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město, paní G. K., bytem 
…………………………, za účelem provozu kadeřnictví 

 
3. pronájem nemovité věci – nebytové prostory, místnost č. 4.23 o výměře  

17,70 m2 a podíl společných prostor o výměře 10,37 m2 v 4. NP zdravotního 
střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí paní R. S., DiS za 
účelem zřízení ordinace dentální hygieny 
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3567/76RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 19 m2, v 1. PP 

obytného domu na ul. Čajkovského 834/3, Havířov-Město nájemci panu  
V. Ch., dohodou k 31.10.2021 
a 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti, o výměře 19 m2, v 1. PP 
obytného domu na ul. Čajkovského 834/3, Havířov-Město, panu S. K., bytem 
…………………………,, za účelem skladu pro vlastní potřebu, 

 
2. ukončení pronájmu části nemovité věci - nebytového prostoru - sklad  

pro vlastní potřebu v 1. PP obytného domu na ul. Bludovická 757/5 
v Havířově-Městě, o výměře 19 m2, panu R. F., dohodou k 31.10.2021 
a 
záměr pronájmu části nemovité věci - nebytového prostoru - sklad pro vlastní 
potřebu v 1. PP obytného domu na ul. Bludovická 757/5 v Havířově-Městě,  
o výměře 19 m2, v suterénu domu na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město, 
paní L. V., bytem …………………………,. 

 

 
3568/76RM/2021 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 3/EO/2021 na pronájem garáže o výměře  
15 m2 v suterénu obytného domu na ul. Gen. Svobody 237/19, Havířov-Šumbark 
podané 
1. paní K. P., 
2. paní R. J. 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 15 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. Gen. Svobody 237/19, Havířov-Šumbark s paní R. J., 
bytem …………………………,, za podmínek: 
- nájemné 1000,00 Kč/m2/rok vč. DPH 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 
- nájem na dobu neurčitou od 01.11.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- účel: garážování osobního vozidla 
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3569/76RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost v 1. patře obytného domu  

na ul. Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbarku o výměře 14,91 m2,  

p. M. M. Místnost bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu. 

 

 

3570/76RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice, část H – změna 

usnesení_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 3408/73RM/2021 ze dne 16.8.2021 v bodě 1. tak, že text  

„za nájemné 1.066,00 Kč čtvrtletně bez DPH“ se nahrazuje textem „za roční 

nájemné ve výši 12.530 Kč bez DPH, tj. měsíčně nájemné ve výši 1.044,16 Kč 

bez DPH“  
  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní smlouvy  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit nájemní smlouvu v souladu s tímto usnesením                

                                                                                                             

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 31.10.2021  

 

 

3571/76RM/2021 - Souhlas s umístěním sídla spolku____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

umístění sídla Spolku rodičů a přátel Základní školy Moravská  

Havířov-Šumbark, v současnosti bez IČO (z důvodu zakládání spolku), v budově 

Základní školy Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958131, objekt č. p. 497, stojící na pozemku parc.  

č. 2105/693, k. ú. Šumbark, zapsané na listu vlastnictví č. 2023 pro Statutární 

město Havířov. 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů  

a přátel školy Základní školy Moravská Havířov-Šumbark v souladu s tímto 

usnesením 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.03.2022 

 

 

3572/76RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 126., 127., 128., 129. a 130., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 126., 127., 

128., 129. a 130., dle Přílohy č. 1. 

 

 

3573/76RM/2021 - Čtvrtá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

čtvrtou úpravu odpisových plánů na rok 2021 příspěvkových organizací 

zřízených městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů  

po této úpravě činí 48 960 522,00 Kč. 

 

 

3574/76RM/2021 - „Daňový poradce pro město Havířov“ - zadání veřejné zakázky malého  

Rozsahu________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z článku II. odst. 9 a III. odst. 4. Zásad zadávání veřejných zakázek  

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

veřejné zakázky malého rozsahu  na služby daňového poradce 

 

2. uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Daňový 

poradce pro město Havířov“ s Ing. M. Š. S., MBA, se sídlem Jánská 25/1,  

767 01 Kroměříž, IČO: 60381892, za roční cenu 382 000,00 Kč bez DPH 

(462 220,00 Kč včetně DPH) a za podmínek uvedených v příloze č. 1 na dobu 

neurčitou s účinnosti od 1. 2. 2022 a s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Daňový poradce pro město 

Havířov“ s Ing. M. Š. S., MBA 

 

u k l á d á  

 

1. uzavřít se stávajícím daňovým poradcem dohodu o ukončení všech aktuálních  

smluv k 31. 1. 2022 

 Z: vedoucí EO 

 T: říjen 2021 

 

2. předložit k podpisu smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„Daňový poradce pro město Havířov.“ 

Z: vedoucí EO                                         

T: do 15 dnů ode dne  

     uzavření dohody  

     dle bodu 1. 

 

 

3575/76RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 4, vel. 0+1 v ulici Pavlovova 584/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

b) Byt č. 10, vel. 0+1 v ulici Pavlovova 584/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

c) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici Karvinská 1185/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

d) Byt č. 19, vel. 0+1 v ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

e) Byt č. 2, vel. 0+1 v ulici 17. listopadu 1252/12, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

f) Byt č. 48, vel. 0+1 v ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 
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g) Byt č. 58, vel. 0+1 v ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

h) Byt č. 251, vel. 0+1 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

i) Byt č. 19, vel. 1+kk v ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

j) Byt č. 33, vel. 0+2 v ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

k) Byt č. 37, vel. 0+2 v ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

l) Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici A.S.Puškina 906/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

m) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

n) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Eduarda Urxe 285/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

o) Byt č. 15, vel. 1+2 v ulici Mozartova 1063/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

p) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Sukova 823/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

q) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 476/29, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ……………………… 

 

r) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Zednická 314/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 
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s) Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici Karvinská 1182/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

t) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici K.V.Raise 1078/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

u) Byt č. 11 vel. 1+2 v ulici Mánesova 970/24, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

v) Byt č. 7 vel. 1+2 v ulici Národní třída 966/35, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

w) Byt č. 1 vel. 1+2 v ulici Moskevská 1075/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,   

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

x) Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici Jaselská 1196/2a, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,   

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

y) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Tolstého 937/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

z) Byt č. 9 vel. 1+2 v ulici Studentská 1148/20, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

aa) Byt č. 8 vel. 1+2 v ulici Balzacova 1186/10, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

bb) Byt č. 29 vel. 1+2 v ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

cc) Byt č. 10 vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1168/1b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

dd) Byt č. 3 vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

ee) Byt č. 3 vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1165/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 
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ff) Byt č. 1 vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 475/27, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………, 

3. ……………………… 

 

gg) Byt č. 19 vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 490/49, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

hh) Byt č. 6 vel. 1+3 v ulici Horymírova 1170/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

ii) Byt č. 9 vel. 1+3 v ulici Horymírova 1175/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

jj) Byt č. 2 vel. 1+3 v ulici Turgeněvova 894/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

kk) Byt č. 10 vel. 1+3 v ulici Lašská 1146/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

ll) Byt č. 3 vel. 1+3 v ulici Na Nábřeží 712/109, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

mm) Byt č. 12 vel. 1+3 v ulici Mozartova 1067/15, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 

nn) Byt č. 47 vel. 1+3 v ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

  pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

2. ………………………,  

3. ………………………,  

 

oo) Byt č. 40 vel. 1+3 v ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,   

2. ………………………,  

3. ……………………… 

 

pp) Byt č. 28 vel. 1+3 v ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ………………………,  

3. ……………………… 
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qq) Byt č. 1 vel. 1+3 v ulici Plynárenská 668/7, Havířov - Prostřední Suchá,  
pořadí žadatelů:  1. ………………………,  

2. ……………………… 
 
rr) Byt č. 14 vel. 1+3 v ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 
 
ss) Byt č. 7 vel. 1+3 v ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………… 
 
tt) Byt č. 20 vel. 1+3 v ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov - Šumbark,  

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

uu) Byt č. 20 vel. 1+3 v ulici Nákupní 473/11, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů:  1. ……………………… 

 
vv) Byt č. 4 vel. 1+4 v ulici Komunardů 983/4, Havířov - Město,  

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

 
ww) Byt č. 3 vel. 1+4 v ulici Jaselská 1192/6, Havířov - Město,  

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

 
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 

 

 

3576/76RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

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

 
podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  

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

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 9. 2021 a 1. 10. 2021 dle 
přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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3577/76RM/2021 - 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. 10. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

3578/76RM/2021 - „Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 17, Havířov“– zahájení  

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

„Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 17, Havířov“ 

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  podlimitní veřejná zakázka  

na stavební práce zadávaná  

v užším řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    5 měsíců 

 

6. Výši požadované jistoty:   1 400 000 Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne    

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   únor 2022 

termín dokončení:     dle návrhu dodavatele, maximálně  

však do 300 kalendářních dnů  

od předání staveniště 

                                                            

9. Hodnotící kritérium:    Celková cena v Kč bez DPH  

       (80 %) 

Termín realizace (20 %)  
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10. Zadávací podmínky: 

- záruka 60 měsíců  

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

 

      Kvalifikace a omezení plnění zakázky poddodavateli dle Přílohy č. 1 a 2 

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: elektronickou formou 

 

12. Složení komise dle Přílohy č. 3 
 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost ASA expert a. s., IČO: 27791891, se sídlem Lešetínská 626/24,  

719 00 Ostrava – Kunčice, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona 

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

 

2.  komisi otevíráním a hodnocením nabídek 

 

3. společnost ASA expert a. s., IČO: 27791891, se sídlem Lešetínská 626/24,  

719 00 Ostrava – Kunčice, provedením veškerých úkonů vyjma úkonů  

uvedených v bodě 2. tohoto pověření 

 

 

3579/76RM/2021 - „Zajištění servisu bezpečnostních služeb“– zahájení zadávacího řízení____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

„Zajištění servisu bezpečnostních služeb“ 

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   pouze u vybraného plnění 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu  

na služby 

 

5. Zadávací lhůtu:    2 měsíce 

 

6. Výši požadované jistoty:   0 Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne    
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8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   1.12.2021 

termín dokončení:     30.11.2023 

                                                            

9. Hodnotící kritérium:    Celková cena v Kč bez DPH  

 

10. Zadávací podmínky dle přílohy č. 1  

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: písemnou formou 

 

12. Složení komise dle přílohy č. 2 

 

13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e 

 

komisi otevíráním, hodnocením a posouzením nabídek. 

 

u k l á d á 

 

předložit výzvu k podpisu 

 

  Z: vedoucí investičně- 

       provozního odboru  

                        MRA, s.r.o. 

  T: 18.10.2021 
 

 

3580/76RM/2021 - „Tendr na provádění deratizace, dezinfekce, dezinsekce“– zahájení 

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

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

„Tendr na provádění deratizace, dezinfekce, dezinsekce“ 

 

2. Následné veřejné zakázky (opce):  ne 

Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. Dílčí plnění (fakturace):   ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu 

na služby 

 

5. Zadávací lhůtu:    2 měsíce 
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6. Výši požadované jistoty:   0 Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne    

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   1.12.2021 

termín dokončení:     30.11.2023 

                                                            

9. Hodnotící kritérium:    Celková cena v Kč bez DPH  

 

10. Zadávací podmínky dle přílohy č. 1  

 

11. Způsob realizace zadávacího řízení: písemnou formou 

 

12. Složení komise dle přílohy č. 2 

 

13. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e 

 
komisi otevíráním, hodnocením a posouzením nabídek. 

 
u k l á d á 

 

předložit výzvu k podpisu 

 

  Z: vedoucí investičně- 

            provozního odboru  

       MRA, s.r.o. 

  T: 18.10.2021 

 

 

3581/76RM/2021 - Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování  

kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2022_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Plán hospodářské činnosti při 

provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2022, dle přílohy  
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3582/76RM/2021 - Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování  

vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 2022__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Plán hospodářské činnosti  

při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 2022, dle přílohy 

 

             

3583/76RM/2021 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023 –  

vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výsledek nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno komodit 

elektrická energie a zemní plyn pro rok 2022 – 2023, a to: 

Elektrická energie 

- v hladině nízkého napětí   2 320,- Kč/MWh 

- v hladině vysokého napětí   2 400,- Kč/MWh 

Zemní plyn 

- v hladině maloodběru       850,- Kč/MWh 

 

  

3584/76RM/2021 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od 01.11.2021  

do 31.03.2022____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e          

 

1. Plán zimní údržby místních komunikací na období od 01.11.2021  

do 31.03.2022 ve znění dle přílohy 

 

2. Složení operačního štábu zimní údržby 

    předseda:   náměstek primátora pro investice a chytré město 

    členové:  vedoucí odboru komunálních služeb 

    vedoucí odboru životního prostředí 

    ředitel dodavatelské firmy  

    vedoucí zimní údržby dodavatelské firmy 

      ředitel Městské policie Havířov 
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3585/76RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje OZV č. 8/2019________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou  

se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2019 k evidenci trvale označených psů 

a jejich chovatelů, dle přílohy 

 

 

3586/76RM/2021 - Pracovní skupina pro řešení problematiky dopravy v Havířově – změna 

složení__________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

p. Bc. P. S., vedoucího oddělení dopravních systémů odboru komunálních služeb 

Magistrátu města Havířova, členem pracovní skupiny pro řešení problematiky 

dopravy v Havířově s účinností od 11.10.2021 

 

 

3587/76RM/2021 - Veřejná zakázka pro výběr nového dopravce Městské autobusové dopravy  

Havířov (MAD) od 01.01.2024 – informace o postupu přípravy__________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informaci o postupu přípravy veřejné zakázky pro výběr nového dopravce 

k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných 

okolních obcí veřejnými službami v přepravě cestujících městskou autobusovou 

dopravou od 01.01.2024 

 

u k l á d á  

 

zapracovat do zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr nového 

dopravce k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova  

a vybraných okolních obcí veřejnými službami v přepravě cestujících městskou 

autobusovou dopravou od 01.01.2024 tyto základní podmínky: 

 

1) Pohon vozidel v přepravním systému MAD Havířov – nízkoemisní vozidla 

(s výjimkou pro „malokapacitní vozidla“, pro která nebude stanovena 

podmínka alternativního paliva),  

2) Typ označníků na zastávkách autobusů – zachovat typ stávajících označníků  

na zastávkách MHD Havířov, 

3) vybavení vozidel – doplnit o klimatizaci, WIFI. 
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3588/76RM/2021 - VZ/364/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ –  

o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení_________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/364/OÚR/21 - „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti  

a mládež – nové vyhlášení“, neboť nabídky, které byly podány do zadávacího 

řízení byly ve srovnání s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a s ohledem 

na hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnými prostředky 

vyhodnoceny jako ekonomicky nevýhodné. 

 

s c h v a l u j e 

 

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

práce „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež – 3. vyhlášení“ 

(stavba č. 20090) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

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

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

  předpokládané zahájení:   ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy v registru  

smluv – listopad 2021) 

 

   termín dokončení:    nejpozději do 90 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

 

6. hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez 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  
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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 minimálně: 

2 stavební zakázky, přičemž předmětem každé zakázky byla rekonstrukce 

nebo výstavba fotbalového hřiště, včetně odvodnění a zavlažovacího 

systému v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH / za tyto stavební 

práce vč. dodávek na 1 zakázce 

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 80.000,00 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 2.000.000,00 Kč  

- záruka za jakost díla 60 měsíců 

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou 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  

 

1. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem  

oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež – nové vyhlášení“ 

 

2. náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů ¨ 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu práce 

„PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež – 3. vyhlášení“ 

 

u k l á d á  

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné  

zakázky malého rozsahu VZ/364/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště 

pro děti a mládež – nové vyhlášení“ 

 

   Z: vedoucí OÚR  

   T: 10/2021 
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2. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro 

děti a mládež – 3. vyhlášení“  

   Z: vedoucí OÚR  

   T: 10/2021 

 

 

3589/76RM/2021 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní  

místo ředitele MŠ Balzacova Havířov________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 ve složení: 
 

předsedkyně:    

paní Mgr. J. F.    zástupce zřizovatele,  

náměstkyně primátora pro školství 

             a kulturu  

 

Další členové:  

paní Ing. M. K.    zástupce zřizovatele, vedoucí Odboru  

školství a kultury Magistrátu města  

Havířova 

paní PhDr. L. J.     referentka oddělení správy škol Odboru  

školství, mládeže a sportu KÚ MSK 

paní Mgr. M. M.            školní inspektorka České školní inspekce 

paní Ing. M. Š., MPA   odborník v oblasti státní správy, určený  

Českou školní inspekcí  

paní Mgr. R. Š.    odborník v oblasti organizace a řízení  

ve školství, určený Českou školní  

inspekcí  

paní I. F.     pedagogický pracovník MŠ Balzacova  

Havířov 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise pana Ing. Josefa Bělicu, 

MBA, primátora města Havířova 

 

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

účast pana Mgr. T. L., člena školské komise Rady města Havířova  

na konkurzním řízení s hlasem poradním  
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u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti s 

obsazením vedoucího pracovního místa ředitele MŠ Balzacova Havířov po jejich 

jmenování   

Z: vedoucí OŠK 

          T: listopad 2021 

 

 

3590/76RM/2021 - „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ – uzavření Dodatku  

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 489/OŠK/21_________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 489/OŠK/21 dle Článku III a Přílohy 

č. 1 této SoD stavební práce za cenu - 16 111,18 Kč bez DPH (- 19 494,48 Kč 

s DPH) v rozsahu přílohy č. 1, 

 

2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 489/OŠK/21 dle Článku III a Přílohy č. 

1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 234 793,12 Kč bez DPH (284 

099,82 Kč s DPH) v rozsahu přílohy č. 1, 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č.489/OŠK/21 související 

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení, 

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 489/OŠK/21 na provedení stavby 

„Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“ v rozsahu bodů 1 až 3 

tohoto usnesení s dodavatelem VDS, spol. s r.o., se sídlem Kotkova 271/6, 

703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 451 94 980  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 489/OŠK/21 ze dne 22.06.2021  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 489/OŠK/21 ze dne 

22.06.2021.  

  Z: vedoucí OŠK 

  T: 10/2021 
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3591/76RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

  

finanční dar ve výši 2 052,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

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

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

a to od 1. 9. 2021 do 22. 12. 2021 

 

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

IČO: 61988723 

  

2 kusy DVD přehrávače SENCOR SDV-7156, SONY RDX-HX1000 

v celkové hodnotě 1 000,00 Kč od fyzické osoby  

 

 

3592/76RM/2021 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům PO  

za 1. pololetí roku 2021____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

   - Městská knihovna Havířov, IČO 00601250 (dále jen ,,MK“), 

   - Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985 (dále jen ,,MKS“), 

   - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754  

(dále jen ,,SSRZ“) 

     za 1. pololetí roku 2021 dle přílohy č. 1 

 

2. přehled činnosti příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ  

za 1. pololetí roku 2021 včetně stanovisek odborů MMH dle přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města – MK, MKS a SSRZ 

za 1. pololetí roku 2021 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO 
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u k l á d á 

 

odboru školství a kultury vyhotovit a předat oznámení o schválené výši odměny 

ředitelům výše uvedených PO 

Z: vedoucí OŠK  

T: říjen 2021 

 

 

3593/76RM/2021 - Žádost Parkinson-Help z. s. o poskytnutí dotace v roce 2021_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost spolku Parkinson-Help z.s., IČO 22754059, o poskytnutí dotace na rok 

2021 na „Roční provoz klubu Ostrava a rekondiční pobyt v Beskydech“  

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

n e s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2021 ve výši 

25 000,00 Kč spolku Parkinson-Help z.s., IČO 22754059, na „Roční provoz 

klubu Ostrava a rekondiční pobyt v Beskydech“  

 

 

3594/76RM/2021 - Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10____________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v  ě d o m í  

 

žádost o poskytnutí dotace BOXU Havířov z.s. na účast D. P.  

na Mistrovství Evropydle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

  

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2021  

BOXU Havířov z.s., IČO: 05070911, na účast D. P. na Mistrovství Evropy 

v Černé Hoře ve výši 28 000,00 Kč s tím, že účelu poskytnuté dotace bude 

dosaženo do 30. 11. 2021 

 

p o v ě ř u j e  
 

vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace, s organizací BOX Havířov z.s., IČO: 05070911 

 
Z: vedoucí OŠK  

T: 31.10.2021 
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3595/76RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Moravská Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic v celkové výši 150 000,00 Kč, a to takto: 

- 50 000,00 Kč na provedení údržby části oplocení školní zahrady MŠ Moravská  

Havířov 

- 100 000,00 Kč na opravu sociálního zařízení zaměstnanců školní jídelny  

MŠ Moravská Havířov 

 

 

3596/76RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Balzacova Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do 

fondu investic ve výši50 000,00 Kč na opravu části oplocení školní zahrady 

odloučeného pracoviště na ul. Kosmonautů 1319/4, Havířov-Podlesí 

 

 

3597/76RM/2021 - Pořízení investičního majetku – ZŠ Moravská Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 

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

investičního majetku: 

 

elektrický konvektomat ADVANCE Fagor AE – 201 s kapacitou  

20 x GN 1/1–40 x GN 1/2 do školní jídelny v pořizovací ceně 250 000,00 Kč 

včetně DPH 
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3598/76RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – MŠ Balzacova Havířov________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

 

venkovní košíková na školní zahradě MŠ Balzacova Havířov, inventární číslo  

S 5, v pořizovací ceně 8 991,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31. 12. 2021 

činí 0,00 Kč 

 

 

3599/76RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – Asterix-SVČ, p. o., Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 

 

kopírovací zařízení Canon iR2016, inventární číslo DHM 75, v pořizovací ceně 

62 000,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

 

         

3600/76RM/2021 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci 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, IČO: 70958131, zastoupené Mgr. Marcelou 

Sasynovou, ředitelkou školy, pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu 

určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě 

jdoucích a v rozsahu větším než 10 hodin týdně, za podmínek: 

 

nájemce:   Mažoretky NatEli dance z. s.,  

zastoupené paní L. P.,  

                                 předsedkyní spolku, sídlo: Chatařská 369/3,  

Dolní Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 0833894,   

předmět nájmu:  užívání tělocvičny č. 2 a jejího příslušenství  

pro tělovýchovnou činnost – cvičení mažoretek, 

výměra prostor:  271,20 m2, 
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nájemné:   190,00 Kč/1 hodina včetně DPH a služeb, 

doba nájmu:   od 1. 11. do 30. 6. jednotlivého školního roku, 

poznámka:  vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost 

přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné, 

nájemné bude upraveno v souladu se změnou  

                                     sazby nájemného schváleného radou města.  

 

 

3601/76RM/2021 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

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

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

IČO: 70958131 ve dnech 18. 10. 2021 - 22. 10. 2021 do Polska v rámci projektu 

Erasmus+ 

  

  

3602/76RM/2021 - „Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ – informace  

o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. uzavření Kupní smlouvy ze dne 20. 8. 2021 se společností Certero  

IT Solutions s.r.o., se sídlem Hlohová 306/2, 725 28 Ostrava - Lhotka,  

IČO: 01752499, s cenou 2 991 260,00 Kč bez DPH (3 619 424,60 Kč včetně 

DPH) v rámci části č. 1 a uzavření Kupní smlouvy ze dne 1. 9. 2021  

se společností INTERDEKOR HP s.r.o., se sídlem Těšínská 148/61,  

735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko, IČO: 25367498, s cenou 1 030 216,00 Kč 

bez DPH (1 246 561,36 Kč včetně DPH) v rámci části č. 2 na realizaci veřejné 

zakázky „Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ příspěvkovou 

organizací Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, 

příspěvková organizace, IČO: 48805271. 

 

2. uveřejnění Kupní smlouvy ze dne 20. 8. 2021 na realizaci části č. 1 veřejné  

zakázky „Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ Havířov, Na Nábřeží“ v registru 

smluv dne 24. 8. 2021 a uveřejnění Kupní smlouvy ze dne 1. 9. 2021  

na realizaci části č. 2 veřejné zakázky „Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ 

Havířov, Na Nábřeží“ v registru smluv dne 3. 9. 2021 
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3603/76RM/2021 - Souhlas s uzavřením Memoranda o obsahu, rozsahu a podmínkách 
spolupráce - ZŠ 1. máje Havířov_____________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s uzavřením Memoranda o obsahu, rozsahu a podmínkách spolupráce při realizaci 
projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II mezi Základní 
školou Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace,  
IČO: 70958122 a Mensou České republiky, Španielova 1111, Praha – Řepy,  
163 00, IČO: 45248591 

 

 
3604/76RM/2021 - Žádost Nemocnice Havířov - uzavření smlouvy o výpůjčce bazénu  

Delfínek a malé tělocvičny na dobu neurčitou_________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24,  
736 01 Havířov, IČ 00844896, o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou 
bazénu Delfínek a malé tělocvičny Sportovní haly Slávie, která je ve správě 
příspěvkové organizace SSRZ Havířov, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, a to 
za účelem cvičení těhotných klientek porodního oddělení nemocnice  
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 2193 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
novel, uzavření smlouvy o výpůjčce bazénu Delfínek a malé tělocvičny  
ve Sportovní hale Slávie s vypůjčitelem Nemocnice Havířov, IČ 00844896, na 
dobu dvou let, od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2023, a to pro cvičení klientek porodního 
oddělení Nemocnice Havířov, za podmínky úhrady nákladů souvisejících 
s užíváním vypůjčených prostor  

 

 
3605/76RM/2021 - Vyřazení neupotřebitelného 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, vyřazení vlastního 
neupotřebitelného investičního majetku z účetní evidence a fyzicky odprodejem 
za cenu šrotu, a to: 
kontejneru velkoobjemového  
inventární číslo:  22003  
datum pořízení:   1. 11. 2005 
pořizovací cena:  50 775,00 Kč 
zůstatková cena:   0,00 Kč 
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3606/76RM/2021 - Vyřazení části svěřeného majetku a snížení ceny svěřeného majetku  

SSRZ Havířov___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

1. vyřazení části svěřeného majetku z důvodu havarijního stavu ze stavby hřiště  

ZŠ Kudeříková, jejíž je součástí, a to vedlejší stavby osvětlení v účetní  

ceně 292 904,00 Kč,  

2. snížení původní účetní ceny svěřeného majetku - stavby hřiště ZŠ Kudeříková,  

ve výši 6 550 259,50 Kč, o 292 904,00 Kč za osvětlení vyřazené z tohoto 

svěřeného majetku dle bodu 1) tohoto usnesení, na účetní cenu  

ve výši 6 257 355,50 Kč. 

 

 

3607/76RM/2021 - Vyřazení části svěřeného majetku a snížení ceny svěřeného majetku  

SSRZ Havířov___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

1. vyřazení části svěřeného majetku z důvodu havarijního stavu ze stavby hřiště  

travnaté ZŠ Frýdecká, jejíž je součástí, a to vedlejší stavby osvětlení v účetní 

ceně 29 344,56 Kč,  

2. snížení původní účetní ceny svěřeného majetku - stavby hřiště travnaté  

ZŠ Frýdecká, ve výši 93 973,76 Kč, o 29 344,56 Kč za osvětlení vyřazené  

z tohoto svěřeného majetku dle bodu 1) tohoto usnesení, na účetní cenu  

ve výši 64 629,20 Kč. 

 

 

3608/76RM/2021 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí dotace ve výši 532 000,00 Kč na projekt „Provoz služby Kontaktního  

a poradenského centra pro osoby ohrožené závislostmi v Havířově“ z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných 

výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, včetně realizace 

protidrogové politiky kraje na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Sociální 

služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí,  

IČ: 60337583 
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p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  

Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

Z: ředitel SSmH 

T: listopad 2021 

 

 

3609/76RM/2021 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí  

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje___________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetí navýšení účelové 

neinvestiční dotace ve výši 4 316 000,00 Kč 

 
p o v ě ř u j e 

 

ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

Z: ředitel DsH 

T: listopad 2021 

 

 

3610/76RM/2021 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí  

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje___________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a přijetí navýšení účelové dotace v celkové výši  

581 000,00 Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Dodatku č. 1 – Smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2021 

 

Z: ředitelka SANTÉ 

T: říjen 2021 
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3611/76RM/2021 - Ukončení spolupráce statutárního města Karviná v „Systému včasné  

intervence“______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě do m í 

 

ukončení spolupráce statutárního města Karviná v „Systému včasné intervence“ 

Havířova, Orlové a Českého Těšína 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem zániku účasti statutárního města Karviná 

v uvedeném „Systému včasné Intervence“ 

 

 

3612/76RM/2021 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2021 do 30.04.2022  

dle přílohy č. 1 a č. 2 

2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové byty  

pro rok 2021 dle přílohy č. 3 

 

 

3613/76RM/2021 - Mimořádné přidělení jiného konkrétního bytu v Domě s pečovatelskou  

službou_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního bytu v Domě s pečovatelskou službou  

na ul. Mládežnická 1576/10, č. bytu B 18, v majetku statutárního města  

Havířova – Klímová Julie 

 

 

3614/76RM/2021 - Mimořádné přidělení konkrétního bytu v Domě s pečovatelskou službou__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Mládežnická  

1576/10, č. bytu B 17, v majetku statutárního města Havířova – F. V. 
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3615/76RM/2021 - ZPŘ/360/ORG/21 - „Kancelářské potřeby 2022-2023“ – rozhodnutí  

o výběru a uzavření rámcové dohody_________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
r o z h o d l a  

 

1. o výběru dodavatele FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.,  

se sídlem 738 01 Frýdek-Místek, Svazarmovská 309, IČO: 25910027, jehož 

nabídka s nabídkovou cenou 3 417 123,60 Kč bez DPH byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku elektronické aukce v zadávacím 

řízení ZPŘ/360/ORG/21 - „Kancelářské potřeby 2022-2023“, jak vyplývá  

z přílohy č. 1 

 

2. o uzavření rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/360/ORG/21  

- „Kancelářské potřeby 2022-2023“ s jednotkovými cenami zboží 

odpovídajícími výsledku elektronické aukce s dodavatelem FRANKOSPOL 

OFFICE s.r.o., se sídlem 738 01 Frýdek-Místek, Svazarmovská 309,  

IČO: 25910027, v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na 

základě dokladů 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 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rámcové 

dohody 

 

u k l á d á 

 

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

 

Z: vedoucí OPS 

T: do 13.10.2021 

 

2. odeslat oznámení o výběru 

 

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění podmínek účasti 

vybraného dodavatele na 

základě dokladů dle ust.  

§ 122 zákona 

 

3. předložit rámcovou dohodu k podpisu 

 

Z: vedoucí ORG 

T: po marném uplynutí lhůty  

     k podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru 
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3616/76RM/2021 - Svaz měst a obcí ČR – XVIII. sněm ve dnech 21. až 22. října 2021________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. konání XVIII. sněmu Svazu měst a obcí ČR ve dnech 21. – 22. října 2021  

v Hradci Králové 

2. program XVIII. sněmu Svazu měst a obcí ČR dle Přílohy č. 1  

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Bohuslava Niemiece, náměstka primátora pro investice a chytré město 

k udělení plné moci pro zastupování a hlasování statutárního města Havířova na 

XVIII. sněmu Svazu měst a obcí ČR jiné členské obci či městu účastnící se tohoto 

sněmu dle Přílohy č. 2 

 

 

3617/76RM/2021 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 3. čtvrtletí 2021________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  

v 3. čtvrtletí roku 2021 dle přílohy č. 1. 

 

  

3618/76RM/2021 - Změna ve složení Občanské komise č. 6 pro část města Havířov – Životice_ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

do funkce člena Občanské komise č.6 pro část města Havířov – Životice  

pana J. M. 

 

 

3619/76RM/2021 - Grantové řízení „Nadace ČEZ: Oranžové hřiště 2021“ – předložení žádosti 

o změnu termínu čerpání nadačního příspěvku________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o změnu termínu čerpání nadačního příspěvku v rámci 

grantového řízení „Oranžové hřiště 2021“ 
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p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířov podpisem žádosti o změnu termínu čerpání 

nadačního příspěvku 

 

u k l á d á 

 

zpracovat a odeslat žádost o změnu termínu čerpání nadačního příspěvku 

v projektu „Oranžové hřiště 2021“ z Nadace ČEZ. 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 10/2021 

 

     

3620/76RM/2021 - Výpůjčka tokenů pro přístup přes VPN a svěření oprávnění  

organizačnímu odboru____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

p o v ě ř u j e 

  

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

pozdějších předpisů, vedoucí organizačního odboru MMH s účinností  

od 12.10.2021 k uzavírání smluv o výpůjčce tokenů, které jsou v majetku města, 

externím subjektům pro účely připojení se do PC sítě MMH  

 

                     Z: vedoucí ORG  

                     T: trvale 

 

   

3621/76RM/2021 - Odprodej notebooku______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej elektroniky:  

 

1ks Notebook Acer TMP2410 14" i5-8250/8GB/256GBSSD/W10Pro (bez SW) 

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4 356,- Kč vč. DPH (bez SW),  

Ing. J. M., MBA 

 

u k l á d á  

 

zrealizovat odprodej zájemci 

Z: vedoucí ORG  

T: říjen 2021 
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3622/76RM/2021 - Hodnocení ředitelů PO____________________________________________ 

 

Rada města Havířova   

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 

- Sociální služby města Havířova, IČO 60337583 (dále jen „SSmH“), 

- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO 75139243  

(dále jen „DSH“),  

- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO 00847470 (dále jen „SANTÉ“), 

za 1. pololetí roku 2021 dle přílohy č. 1 

 

2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 1. pololetí roku 2021 

včetně stanoviska odboru sociálních věcí dle přílohy č. 2  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - SSmH, DSH  

a SANTÉ za 1. pololetí roku 2021 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb se sídlem Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí  

a řediteli Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Jaroslava 

Seiferta 1530/14, Havířov-Město 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací 

 

Z: vedoucí OSV 

T: říjen 2021 

 

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

primátor města      náměstek primátora 

        pro ekonomiku a správu majetku 

       



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/305414/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz 

  

DATUM: 03.11.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 77. schůze Rady města Havířova 

konané dne 01.11.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz


 
 

USNESENÍ 

ze 77. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 01.11.2021 

2 

P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.11.2021  

 

3623/77RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 77. schůze RMH, konané dne 01.11.2021 
 
3624/77RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 74. schůze RMH, konané dne 6. září 2021  

a 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 11. října 2021 

 
3625/77RM/2021 - Schválení pořadu 77. schůze RMH, konané dne 1. listopadu 2021 
 
3626/77RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 77. RMH 

 
3627/77RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností  
 

3628/77RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s. 
 

3629/77RM/2021 - Směna pozemků v k. ú. Prostřední Suchá 
 
3630/77RM/2021 -Prodloužení prominutí nájemného za užívání garáží 
 
3631/77RM/2021 - Prominutí nájemného pro Městskou knihovnu Havířov 
 
3632/77RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí 
 
3633/77RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3634/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3635/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Švabinského 
 
3636/77RM/2021 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci - Vodafone Czech  

Republic a.s. 

 
3637/77RM/2021 - Pronájem pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark - autocvičiště  

 

3638/77RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  
organizaci SSRZ Havířov 

 
3639/77RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
3640/77RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov  

 
3641/77RM/2021 - Snížení příspěvku na provoz – ZŠ  Pujmanové Havířov 
 

3642/77RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
 
3643/77RM/2021 - Koncepce rozvoje školství – změna člena pracovní skupiny 

 
3644/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Puškinova Havířov 
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3645/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Přímá Havířov  
 

3646/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Balzacova Havířov 
 

3647/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního 
majetku – ZŠ K. Světlé Havířov 
 

3648/77RM/2021 - Vyřazení a pořízení investičního majetku – ZŠ Žákovská Havířov 
 
3649/77RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 
 

3650/77RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování  
územního plánu Orlové   

 
3651/77RM/2021 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy  

a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché  

 
3652/77RM/2021 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2022 
 

3653/77RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města 
 
3654/77RM/2021 - Uzavření smlouvy o zajištění odpadového hospodářství 
 
3655/77RM/2021 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2022 Technických  

služeb Havířov a.s. 
           

3656/77RM/2021 - Smlouva na zhotovení koncepce ICT číslo 492/ORG/19 - navýšení ceny  
za vytváření technických podkladů vč. poskytování technických konzultací 
 

3657/77RM/2021 - Předložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Místní akční  
plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“  
 

3658/77RM/2021 - Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku 

 
3659/77RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce Těrlicko  

pro rok 2022 
 

3660/77RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci PO - Městská knihovna Havířov 

 
3661/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova 

 
3662/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova – zdravotnická 

technika 
 

3663/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního  
majetku Domova seniorů Havířov 
 

3664/77RM/2021 - Pořízení investičního majetku a technického zhodnocení - „Rekonstrukce 
minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních sestav“ 
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3665/77RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu 
TEPLO NA DLANI 
 

3666/77RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedkyně představenstva  
HTS a o výsledku volby předsedy dozorčí rady HTS 

 
3667/77RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 

3668/77RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí  
z nájmu bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

3669/77RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1, Havířov-Město  

 
3670/77RM/2021 - Poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice 

 
3671/77RM/2021 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2021 

 
3672/77RM/2021 - Změny ve složení Komisí RMH 
 

3673/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – poslanecká kancelář 
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U S N E S E N Í 
ze 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 01.11.2021  

 

3623/77RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 77. schůze RMH, konané dne 01.11.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 77. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 01.11.2021 

      Ing. Pavla RAPANTA, MBA 

 

 

3624/77RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 74. schůze RMH, konané dne 6. září 2021  

a 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 11. října 2021_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisů ze 74. schůze RMH, která se konala dne 6. září 2021 

a 76. schůze Rady města Havířova, která se konala dne 11. října 2021. 

 

 

3625/77RM/2021 - Schválení pořadu 77. schůze RMH, konané dne 1. listopadu 2021________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 1. listopadu 2021 

dle přílohy. 

 

 

3626/77RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 77. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3536/75RM/2021 Výpůjčka částí pozemku pro výstavbu parkoviště 

Mánesova       
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3580/76RM/2021 „Tendr na provádění deratizace, dezinfekce,  

dezinsekce“– zahájení zadávacího řízení 

 

v y p o u š t í 

 

3289/70RM/2021 Podpora výměny kotlů ve městě Havířov 

3349/72RM/2021 Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování 

Havířova, část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ 

3380/72RM/2021 Souhlas zřizovatele k vyřazení dlouhodobého majetku 

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova 

3410/73RM/2021 Pronájem části pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Havířov-město 

3469/74RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti 

CETIN a.s. 

3471/74RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

3472/74RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

3507/74RM/2021 VZ/193/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – nové 

vyhlášení“ – o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového 

zadávacího řízení 

3545/76RM/2021 Schválení bezplatného užití znaku města Havířova  

partnerskému městu Turčianské Teplice 

3551/76RM/2021 Výpůjčka části pozemku parc. č. 3884/1,  

k. ú. Havířov-město 

3571/76RM/2021 Souhlas s umístěním sídla spolku 

3579/76RM/2021 „Zajištění servisu bezpečnostních služeb“– zahájení 

zadávacího řízení 

3588/76RM/2021 VZ/364/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti 

 a mládež“ – o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového  

zadávacího řízení 

3589/76RM/2021 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na  

vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Balzacova Havířov 

3590/76RM/2021 „Revitalizace turistické základny, Pstruží ev. č. 105“  

– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 489/OŠK/21 

3592/76RM/2021 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 

PO za 1. pololetí roku 2021 

3594/76RM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 

3608/76RM/2021 Souhlas s přijetím dotace na rok 2021 z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy  

o poskytnutí dotace 

3610/76RM/2021 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

3619/76RM/2021 Grantové řízení „Nadace ČEZ: Oranžové hřiště 2021“  

– předložení žádosti o změnu termínu čerpání nadačního  

příspěvku 
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3627/77RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc. č. 1896,  

k. ú. Bludovice, za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,00 m2-graficky označeno 

v GP písmeny „A“ a „B“) a umístění kanalizační přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 4,74 m2-graficky označeno 

v GP písmeny „B“ a „C“) dle GP č. 4015-123/2015 ze dne 15. 10. 2015  

ve prospěch pozemku parc. č. 1889/1, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova 

č. p. 945, k. ú. Bludovice, kterými ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

jsou vlastníky paní Ing. S. M., pan B. P. a paní I. P., všichni bytem 

……………………, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.  

č. 1419/10, k. ú. Bludovice, za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.293,75 Kč + DPH, (o výměře 10,35 m2 

-graficky označeno v GP písmeny „A“, „B“ a „C“) a umístění sjezdu  

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 36,67 m2 

-graficky označeno v GP písmenem „D“) dle GP č. 4867-26/2020  

ze dne 29. 4. 2020 ve prospěch pozemku parc. č. 1419/39, k. ú. Bludovice, 

jehož součástí je budova č. p. 1249, k. ú. Bludovice, kterým ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastník pan Bc. R. B., bytem ……………………, 

na dobu neurčitou  

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.  

č. 2938/2, k. ú. Bludovice, za účelem   umístění kanalizační přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.125,00 Kč + DPH, (o výměře 9,00 m2)  

dle GP č. 4919-83/2020 ze dne 23. 11. 2020 ve prospěch pozemku parc.  

č. 2809/50, k. ú. Bludovice, jehož součástí je budova č. p. 381, k. ú. Bludovice, 

kterým ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník pan Ing. J. N., bytem 

……………………, na dobu neurčitou  

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.  

č. 2938/2, k. ú. Bludovice, za účelem   umístění kanalizační přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.125,00 Kč + DPH, (o výměře 9,00 m2)  

dle GP č. 4919-83/2020 ze dne 23. 11. 2020 ve prospěch budovy č. p. 380, 

která stojí na pozemku parc. č. 2809/52, k. ú. Bludovice, kterým ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastník paní Y. P., bytem ……………………,  

na dobu neurčitou  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

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

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvy o zřízení pozemkových služebností 

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

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.03.2022 

 

 

3628/77RM/2021 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s.______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

města, a to parc. č. 2681/1, k. ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x70 v chráničce DVR110 v rámci 

stavby č. IP-12-8027154/VB2 Životice, Zelená č. parc. 2505, příp. NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,35 m2 dle  

GP č. 5026-231/2021 ze dne 2. 9. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města, a to parc. č. 2601/1, k. ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení 2xAYKY 4x35 v chráničce DVR100 a pilíř 

SS200 v rámci stavby č. IV-12-8020022/VB1 Havířov, Moskevská č. parc. 

2661, NNk za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 7,23 m2 

dle GP č. 2495-422/2021 ze dne 30. 9. 2021, na dobu neurčitou  

 

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

města, a to parc. č.1448/19, k. ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY-J 4x25 v chráničce DVR100 v rámci 

stavby č. IP-12-8027550/VB2 Havířov-Šumbark č. parc. 1326/1, příp. NNk  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,70 m2 dle GP  

č. 2028-360/2021 ze dne 30. 9. 2021, 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. 
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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: 31.03.2021 

 

 

3629/77RM/2021 - Směna pozemků v k. ú. Prostřední Suchá_____________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit směnu části pozemku parc. č. 1195/111, 

nově dle geometrického plánu č. 3310-64/2021, označený jako pozemek parc.  

č. 1195/366, k. ú. Prostřední Suchá, o výměře 7 m2, ve vlastnictví paní A. B., 

 za část pozemku parc. č. 1195/1, nově dle 

geometrického plánu č. 3310-64/2021, označený jako pozemek parc.  

č. 1195/364, k. ú. Prostřední Suchá, o výměře 7 m2, ve vlastnictví statutárního 

města Havířov, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod garáží,  

bez finančního vyrovnání 

 

 

3630/77RM/2021 - Prodloužení prominutí nájemného za užívání garáží____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení prominutí nájemného nájemcům garáží v obytných domech  

na ul. J. Gagarina 24-28, Havířov-Podlesí, po dobu trvání stavby  

(sanace obytných domů). Sanace byla plánovaná na dobu 8 měsíců,  

tj. do 08.11.2021. Avšak v tomto termínu nebude stavba dokončena.  

Jedná se o tyto nájemce: 

1. J. D., …………..…………, 

2. J. T., ………….….………, 

3. E. H., ……….……………, 

4. P. K., ……….……………, 

5. A. Č., ……….……………, 

6. M. V., ……………………, 

7. M. B., ……………………, 

8. J. Č., ……………..………, 

9. Městská knihovna, J. Gagarina 1507/24 

10. O. B., ……………………, 

11. E. P., …………….………, 

12. O. C., ……………………, 
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3631/77RM/2021 - Prominutí nájemného pro Městskou knihovnu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
prominutí nájemného a záloh na služby nájemci Městské knihovně Havířov  
na ul. U Jeslí 893/2, Havířov-Šumbark, od 01.09.2021 po dobu trvání 
rekonstrukce. Měsíční nájemné činí 1.679,- Kč a měsíční zálohy na služby  
činí 6.700,- Kč. 

 

 

3632/77RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí_____________________________________ 
 

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

 

1. pronájem části nemovité věci – nebytové prostory v 2.NP zdravotního  
střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83 v Havířově-Podlesí, paní Z. Ď.,  
IČO: 11843314. Místnosti č. 2.31, 2.30, 2.29 o výměře 41,90 m2 a podíl 
společných prostor o výměře 20,62 m2 budou využívány k poskytování služeb 
zaměřených na harmonizaci těla a duše, za podmínek: 
- navržené nájemné za podnikatelskou plochu 540,- Kč/m2/rok, 
- navržené nájemné za podíl společných prostor 229,- Kč/m2/rok, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

obecný záměr schválen RMH čís. 3477/74RM/2021 ze dne 06.09.2021 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnost o výměře 15,60 m2, v suterénu  

obytného domu na ul. Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark paní K. D., bytem 
……………………, za účelem skladu pro vlastní potřebu, za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3415/73RM/2021 ze dne 16.08.2021 
 
3. pronájem části nemovité věci - garážové stání č. 4, o výměře 19,61 m2,  

v suterénu domu na ul. Karvinská 1512/3, Havířov-Město paní Z. Š., bytem 
……………………, za podmínek: 
- nájemné 350,00 Kč/m2/rok, bez DPH, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3415/73RM/2021 ze dne 16.08.2021 
 
4. pronájem části nemovité věci – nebytový prostor, místnosti č. 4.24-1  

a místnosti 4.25 o celkové výměře 34,54 m2 a podíl společných prostor o 
výměře 20,64 m2 ve 4. NP zdravotního střediska ul. Dlouhá třída 1134/83, 
Havířov-Podlesí za účelem ambulance klinické psychologie společnosti PhDr. 
A. V. s.r.o., IČO: 05736901, za podmínek: 
- nájemné podnikatelské plochy 1.113,00 Kč/m2/rok,  
- nájemné společných prostor 223,00 Kč/m2/rok, 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3415/73RM/2021 ze dne 16.08.2021 
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5. pronájem části nemovité věci – nebytového prostoru o výměře 1,22 m2  

v 1. PP obytného domu, ul. Petra Bezruče 1544/7, Havířov-Město, panu T. Č., 

IČO: 28591607, bytem ……………………, jako místnost pro úklidovou 

službu, za podmínek: 

- navržené nájemné 300,00 Kč/m2/rok,  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3479/74RM/2021 ze dne 06.09.2021 

 

6. pronájem části nemovité věci - místnost v suterénu obytného domu o výměře 

21,40 m2, ul. Eduarda Urxe 283/5, Havířov-Město, panu P. B., bytem 

……………………, jako sklad pro vlastní potřebu 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

záměr schválen RMH čís. 3479/74RM/2021 ze dne 06.09.2021 

 

7. pronájem části nemovité věci – nebytových prostor ve 3. NP podnikatelského  

centra ul. Palackého 689/2 v Havířově – Městě. Jedná se o podíl společných 

prostor o výměře 25,80 m2 příslušné k místnosti č. 308 o výměře 59,60 m2, 

paní L. P., IČO: 08832820, bytem ……………………. Prostory místnosti  

č. 308 budou využívány k provozování fitness centra.  

- navržené nájemné 55,- Kč/m2/rok za podíl společných prostor, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

obecný záměr schválen RMH čís. 3417/73RM/2021 ze dne 16.08.2021 

 

 

3633/77RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,84 m2 v suterénu 

obytného domu na ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí, nájemci panu  

M.  K., dohodou k 31.12.2021 

a 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,84 m2 v suterénu  

     obytného domu na ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí,  

Mgr. E. G., bytem ……………………, za účelem skladu pro vlastní potřebu. 

 

 

3634/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost v 1. PP obytného domu  

na ul. A. Staška 5/1088 v Havířově-Městě o výměře 11,22 m2, p. L. H. Místnost 

bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu. 
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3635/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Švabinského_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory v 1. PP obytného domu 
na ul. Švabinského 994/5 v Havířově-Městě o výměře 32,25 m2, p. B. B. Místnost 
bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu. 

 

 
3636/77RM/2021 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci - Vodafone Czech  

Republic a.s._____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení RMH č. 3562/76RM/2021 ze dne 11. 10. 2021 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – střechy obytného domu  
o výměře 16 m2 ul. K. V. Raise 8, Havířov-Město do 08.02.2027, společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, k umístění zařízení mobilního 
operátora. 

 

 
3637/77RM/2021 - Pronájem pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark – autocvičiště________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem pozemku parc. č. 2469/38 o výměře 3 043 m2, k. ú. Šumbark za účelem 
využívání pozemku jako cvičné plochy nebo autocvičiště v rámci výuky 
autoškoly, pro provozovatele autoškoly P. B., bytem ……………………,  
IČO: 65903820 za těchto podmínek: 
- na dobu neurčitou od 01.12.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za smluvní nájemné ve výši 3.000,00 Kč/ročně včetně DPH (pro plátce DPH),  
splatné do konce měsíce ledna běžného roku 

- nájemce není oprávněn užívat pronajímanou plochu v době provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel prováděných Magistrátem 
města Havířova  

- nájemce je povinen dodržovat provozní řád Magistrátu města Havířova 
na užívání cvičné   plochy 

- nájemce zajistí na pronajímané ploše pořádek  
- nájemce v rámci umístění jakýchkoliv zařízení nesmí zasáhnout do konstrukce 
zpevněné plochy 

- v době, kdy autoškola tuto plochu nebude využívat, může plochu využívat  
veřejnost na základě povolení Magistrátu města Havířova a za podmínek 
uvedených v provozním řádu 
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3638/77RM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci SSRZ Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754,  

od 1. 1. 2022 a to těchto staveb, včetně jejich součástí a příslušenství: 

a) fontána Jitřenka, ul. Dlouhá třída, Havířov-Město, inv. číslo 00000005215,  

v účetní ceně 1.175.803,70 Kč a socha Tři pilíře na fontáně Jitřenka,  

ul. Dlouhá třída, Havířov-Město, inv. číslo 000000000496, v účetní  

ceně 400.000,00 Kč 

b) fontána Sedmikráska, ul. Hlavní třída, prostranství u budovy Magistrátu  

města Havířova, Havířov-Město, inv. číslo 000000011422, v účetní  

ceně 1.714.990,50 Kč 

c) fontána Brána s kyvadlem a pramenem, náměstí Republiky, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000012005, v účetní ceně 1.472.278,32 Kč a socha Brána 

s kyvadlem, náměstí Republiky, Havířov-Město, inv. číslo 000000011698, 

v účetní ceně 5.692.518,00 Kč a vodovodní přípojka k fontáně Brána 

s kyvadlem a pramenem, náměstí Republiky, Havířov-Město, inv.  

číslo 000000012002, v účetní ceně 66.759,00 Kč 

d) fontána Severka, prostranství u budovy Severky, Havířov-Město, inv. číslo  

000000017865, v účetní ceně 786.060,11 Kč 

e) fontána Nad Terasou, ul. Nad Terasou, Havířov-Podlesí, inv. číslo 

000000032845, v účetní ceně 2.485.607,36 Kč a vodovodní přípojka 

k fontáně Nad Terasou, ul. Nad Terasou, Havířov-Podlesí, inv. číslo 

000000032846, v účetní ceně 169.960,76 Kč  

f) kašna, prostranství v parku u Kulturního domu Radost, Havířov-Město, inv.  

číslo 000000014119, v účetní ceně 1.114.076,00 Kč a socha Hoch s rybou, 

prostranství v parku u Kulturního domu Radost, Havířov-Město, inv. číslo 

000000006252, v účetní ceně 1.258.000,00 Kč 

g) pítko, chodník v parku, ul. Na Nábřeží, Havířov-Město, inv. číslo  

000000021965, v účetní ceně 125.055,27 Kč 

h) pítko, prostranství v parku u budovy Lučiny, Havířov-Město, inv. číslo  

000000004916, v účetní ceně 94.770,00 Kč 

2. darování movité věci příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních  

zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, 

od 1. 1. 2022 a to technologie vodního prvku pro fontánu Nad Terasou,  

ul. Nad Terasou, Havířov-Podlesí, inv. číslo 000000032707, v účetní  

ceně 296.026,50 Kč   
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3639/77RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 131., dle Přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 131.,  
dle Přílohy č. 1. 

 

 
3640/77RM/2021 - Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je statutární  

město Havířov___________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b ere  n a  v ědom í  
 
ukončení výkonu funkce členů školské rady ke dni 12. 11. 2021 z důvodu 
uplynutí funkčního období: 
 
1. paní J. Ž. při Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497  

okres Karviná, příspěvková organizace  
2. pana P. W. při Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814  

okres Karviná, příspěvková organizace  
 
j m e n u j e 
 
ke dni 13. 11. 2021 do funkce člena školské rady: 
 
1. paní J. Ž. při Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497  

okres Karviná, příspěvková organizace  
2. pana P. W. při Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814  

okres Karviná, příspěvková organizace  
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města podpisem jmenovacích dekretů 
 
u k l á d á 
 
1. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce členům školské rady za dané 

funkční období a poděkování za výkon ve funkci členům školské rady   
2. informovat základní školy o nově jmenovaných členech školské rady 
3. předat jmenovací dekrety novým členům školských rad    

 
   Z: vedoucí OŠK 
                                                                                        T: listopad 2021 
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3641/77RM/2021 - Snížení příspěvku na provoz – ZŠ  Pujmanové Havířov_________________ 

 
Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola 
Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 
ve výši 179 384,27 Kč 
uložit ekonomickému odboru: 
1. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 snížení příspěvku  

na provoz ve výši 179 384,27 Kč výše uvedené příspěvkové organizaci 
2. zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova v rámci příspěvku na provoz  

výše uvedené příspěvkové organizaci finanční prostředky ve výši 295 652,54 
Kč včetně DPH pro rok 2022, ve výši 295 652,64 Kč včetně DPH pro rok 2023 
a ve výši 73 912,91 Kč včetně DPH pro rok 2024 

 

           Z: vedoucí EO 

           T: prosinec 2021 

 

 

3642/77RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

  

věcný dar ve výši 20 036,00 Kč od společnosti „LEPORELO children“ o.p.s., 

Mládežnická 1564/11, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362 na estetizaci 

vestibulu základní školy 

 

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

IČO: 61988723 

  

věcný dar ve výši 4 500,00 Kč od OBI Havířov, Před tratí 4/1433,  

735 64 Havířov-Prostřední Suchá – na péči o školní pokojovou zeleň 

 

3. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 

 

věcný dar ve výši 2 800,00 Kč od osoby samostatně výdělečně činné, Generála 

Svobody 272/21, 736 01 Havířov – Šumbark, IČO: 03767906 – dřevěný box 
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3643/77RM/2021 - Koncepce rozvoje školství – změna člena pracovní skupiny______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení členství Mgr. J. B., ředitele Základní školy Havířov-Město  

M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace v pracovní skupině pro 

vytvoření “Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2022-2030“ 

 

j m e n u j e 

 

nového člena pracovní skupiny pro vytvoření “Koncepce rozvoje školství 

v Havířově na léta 2022-2030“ za základní školy: 

 

Mgr. D. S., ředitele Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres 

Karviná 

 

 

3644/77RM/2021 - 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 částky z rezervního fondu  

do fondu investic v celkové výši 50 000,00 Kč na dokrytí pořízení interaktivního 

boxu 

 

 

3645/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Přímá Havířov__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, 

příspěvková organizace, IČO: 70958246 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 51 000,00 Kč na dokrytí pořízení investičního majetku 

v rámci dotace SFŽP „Zahrada – Příroda v mateřské škole“ 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 77. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 01.11.2021 

17 

3646/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Balzacova Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic v celkové výši 250 000,00 Kč na provedení oprav, a to: 

 

- MŠ Balzacova – výměna podlahových krytin 

- odloučené pracoviště na ul. Kosmonautů 4/1319 – opravy bočního vchodu  

ŠJ a výměna podlahových krytin 

 

 
3647/77RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI, vyřazení a pořízení investičního 

majetku – ZŠ K. Světlé Havířov_____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 
okres Karviná, IČO: 48805424 
 
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních 
prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 200 000,00 Kč  
na nákup serveru pro základní školu 

2. vyřazení investičního majetku: 
server – Fujitsu Siemens, MCS-D2530 včetně příslušenství, inventární  
číslo DHM 91, v pořizovací ceně 54 608,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena 
k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 200 000,00 Kč včetně DPH: 
PC server pro základní školu   

 

 
3648/77RM/2021 - Vyřazení a pořízení investičního majetku – ZŠ Žákovská Havířov________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 
okres Karviná, IČO: 62331230 
 
1. vyřazení investičního majetku:  

server, inventární číslo 9005636, rok pořízení 2009 v pořizovací ceně 
361 652,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31. 12. 2021 činí 13 576,00 Kč  
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2. pořízení investičního majetku:  
- server v pořizovací ceně 240 000,00 Kč včetně DPH 
- myčka provozního nádobí v pořizovací ceně do 300 000,00 Kč včetně DPH 

 

  
3649/77RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí____ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
uzavření dohody o provedení práce mezi Mgr. T. P., ředitelem Základní školy F. 
Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, a to jak na straně 
zaměstnance, tak i zaměstnavatele, pro činnost doučování žáků v návaznosti na 
výpadek prezenční výuky způsobené pandemií COVID-19  
a s ním související činnosti 

 

 
3650/77RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování  

územního plánu Orlové____________________________________________   
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Orlové v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu, MBA podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Orlové 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova pořizovateli, tj. Městský úřad Orlová, odbor rozvoje 
a investic  

Z: vedoucí OÚR 
T: 19.11.2021 
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3651/77RM/2021 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy  
a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 1421/OKS/2009 ze dne 27.10.2009  
o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově - Prostřední 
Suché s provozovatelem útulku společností Technické služby Havířov a.s.  
se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601, s tím,  
že se od 01.01.2022 mění náklady za ustájení 1 zvířete a činí:   
200,- Kč /1 psa/1 den bez DPH (242,- Kč vč. 21% DPH) a 115,- Kč/1 kočku nebo 
jiné drobné zvíře/1 den bez DPH (139,15 Kč vč. 21% DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 5  
ke smlouvě č. 1421/OKS/2009 o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná 
zvířata v Havířově - Prostřední Suché ze dne 27.10.2009, uzavřené 
s provozovatelem útulku společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem 
Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2021 

           

 

3652/77RM/2021 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2022_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán obnovy veřejného osvětlení města Havířov na rok 2022, ve znění  

dle přílohy 

 

u k l á d á  

 

předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení města Havířov na rok 2022 

společnosti Technické služby Havířov a.s. 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 11/2021 
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3653/77RM/2021 - Vyřazení dlouhodobého investičního majetku z majetku města__________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení dětského hřiště – robinzonádní, vč. oplocení – obytný blok 29 mezi  

ul. Chrpová, Orlí, Moravská, jako dlouhodobého hmotného investičního majetku 

z majetku města ve správě ORJ 08, v souladu se Zásadami hospodaření 

s majetkem města: 

 

- rok pořízení 2003, inv. č. 000000006164, pořizovací cena 487 105,65 Kč  

vč. DPH, cena zůstatková 342 273,48 Kč. 

 

 

3654/77RM/2021 - Uzavření smlouvy o zajištění odpadového hospodářství_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o zajištění odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022 

na dobu neurčitou se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem  

736 01 Havířov-Město, Karvinská 66/1461, IČO: 25375601, s cenou  

za odpadové hospodářství dle ceníku Technických služeb Havířov, a.s. 

schváleného Radou města Havířova pro rok 2022 a s možností využít každoročně 

plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny vyfakturované 

v příslušném kalendářním roce za odpadové hospodářství, přičemž okamžikem 

její účinnosti zanikne v celém rozsahu smlouva o dílo při nakládání 

s komunálním odpadem ve městě Havířově č. E/ŽP/1012/98 ze dne 21.12.1998 

ve znění dodatků č. 1 až 24 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o zajištění 

odpadového hospodářství se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu smlouvu o zajištění odpadového hospodářství  

 

Z: vedoucí OKS  

          T: 12/2021 
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3655/77RM/2021 - Návrh Ceníku poskytovaných služeb na rok 2022 Technických  

služeb Havířov a.s.________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Ceník poskytovaných služeb na rok 2022 Technických služeb Havířov a.s.,  

dle přílohy č. 2  

 

2. uzavření dodatku č. 29 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 ze dne  

30.06.1997 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností 

Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461,  

736 01 Havířov – Město, kterým se upravuje článek I. Předmět smlouvy 

(změna Plánu zimní údržby) a článek II. Cena v souladu se změnami Ceníku 

poskytovaných služeb pro rok 2022 dle přílohy č. 2 

 

3. uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě č. 72/MH/01 ze dne 09.02.2001  

uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby 

Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město, 

kterým se upravuje článek II. Ceny v souladu se změnami Ceníku 

poskytovaných služeb pro rok 2022 dle přílohy č. 2 

 

4. uzavření dodatku č. 22 ke smlouvě o provádění údržby, opravy a rekonstrukce  

světelných signalizačních zařízení ve městě Havířov č. 454/DHR/95 ze dne 

04.05.1995 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností 

Technické služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461,  

736 01 Havířov – Město, kterým se upravuje článek IV. Ceny v souladu  

se změnami Ceníku poskytovaných služeb pro rok 2022 dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dodatku č. 29  

ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 6 k mandátní smlouvě  

č. 72/MH/01, dodatku č. 22 ke smlouvě o provádění údržby, opravy  

a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě Havířov  

č. 454/DHR/95 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu dodatek č. 29 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, dodatek 

č. 6 k mandátní smlouvě č. 72/MH/01, dodatek č. 22 ke smlouvě o provádění 

údržby, opravy a rekonstrukce světelných signalizačních zařízení ve městě 

Havířov č. 454/DHR/95        

        Z: vedoucí OKS  

          T: 12/2021 
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3656/77RM/2021 - Smlouva na zhotovení koncepce ICT číslo 492/ORG/19 - navýšení ceny  

za vytváření technických podkladů vč. poskytování technických konzultací 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. navýšení ceny za vytváření technických podkladů vč. poskytování technických 

konzultací o částku 803 900,00 Kč bez DPH / 972 719,00 Kč včetně DPH 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě číslo 492/ORG/19 „Smlouva  

na zhotovení koncepce ICT“ v rozsahu bodu 1. tohoto usnesení  

se zhotovitelem X FUTURE Group s.r.o., se sídlem Náměstí Přemyslovců 

166/17, 288 02  Nymburk, IČO: 25113437 

  

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě na zhotovení koncepce  

ICT č. 492/ORG/19 ze dne 11. 6. 2019  

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu dodatek č. 2 ke Smlouvě na zhotovení koncepce ICT  

č. 492/ORG/19 ze dne 11. 6. 2019          

   Z: vedoucí ORG  

   T: 11/2021 

 

 

3657/77RM/2021 - Předložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Místní akční  

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20_082/0020411-01 k projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III v rámci Výzvy  

č. 02_20_082 „Akční plánování v území – aktivita A“ z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa P03: Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání dle přílohy č. 1 
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3658/77RM/2021 - Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného majetku__________ 
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

00847470, pořízení dlouhodobého hmotného majetku – profesionální 

automatickou pračku IMESA PLM 7 v částce 43 800 Kč bez DPH. 

 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: listopad 2021 

 

 

3659/77RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce Těrlicko  

pro rok 2022_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Těrlicko, se sídlem 

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko, IČ:002 97 666  

ve výši 10 000 Kč. 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: listopad 2021 

 

 

3660/77RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci  PO  - Městská knihovna Havířov_____ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

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

 

Poskytovatel dotace:  Moravskoslezský kraj 

Název dotačního programu: Regionální funkce knihoven 

Název projektu:   Zabezpečení výkonu regionálních funkcí  

    knihoven na rok 2022 

Celkové náklady na projekt: 1 456 000 Kč 

Požadovaná výše dotace: 1 456 000 Kč 

Spolufinancování:  0 Kč bez spoluúčasti, v plné výši  

     hrazeno poskytovatelem dotace 
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3661/77RM/2021 - 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, 

vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky 

ekologickou likvidaci 

- HP server ProLaint DL 320G5, výr. číslo CZ1737000K5, inv. číslo M000090,  

rok pořízení 11/2007, cena pořízení 83.248,10 Kč včetně licence pro 

Windows 2003/2008, rok pořízení 10/2010, cena pořízení 226.560,00 Kč 

- soubor pro vybavení dispečerského pracoviště (Aplikační a záložní server), 

výr. číslo 40K6466YK10KS033459, 40K6466YK10KS019835, inv. číslo 

M000101, rok pořízení 12/2007, cena pořízení 312.861,71 Kč 

- souborový a poštovní server, výr. číslo ESDW6300024, inv. číslo M000102,  

rok pořízení 12/2007, cena pořízení 157.614,31 Kč 

- PC základní jednotka, monitor, tiskárna, výr. číslo 67M0X1051558, inv. číslo  

M000111, rok pořízení 05/2008, cena pořízení 53.699,94 Kč 

- FortiGate 80C, bezpečnostní zařízení, výr. číslo FGT80C3910600672, inv.  

číslo M000149, rok pořízení 10/2010, cena pořízení 52.459,00 Kč 

- FortiGate 80C, bezpečnostní zařízení, výr. číslo FGT80C3910600036, inv.  

číslo M000150, rok pořízení 10/2010, cena pořízení 52.459,00 Kč 

- FortiMail 100C, výr. číslo FE100C3910001245, inv. číslo M000151,  

rok pořízení 10/2010, cena pořízení 76.328,00 Kč 

- FortiAnalyzer 100C, výr. číslo FL100C3910000872, inv. číslo M000152,  

rok pořízení 10/2010, cena pořízení 70.680,00 Kč 

 

Z: ředitel SSmH 

T: prosinec 2021 

 

 

3662/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova – zdravotnická 

technika________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 

vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky ekologickou 

likvidaci 

- stavitelná hydromasážní vana, výr. číslo 9980506, inv. číslo M000071,  

rok pořízení 10/1998, cena pořízení 170 417,10 Kč 

- elektroléčebný přístroj BTL 5625 double plus, výr. číslo 0113, inv. číslo  

M000062, rok pořízení 12/2002, cena pořízení 88 074,00 Kč 
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- kompresor Compact, výr. číslo 220600048, inv. číslo M000100,  

rok pořízení 12/2007, cena pořízení 41 898,58 Kč  

- nástěnná klimatizační jednotka LG S09AW, výr. číslo 904KAMZ00971,  

inv. číslo M000145, rok pořízení 05/2010, cena pořízení 40 500,- Kč 

 

  Z: ředitel SSmH 

T: listopad 2021 

 

 

3663/77RM/2021 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného investičního  

majetku Domova seniorů Havířov___________________________________ 

 

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, vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelného (nepoužitelného) vlastního investičního majetku v celkové 

pořizovací hodnotě 747 862,70 Kč 

- Vana vodní 61 + židle na ruce, inventární číslo DHS1000302, s pořizovací  

cenou 53 394,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Vana vodní 45 perlička, inventární číslo DHS1000303, s pořizovací  

cenou 50 553,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Vana vodní 56 podvodní, inventární číslo DHS1000304, s pořizovací  

cenou 100 929,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Vana vodní 62 sedací, inventární číslo DHS1000305, s pořizovací  

cenou 73 730,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Matrace Amber II antidekubitní, inventární číslo DHS1000308, s pořizovací  

cenou 48 657,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 1 130,00 Kč 

- Fréza sněhová, inventární číslo DHS1000262, s pořizovací  

cenou 44 999,70 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 0,00 Kč 

- Myčka nádobí, inventární číslo DHS1000345, s pořizovací  

cenou 375 600,00 Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2021 činí 132 471,00 

 

Z: ředitel DsH  

T: listopad 2021 

 

 

3664/77RM/2021 - Pořízení investičního majetku a technického zhodnocení - „Rekonstrukce 
minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních sestav“_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SSRZ Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 

IČO: 00306754, v souvislosti s realizací vítězného návrhu „Rekonstrukce 

minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních sestav“ financovaného 

v rámci Participativního rozpočtu na rok 2021: 
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a) Pořízení vlastního investičního majetku (DHM): 
- kamerový systém (vč. instalace) 
101 000,00 Kč s DPH (83 471,00 Kč bez DPH)  

b) Provedení technického zhodnocení svěřeného majetku - staveb: 
- pořízení pergoly 10 x 6 m vč. instalace  
316 350,00 Kč s DPH (261 446,28 Kč bez DPH) 

- vybudování chodníků a podloží pod dráhy (změna tech. paramentrů)  
689 700,00 Kč s DPH (570 000,00 Kč bez DPH) 

 

 
3665/77RM/2021 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu 

TEPLO NA DLANI_______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 

 
s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI 
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 
IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí:  
 
Poskytovatel příspěvku:   Nadační fond TEPLO NA DLANI,  

se sídlem Konzumní 298/6a,  
736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 

Název projektu:    Pořízení bruslí a chodítek pro veřejné bruslení 
Požadovaná výše příspěvku:  80 000,00 Kč 
Spoluúčast zřizovatele:  0,00 Kč 
Spolufinancování:   0,00 Kč 

 

 
3666/77RM/2021 - Informace o výsledku volby předsedy a místopředsedkyně představenstva  

HTS a o výsledku volby předsedy dozorčí rady HTS____________________ 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  
IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS“),  
 
v o l í  
 
Ing. Bohuslava Niemiece, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady  
HTS, a.s. 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zvolení p. Marka Světničky, DiS. do funkce předsedy představenstva HTS,  
Mgr. Ivy Georgiu do funkce místopředsedkyně představenstva HTS a Ing. Petra 
Oborného do funkce předsedy dozorčí rady HTS. 
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3667/77RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 1, vel. 0+1 v ulici Antala Staška 1087/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

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

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

c) Byt č. 2, vel. 1+1 v ulici Zednická 317/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

 

d) Byt č. 13, vel. 1+1 v ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

e) Byt č. 33, vel. 1+1 v ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

f) Byt č. 17, vel. 0+2 v ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

g) Byt č. 45, vel. 0+2 v ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

h) Byt č. 6, vel. 1+2 II. ktg v ulici Hornická 681/67,  

Havířov - Prostřední Suchá,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

i) Byt č. 1, vel. 1+2 v ulici K.V. Raise 1083/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 
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j) Byt č. 5, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 1103/75, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

k) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Dlouhá třída 478/33, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………,  

3. ……………………, 

 

l) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici Konzumní 381/12, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

m) Byt č. 8, vel. 1+3 v ulici Horymírova 1172/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

n) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 476/29, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

 

o) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Dlouhá třída 474/25, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

p) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Karvinská 1182/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

q) Byt č. 13, vel. 1+3 v ulici Komunardů 982/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

r) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici Turgeněvova 895/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

s) Byt č. 6, vel. 1+3 v ulici Švabinského 996/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

t) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Mozartova 1060/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 
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u) Byt č. 17, vel. 1+3 v ulici Horymírova 1174/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

v) Byt č. 3, vel. 1+3 v ulici 17. listopadu 1255/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

w)  Byt č. 10, vel. 1+3 v ulici Balzacova 1188/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

x) Byt č. 34, vel. 1+3 v ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

y) Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

z) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………, 

 

aa) Byt č. 10, vel. 1+4 v ulici Švabinského 995/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………,  

2. ……………………, 

3. ……………………, 

 

bb) Byt č. 4 vel. 1+5 v ulici Mládí 1100/10, 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 

 

 

3668/77RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí  

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

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

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

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 
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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. 10. 2021 a 1. 11. 2021 

dle přílohy č. 1  

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

 

 

3669/77RM/2021 - 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 30. 11. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 

3670/77RM/2021 - Poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město a JSDH Havířov Životice_ 

 

Rada města Havířova  

 

 s c h v a l u j e  

 

poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město (viz příloha č.1) dle návrhu  

E. D., velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov Životice (viz 

příloha č.2) dle návrhu R. P., velitele JSDH Havířov Životice, v souladu s 

přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Havířova“, schválenými Radou města Havířova usnesením 

číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                          

 

u k l á d á  

 

vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek SDH dle přílohy č. 1 a č.2. 

 

           Z: vedoucí OKP  

                          T: 15.12.2021 

 

 

3671/77RM/2021 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2021___________ 

 

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; 
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- 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: 30.12.2021 

 

    

3672/77RM/2021 - Změny ve složení Komisí RMH_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rezignaci paní Mgr. A. Z. na funkci členky Komise sociální a zdravotní Rady 

města Havířova a zároveň na funkci členky Komise pro plánování sociálních 

služeb RMH, ke dni 31.10.2021 

a 

rezignaci pana J. G. na funkci člena Občanské komise č. 5 pro část města  

Havířov-Šumbark 

 

 

3673/77RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – poslanecká kancelář 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – kancelář v 1. poschodí budovy na ul. 

Dlouhá třída 473/23 v Havířově-Městě o výměře 218 m2, České republice – 

Kanceláři Poslanecké sněmovny, IČO: 00006572. Místnost bude využívána jako 

kancelář Poslanecké sněmovny. 

 

 

 
 
 
 
 
Ing. Josef BĚLICA, MBA     Ing. Ondřej BARÁNEK  

primátor města      náměstek primátora 

        pro ekonomiku a správu majetku 

       



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/338486/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz 

  

DATUM: 01.12.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 78. schůze Rady města Havířova 

konané dne 29.11.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.11.2021  

 
3674/78RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 78. schůze RMH, konané dne 29.11.2021 
 
3675/78RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 77. schůze RMH, konané dne 1. listopadu 2021  
 
3676/78RM/2021 - Schválení pořadu 78. schůze RMH, konané dne 29. listopadu 2021 
 
3677/78RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 78. RMH 
 
3678/78RM/2021 - „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

3679/78RM/2021 - Změna Organizačního řádu Městské policie Havířov od 1.1.2022 
 
3680/78RM/2021 - Plán prevence kriminality na rok 2022 
 
3681/78RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
3682/78RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

3683/78RM/2021 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,  
Havířov-Město  

 
3684/78RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady - určení auditorské společnosti 
 
3685/78RM/2021 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního  

fondu – návrh na rok 2022 
 

3686/78RM/2021 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu Slezská 2-4  
Havířov-Město 
 

3687/78RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  
 
3688/78RM/2021 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO 
 

3689/78RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad – V. S. 
 
3690/78RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
3691/78RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá 
 
3692/78RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemků města k užívání při výstavbě  

sportovní haly 
 

3693/78RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2227, k. ú. Bludovice 
 
3694/78RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemků města pro umístění Penguin boxů 
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3695/78RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1148, k. ú. Bludovice 
 
3696/78RM/2021 - Služebnost k věci vlastní – vodovodu a přípojkám v k.ú. Šumbark               
 
3697/78RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – poslanecká kancelář 
 
3698/78RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – ul. Nákupní, Čajkovského, Bludovická 
 
3699/78RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – ul. A. Staška, ul. Švabinského,  

ul. Dlouhá třída 
 

3700/78RM/2021 - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v části F objektu Radnice  
 
3701/78RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu částí nemovitých věcí – ul. Palackého,  

ul. Národní třída 
 

3702/78RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci v budově Radnice - spol. T-Mobile  
Czech Republic a.s. 
 

3703/78RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí – ul. Lašská, ul. Jedlová 
 
3704/78RM/2021 - Darování majetku příspěvkové organizaci SSRZ Havířov 
 
3705/78RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – „Notebooky pro MŠ“ 

 
3706/78RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – projekt  

„Bubnujeme s fantazií“ 
 

3707/78RM/2021 - Jmenování členů likvidační komise  
 
3708/78RM/2021 - Prominutí nájemného pro Městskou knihovnu Havířov – ul. Občanská 1 
 
3709/78RM/2021 - Záměr prodeje a pronájmu pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121,  

k. ú. Dolní Datyně  
 

3710/78RM/2021 - Pátá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 
 
3711/78RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 132. - 172.  
 
3712/78RM/2021 - Rozpočet města Havířova na rok 2022 
 
3713/78RM/2021 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého  

výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2023 a 2024  
 

3714/78RM/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2024 
 
3715/78RM/2021 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova 
 
3716/78RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
                                                         
3717/78RM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro stanovení platu ředitelů škol  

a školského zařízení 
 

3718/78RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 1/2018 
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3719/78RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce  
MŠ Petřvaldská Havířov 
 

3720/78RM/2021 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Balzacova Havířov 
 

3721/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO - ZŠ Moravská Havířov 
 
3722/78RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ E. Holuba Havířov 
 
3723/78RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ K. Světlé Havířov 
 
3724/78RM/2021 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská  

Havířov 
 

3725/78RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Mládežnická Havířov 
  
3726/78RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Moravská Havířov 
 
3727/78RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022 
 
3728/78RM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  

města Havířova 
 
3729/78RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě RÚT Havířov, sociální rehabilitace  
 
3730/78RM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů nerealizovaných akcí z účetní evidence města 
 
3731/78RM/2021 - VZ/394/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“  

(číslo stavby 17034) – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
 

3732/78RM/2021 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon 
TDS“ - zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
 

3733/78RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
3734/78RM/2021 - Smlouva č. 1190400114 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  

prostředí České republiky 
 

3735/78RM/2021 - Dodatek č. 4 - Smlouva č. 500/OKS/18 o nájmu nemovitých věcí  
 
3736/78RM/2021 - Uzavření smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  
 
3737/78RM/2021 - Uzavření smlouvy o provozování dešťové kanalizace 
 
3738/78RM/2021 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení  

„Oranžové hřiště 2021“  
 

3739/78RM/2021 - Vize města 2020+ - Schválení Akčního plánu na období 2022-2023  
a vyhodnocení Akčního plánu za období 2020-2021 
 

3740/78RM/2021 - Smlouva o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Programu 
Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 
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3741/78RM/2021 - Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu SMH v rámci 4. výzvy 
kotlíkových dotací (2021 – 2027)             
 

3742/78RM/2021 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad 
 
3743/78RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zápis do evidence poskytovatelů  

služby péče o dítě v dětské skupině pod názvem „Dětská skupina – 
Edisonka“ 
 

3744/78RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru 
 
3745/78RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru - kávovar 
 
3746/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje   
 
3747/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – MKS Havířov 
 
3748/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   
 

3749/78RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu 
investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

3750/78RM/2021 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o zvýšení  
příspěvku na provoz 
 

3751/78RM/2021 - Žádost o změnu závazných ukazatelů 
 
3752/78RM/2021 - Žádost o souhlas k nabytí stavby neevidované v katastru nemovitostí 
 
3753/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – SSRZ Havířov 
 
3754/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – SSRZ Havířov 
 
 
3755/78RM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů zmařených nedokončených investic  

SSRZ Havířov 
 

3756/78RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ve správě  
SSRZ Havířov- zahrada 
 

3757/78RM/2021 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2021 
 
3758/78RM/2021 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

Havířova v roce 2022                               
 

3759/78RM/2021 - Změny ve složení Komisí RMH 
 
3760/78RM/2021 - Poskytnutí mimořádných odměn členům JSDH Havířov Město  

a JSDH Havířov Životice 
 

3761/78RM/2021 - ENVEZ, a.s. - akcionářská smlouva s ČEZ ESCO, a.s. 
 
3762/78RM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku 
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3763/78RM/2021 - Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník Havířov z.s. 
 
3764/78RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí valné hromady 

per rollam 
 

3765/78RM/2021 - Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  
dne 13.12.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

7 

U S N E S E N Í 
ze 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.11.2021  

 

3674/78RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 78. schůze RMH, konané dne 29.11.2021______ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 78. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 29.11.2021 

      Mgr. Daniela VACHTARČÍKA 

 

 

3675/78RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 77. schůze RMH, konané dne 1. listopadu 2021  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu ze 77. schůze RMH, která se konala  

dne 1. listopadu 2021  

 

 

3676/78RM/2021 - Schválení pořadu 78. schůze RMH, konané dne 29. listopadu 2021_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 78. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 29. listopadu 2021 dle přílohy. 

 

 

3677/78RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 78. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3574/76RM/2021 „Daňový poradce pro město Havířov“ - zadání veřejné  

zakázky malého rozsahu 
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v y p o u š t í 

 

2392/53RM/2020 Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a 

rekondičních pobytů v roce 2021 

3408/73RM/2021 Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice, část H 

3449/73RM/2021 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – změna 

v orgánech společnosti 

3486/74RM/2021 Smluvní vztahy k pozemku parc. č. 1814/1 k.ú. Bludovice, v 

majetku MS kraje 

3503/74RM/2021 Hybridní pošta pro správní řízení 

3536/75RM/2021 Výpůjčka částí pozemku pro výstavbu parkoviště Mánesova             

3552/76RM/2021 Zřízení pozemkových služebností  

3553/76RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. 

3554/76RM/2021 Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti  

GasNet, s.r.o. 

3556/76RM/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucím věcném břemeni  

uzavřené s Městem Šenov    

3560/76RM/2021 Výpůjčka části pozemku parc. č. 931, k. ú. Bludovice 

3570/76RM/2021 Pronájem částí nemovitých věcí – místnosti Radnice,  

část H – změna usnesení 

3580/76RM/2021 „Tendr na provádění deratizace, dezinfekce, dezinsekce“ 

– zahájení zadávacího řízení 

3609/76RM/2021 Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

3621/76RM/2021 Odprodej notebooku 

3622/76RM/2021 Hodnocení ředitelů PO 

3628/77RM/2021 Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

3640/77RM/2021 Jmenování členů školské rady ZŠ, kde zřizovatelem je 

statutární město Havířov 

3650/77RM/2021 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu Zprávy o 

uplatňování územního plánu Orlové 

3652/77RM/2021 Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2022 

3656/77RM/2021 Smlouva na zhotovení koncepce ICT číslo 492/ORG/19 - 

navýšení ceny za vytváření technických podkladů  

vč. poskytování technických konzultací 

3658/77RM/2021 Žádost o souhlas s pořízením dlouhodobého hmotného 

majetku 

3659/77RM/2021 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu obce 

Těrlicko pro rok 2022 

3661/77RM/2021 Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního 

majetku příspěvkovou organizací Sociální služby města 

Havířova 

3662/77RM/2021 Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního 

majetku příspěvkovou organizací Sociální služby města 

Havířova – zdravotnická technika 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

9 

3663/77RM/2021 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného investičního majetku Domova seniorů 

Havířov 

3670/77RM/2021 Poskytnutí odměn členům JSDH Havířov Město a JSDH 

Havířov Životice 

 

  

3678/78RM/2021 - „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

    „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2022 - 2025“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano (18 částí dle přílohy č. 1) 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (dle jednotlivých objednávek) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládaný datum podpisu smlouvy: leden 2022 

    termín zahájení plnění:   01.02.2022 

    termín dokončení plnění:   31.12.2025                                                                                                                                               

 

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH za 1 ks zboží dané části  

veřejné zakázky 

 

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 uchazeč 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  
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9. technickou kvalifikaci:  

- u části veřejné zakázky 1 a 2 platný zkušební protokol na materiál vydaný  

akreditovaným subjektem, ze kterého bude vyplývat, že zboží určené 

k dodání pro danou část veřejné zakázky bude vyrobeno z materiálu, který 

splňuje normu ČSN EN 343 (832761) 

- u části veřejné zakázky 1, 2, 7 a 9 protokol, který splňuje normu na reflexní 

 prvky ČSN EN ISO 20471 

- u části veřejné zakázky 13 protokol, který splňuje normu proti chladu  

ČSN EN 511 (832340)     

 

10. další podmínky:      

- nepřipustit společnou účast dodavatelů 

- nepřipustit prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

- u zboží, u kterého budou požadavky na úpravu, dodání nejpozději do 20  

pracovních dnů od dne písemného potvrzení dílčí objednávky, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, a u ostatního zboží dodání nejpozději 

do 10 pracovních dnů od dne písemného potvrzení dílčí objednávky, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

- v případě, že právními předpisy nebo výrobcem není stanoveno jinak,  

záruční doba v délce 24 měsíců   

- smluvní pokuty dle Přílohy č. 2 

- uchazeč bude oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky 

nebo pouze na některé části veřejné zakázky, minimálně však na tři části 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení:  listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 3 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Přílohy č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Bohuslava Murase, ředitele Městské policie Havířov, podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Oděvy pro městskou policii Havířov 2022 - 2025“ 

 

u k l á d á     

 

zajistit podepsání, odeslání a zveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace         

        Z: ředitel MP 

        T: 12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

11 

3679/78RM/2021 - Změna Organizačního řádu Městské policie Havířov od 1.1.2022_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu Organizačního řádu Městské policie Havířov s platností od 1.1.2022  

dle Příloh 

 

  

3680/78RM/2021 - Plán prevence kriminality na rok 2022_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit „Plán prevence kriminality města 

Havířova na rok 2022“ ve znění Přílohy č. 1 

 

 
3681/78RM/2021 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních 

smluv k níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude nájemní 

smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

 

a) Byt č. 19, vel. 0+1 v ulici Hlavní třída 229/74, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

b) Byt č. 10, vel. 0+1 v ulici Pavlovova 584/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

c) Byt č. 3, vel. 0+1 v ulici 1. máje 870/14, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

d) Byt č. 254, vel. 0+1 v ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………. 

 

e) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici Sukova 818/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,  

2. ……………………. 

 

f) Byt č. 17, vel. 1+2 v ulici K.V. Raise 1081/10, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,,  

2. …………………….,,  

3. ……………………., 
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g) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,,  

2. ……………………., 

 

h) Byt č. 9, vel. 1+2 v ulici Emy Destinnové 1165/14, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………., 

 

i) Byt č. 16, vel. 1+2 v ulici Marie Pujmanové 1120/20, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………., 

 

j) Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,,  

2. …………………….,,  

3. …………………….. 

 

k) Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. …………………….,,  

2. …………………….,  

3. ……………………. 

 

l) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici Moravská 477/39, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………., 

 

m) Byt č. 4, vel. 1+3 v ulici Konzumní 384/18, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………………., 

 

n) Byt č. 34 vel. 1+3 v ulici Nákupní 425/3, 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 

 

 

3682/78RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

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

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 
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b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

samostatného usnesení rady města s účinností od 1.11. 2021 a 15. 11. 2021 dle 

přílohy č. 1  

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

 

 

3683/78RM/2021 - 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. 12. 2021 končí nájemní smlouva, dle přílohy č. 1 

 

 
3684/78RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady - určení auditorské společnosti_____________ 

 

Rada města Havířova 

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

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

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

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

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

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

 

v o l í  

 

Ing. P. R., MBA, jako druhého ověřovatele zápisu VH MRA, s.r.o. 

 

s c h v a l u j e 

 

 určení auditorské společnosti k povinnému ověření řádné účetní závěrky MRA, 

s.r.o. za rok 2021, a to společnost WARIDO Audit s.r.o., se sídlem Na Prádle 

3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26844257, zapsané  

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 50252, 

vykonávající audit na základě Smlouvy o auditu č. 71/19/a ze dne 18. 10. 2019, 

dle přílohy č. 1 
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3685/78RM/2021 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního  

fondu – návrh na rok 2022_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2022 včetně finančního 

plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2022 dle příloh č. 1 a č. 2 

vzít na vědomí zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice 

do domovního fondu města Havířova na rok 2022 

 

 

3686/78RM/2021 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu Slezská 2-4  

Havířov-Město___________________________________________________ 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit prominutí smluvní pokuty za prodlení s provedením stavby 

„Rekonstrukce obytného domu na ul. Slezská 2-4, č.p. 766, 767,  

Havířov-Město“ dle Smlouvy o dílo č. 62/MRA/21 ze dne 10. 2. 2021, uplatněné 

vůči zhotoviteli MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh,  

700 30 Ostrava, IČO: 27776506, tak, že z celkové smluvní pokuty ve výši  

267.600,45 Kč se promíjí částka 160.560,27 Kč (tj. 60 %) 

 

 

3687/78RM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______  

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

na rok 2021, a to formou zvýšení příspěvku na provoz na dofinancování plavání 

ve výši 19 500,00 Kč příspěvkové organizaci města:  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V.  

na rok 2021 výše uvedené usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: prosinec 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

15 

3688/78RM/2021 - Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO_____________________ 

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkovým organizacím města pořízení investičního majetku – účetní 

program GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

 

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO: 709582 20 ve výši 81 737,92 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši  

81 774,22 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 81 832,30 Kč včetně DPH 

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

IČO: 48805475 ve výši 88 206,58 Kč včetně DPH 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit příspěvkovým organizacím města: 

I. zvýšení příspěvku na provoz na školení a pořízení účetního programu  

GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková 

 organizace, IČO: 709582 20 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši  

7 260,00 Kč včetně   DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

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

 IČO: 48805475 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

5. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 56 860,32 Kč včetně DPH 

6. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851, okres Karviná,  

příspěvková organizace IČO: 70958165 ve výši 50 965,20 Kč včetně DPH 

7. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958122 ve výši 62 881,28 Kč včetně DPH 

II. poskytnutí investičního příspěvku na pořízení účetního programu  

GORDIC – produkt GINIS    Express SQL takto: 

1. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková  

organizace, IČO: 709582 20 ve výši 81 737,92 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši  

81 774,22 Kč včetně DPH 

3. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 81 832,30 Kč včetně DPH 

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

IČO: 48805475 ve výši 88 206,58 Kč včetně DPH 
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uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V.  

na rok 2021 výše uvedené usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: prosinec 2021 

 

     

3689/78RM/2021 - Udělení výjimky ze Zásad – V. S._____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první „Žadatelem  

o byt musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“, pro p. V. S., státního 

příslušníka Slovenské republiky, trvale bytem ………………………… pod 

podmínkou, že v době podání žádosti o byt jmenovaná předloží doklad o celkové 

úhradě pohledávek vůči městu Havířov  

 

    

3690/78RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. I. M., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2 v domě  

na ul. …………………………, jehož nájemcem je p. A. S.  

 

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

přistoupení p. P. M., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 14, vel. 1+1 v domě na ul. …………………………, 

jehož nájemkyní je p. M. V.  

 

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

přistoupení p. J. B., trvale bytem ………………………… k nájemní 

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

jehož nájemkyní je jeho matka p. J. R. 

 

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

přistoupení p. A. H., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 13, vel. 1+1 v domě  

na ul. …………………………, jehož nájemcem je p. V. K.  

 

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

přistoupení p. D B. a p. J. B., trvale bytem  

…………………………k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 1+3 

v domě na ul. ………………………, jehož nájemkyní je jejich matka p. M. B.  
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n e s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. P. D., trvale bytem ………………………… k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+3 v domě  

na ul. …………………………, jehož nájemcem je p. D. B., s ohledem na 

vyjádření správce domu MRA s. r. o., že nájemce s jeho družkou hrubě porušují 

nájemní smlouvu k předmětnému bytu tím, že opakovaně po výzvách 

nezpřístupnili byt k provádění prací spojených s generální opravou celého domu. 

 

 

3691/78RM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá_________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, k. ú.  Prostřední Suchá,  

pod již postavenou garáží, panu S. K., ………………………… 

 

 

3692/78RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemků města k užívání při výstavbě  

sportovní haly___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

  

záměr výpůjčky části pozemků parc. č. 2323 o výměře cca 2520 m2 a parc.  

č. 2326 o výměře cca 660 m2, oba v k. ú. Havířov-město, společnosti HC Wolves 

Český Těšín z.s., se sídlem Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín, IČO: 05105561, 

za účelem užívání pozemků při výstavbě sportovní haly  

 

  

3693/78RM/2021 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2227, k. ú. Bludovice____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2227, k. ú. Bludovice o výměře  

cca 100 m2, pánům T. N., bytem ………………………… a J. P., bytem 

………………………… za účelem zajištění přístupu ke své nemovitosti  

a udržování pozemku  
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3694/78RM/2021 - Záměr pronájmu části pozemků města pro umístění Penguin boxů_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části pozemků parc. č. 2996/32, parc. č. 202/9 oba v k. ú. 

Bludovice a parc. č. 944/529 v k. ú. Šumbark, u každého o výměře 2,15 m2, 

společnosti TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,  

IČO: 28101766 za účelem umístění Penguin boxů 

 

 

3695/78RM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1148, k. ú. Bludovice_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje části pozemku parc.  

č. 1148, o výměře cca 81 m2, k. ú. Bludovice manželům  

R. a D. K., bytem ………………………… za účelem výstavby parkoviště pro 

soukromá vozidla 

 

 

3696/78RM/2021 - Služebnost k věci vlastní – vodovodu a přípojkám v k.ú. Šumbark________               

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

služebnost k věci vlastní, tj. pro nemovité věci v majetku města, vybudované 

v rámci stavby č. 18053 „Rekonstrukce MK Výletní včetně chodníku“  

na pozemcích v majetku města:  

a) pro nemovitou věc - vodovodní řad umístěný na služebných pozemcích v k. ú.  

Šumbark, parc. č. 1604/1, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1642/18, 

1653, 1654/24, 1654/28 a 1888/4, v rozsahu dle geometrického zaměření 

služebnosti s tím, že oprávněným je vlastník nemovité věci – statutární město 

Havířov a služebnost přejde spolu s nemovitou věcí na nabyvatele, přičemž 

služebnost spočívá v právu vlastníka nemovité věci umístit a provozovat 

nemovitou věc na služebných pozemcích, vstupovat a vjíždět na služebné 

pozemky za účelem umístění provozování, údržby, oprav, či odstranění 

nemovité věci      

b) pro nemovité věci - vodovodní přípojky umístěné na služebných pozemcích  

v k. ú. Šumbark, parc. č. 1642/5, 1642/7, 1654/28, 1888/4 a 2209/7 v rozsahu 

dle geometrického zaměření služebnosti s tím, že oprávněným je město 

Havířov a služebnost přejde spolu s nemovitou věcí na nabyvatele, přičemž 

služebnost spočívá v právu vlastníka nemovité věci umístit a provozovat 

nemovitou věc na služebných pozemcích, vstupovat a vjíždět na služebné 

pozemky za účelem umístění provozování, údržby, oprav, či odstranění 

nemovité věci      
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem prohlášení  

o zřízení služebnosti     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit prohlášení v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                                            

                                                                                                                       Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                       T: 31.03.2022 

 

 

3697/78RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – poslanecká kancelář___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – kancelář v 1. poschodí budovy na ul. Dlouhá třída 

473/23 v Havířově-Městě o výměře 218 m2, České republice – Kanceláři 

Poslanecké sněmovny, IČO: 00006572. Místnost bude využívána jako kancelář 

Poslanecké sněmovny, za podmínek: 

- nájemné je stanoveno smluvní ve výši 22.000,00 Kč vč. DPH měsíčně, včetně  

paušální úhrady za služby – teplo, teplou a studenou vodu, elektrickou energii, 

údržbu. 

- nájem na dobu určitou, do zániku mandátu poslance, od 29.11.2021, 

- účel: kancelář pro poslance Poslanecké sněmovny České republiky pana  

Ing. Josefa Bělicu, MBA 

Záměr schválen RMH čís. 3673/77RM/2021 ze dne 01.11.2021. 

 

 

3698/78RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – ul. Nákupní, Čajkovského, Bludovická__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnost v 1. PP obytného domu na ul. 

………………………… o výměře 14,91 m2, p. M. M., bytem 

………………………… Místnost bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu, 

za podmínek: 

- navržené nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3569/76RM/2021 ze dne 11.10.2021. 
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2. pronájem části nemovité věci – místnost v 1. PP obytného domu  

na ul. Čajkovského 834/3, Havířov-Město o výměře 19 m2,  

p. S. K., bytem …………………………, za účelem skladu pro vlastní potřebu, 

za podmínek: 

- navržené nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3567/76RM/2021 ze dne 11.10.2021. 

 

3. pronájem části nemovité věci - nebytový prostor v 1. PP obytného domu  

na ul. Bludovická 757/5 v Havířově-Městě, o výměře 19 m2,  

p. L. V., bytem …………………………. 

- navržené nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3567/76RM/2021 ze dne 11.10.2021. 

 

 

3699/78RM/2021 - Pronájem částí nemovitých věcí – ul. A. Staška, ul. Švabinského,  

ul. Dlouhá třída__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnost v 1. PP obytného domu  

na ul. A. Staška 5/1088 v Havířově-Městě o výměře 11,22 m2,  

p. L. H., bytem …………………………. Místnost bude využívat jako sklad 

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- navržené nájemné 100,- Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3634/77RM/2021 ze dne 01.11.2021. 

 

2. pronájem části nemovité věci – nebytový prostor v 1. PP obytného domu  

na ul. Švabinského 994/5 v Havířově-Městě o výměře 32,25 m2,  

p. B. B., bytem …………………………. Místnost bude využívat jako sklad 

pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- navržené nájemné 100,- Kč/m2/rok, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3635/77RM/2021 ze dne 01.11.2021. 

 

3. pronájem části nemovité věci - prostor sloužící k podnikání, místnost  

č. 4.24-2, o výměře 17,39 m2 a podíl společných prostor 10,37 m2 ve 4. NP 

zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí,  

p. E. H. (IČ: 87739615), bytem …………………………. Místnost bude 

využívat k provozování pedikúry, za podmínek: 

- navržené nájemné za podnikatelskou plochu 540,- Kč/m2/rok, 

- navržené nájemné za podíl společných prostor 229,- Kč/m2/rok, 

 nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Záměr schválen RMH čís. 3477/74RM/2021 ze dne 06.09.2021. 
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3700/78RM/2021 - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v části F objektu Radnice_____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

86,30 m2 v přízemí části F objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2,  

736 01 Havířov-Město, nájemci paní L. D., bytem …………………………,  

IČ: 46122966, za nájemné ve výši 2.170,00 Kč/m2/rok  

+ DPH, tj. při výměře 86,30 m2 celkem 187.271,00 Kč/rok + DPH a zálohu  

na dodávku služeb ve výši 34.793,80 Kč/rok včetně DPH, přičemž platby budou 

hrazeny měsíčně a nájem je sjednán na dobu neurčitou, s účinností  

od 01.01.2022. Prostory budou využity jako administrativní pracoviště a prodejní 

kancelář.  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o pronájmu       

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením   

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                      

                                                                                                                      T: 31.12.2021  

 

 

3701/78RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu částí nemovitých věcí – ul. Palackého,  

ul. Národní třída_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře  

37,60 m2 a podíl společných prostor o výměře 16,50 m2, v 1. NP objektu 

podnikatelského centra na ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, nájemci 

společnosti RK Dornean-trans s.ro. (IČ: 09851470), dohodou k 31.01.2022  

 

2. ukončení pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře  

61,04 m2 a podíl společných prostor o výměře 20 m2, v 2. NP objektu  

na ul. Národní třída 1541/14a, Havířov-Město, nájemci panu N. V.  

(IČ: 08197318), k datu 25.10.2021, v řádné tříměsíční výpovědní lhůtě  

 

3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře  

37,60 m2 a podíl společných prostor o výměře 16,50 m2, v 1. NP objektu 

podnikatelského centra na ul. Palackého 689/2, Havířov-Město. 
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4. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory o výměře  

61,04 m2 a podíl společných prostor o výměře 20 m2, v 2. NP objektu  

na ul. Národní třída 1541/14a, Havířov-Město. 

 

 

3702/78RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci v budově Radnice - spol. T-Mobile  

Czech Republic a.s._______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – vnitřní část střešní nástavby pro umístění 

technologické místnosti a část střechy o výměře 34 m2 a část sklepních prostor 

pro vedení optické trasy v budově Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2,  

Havířov-Město, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., IČ: 64949681, 

k umístění zařízení mobilního operátora. 

 

 

3703/78RM/2021 - Záměr pronájmu částí nemovitých věcí – ul. Lašská, ul. Jedlová_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnost v suterénu obytného domu  

na ul. Lašská 1148/9 v Havířově-Městě o výměře 14,50 m2,  

p. Z. S. Místnost bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu. 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory v 1. PP obytného  

domu na ul. Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku o výměře 41,60 m2, 

společnosti LIFTMONT CZ s.r.o. (IČ: 26845687). Prostory budou využívány 

jako sklad a kancelář pro servis výtahů. 

 

 

3704/78RM/2021 - Darování majetku příspěvkové organizaci SSRZ Havířov_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování majetku pořízeného v rámci 

investiční akce č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, Havířov-Šumbark“ 

v celkové účetní ceně 1.087.491,51 Kč dle přílohy č. 1 příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a,  

736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754  
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3705/78RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – „Notebooky pro MŠ“ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí, a to 32 kusů 

notebooků HP EliteBook 855 G8 v účetní ceně 37.534,20 Kč/ks od 1. 1. 2022 

těmto příspěvkovým organizacím: 

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

IČO: 70958297, se sídlem Okružní 1070/1a, 736 01 Havířov-Šumbark  

- 4 ks notebooků v celkové účetní ceně 150.136,80 Kč 

2. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  

organizace, IČO: 61988588, se sídlem Moravská 404/14,  

736 01 Havířov-Šumbark  

- 3 ks notebooků v celkové účetní ceně 112.602,60 Kč 

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

se sídlem Petřvaldská 262/32, 736 01 Havířov-Šumbark  

- 4 ks notebooků v celkové účetní ceně 150.136,80 Kč 

4. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

organizace, IČO: 70958203, se sídlem U Topolů 688/3,  

735 64 Havířov – Prostřední Suchá  

- 3 ks notebooků v celkové účetní ceně 112.602,60 Kč 

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

IČO: 70958246, se sídlem Přímá 1333/8, 736 01 Havířov-Podlesí  

- 1 ks notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

6. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289, se sídlem Čelakovského 1240/4,  

736 01 Havířov-Podlesí  

- 1 ks notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

7. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

IČO:70958220, se sídlem Emila Holuba 1403/7, 736 01 Havířov-Podlesí  

- 1 ks notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

8. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, se sídlem 

Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí  

- 4 ks notebooků v celkové účetní ceně 150.136,80 Kč 

9. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710,  

se sídlem Sukova 820/2a, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 

10. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

IČO: 70958254, se sídlem Švabinského 993/7, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 

11. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707, se sídlem  

A. S. Puškina 908/7a, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 

12. Mateřská škola Havířov – Město Čs. Armády 5/201, IČO: 61988561,  

se sídlem Československé armády 201/5, 736 01 Havířov-Město  

- 1 ks notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

13. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, se sídlem  

Radniční 619/7, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 
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14. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701, se sídlem Lípová 

718/15, 736 01 Havířov-Město  

- 2 ks notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 

 

 

3706/78RM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – projekt  

„Bubnujeme s fantazií“____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí, a to 11 sad 

Africké dovádění v účetní ceně 21.175,00 Kč/ks od 1. 1. 2022 těmto 

příspěvkovým organizacím: 

1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, se sídlem  

Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí – sada inv. číslo 000000082554 

2. Mateřská škola Havířov – Město Čs. Armády 5/201, IČO: 61988561, se sídlem  

Československé armády 201/5, 736 01 Havířov-Město – sada inv. číslo 

000000082555 

3. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  

organizace, IČO: 61988588, se sídlem Moravská 404/14, 736 01 Havířov-

Šumbark – sada inv. číslo 000000082556 

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

IČO: 70958246, se sídlem Přímá 1333/8, 736 01 Havířov-Podlesí – sada inv. 

číslo 000000082557 

5. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, 

IČO: 70958254, se sídlem Švabinského 993/7, 736 01 Havířov-Město – sada 

inv. číslo 000000082558 

6. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262, se sídlem U Jeslí 894/4, 736 01 Havířov-Šumbark – sada inv. 

číslo 000000082559 

7. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289, se sídlem Čelakovského 1240/4,  

736 01 Havířov-Podlesí – sada inv. číslo 000000082560 

8. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

organizace, IČO: 70958203, se sídlem U Topolů 688/3,  

735 64 Havířov – Prostřední Suchá – sada inv. číslo 000000082561 

9. Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 60337389, se sídlem Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov-Město – sada 

inv. číslo 000000082562 

10. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 75026953, se sídlem Školní 11, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína – 

sada inv. číslo 000000082563 

11. Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki  

i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace, IČO: 70646066, se sídlem  

Horní Těrlicko, Přehradní 243, 735 42 Těrlicko 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

25 

3707/78RM/2021 - Jmenování členů likvidační komise__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á  

 

k datu 1. 1. 2022 členku likvidační komise pro majetek města  

– p. J. K. z důvodu ukončení pracovního poměru  

 

j m e n u j e  

 

k datu 1. 1. 2022 členku likvidační komise pro majetek města  

– Bc. D. G. 

 

 

3708/78RM/2021 - Prominutí nájemného pro Městskou knihovnu Havířov – ul. Občanská 1__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prominutí nájemného a záloh na služby nájemci Městské knihovně Havířov,  

IČO: 00601250 v nebytových prostorách v 2.NP o výměře 64,90 m2 v nemovité 

věci - objektu občanské vybavenosti na ul. Občanská 1, Havířov – Dolní Datyně, 

od 01.11.2021 do doby rozhodnutí statutárního města Havířov o dalším nakládání 

s předmětnou nemovitou věcí. Měsíční nájemné činí 541,- Kč a měsíční zálohy 

na služby činí 300,- Kč. 

 

 

 

3709/78RM/2021 - Záměr prodeje a pronájmu 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 schválit záměr prodeje 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 dle Přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu 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 dle Přílohy č. 2   
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3710/78RM/2021 - Pátá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pátou úpravu odpisových plánů na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě 

činí 49 031 079,00 Kč. 

 

 

3711/78RM/2021 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 132. - 172. _ 
 

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

 

rozpočtová opatření č. 171. a 172., dle Přílohy č. 1 
 

d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 171. a 172., dle Přílohy č. 1 
rozpis rozpočtových úprav V. na rok 2021, dle Přílohy č. 1 
schválit 

a) rozpočtová opatření č. 132. – 170., dle Přílohy č. 1 
b) na základě rozpočtových opatření č. 126. – 172. tyto nové závazné ukazatele  
rozpočtu města Havířova na rok 2021: 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 663 973,64 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 221 747,16 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 72 393,67 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 8 240,21 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 361 592,60 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 107 360,49 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 596 523,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 936,20 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 754,08 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje  643 413,68 tis. Kč 

 odbor organizační  319 502,18 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 370,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 346 996,73 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 104 612,72 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 135 956,87 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 980,52 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 510 837,49 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 142,67 tis. Kč 
       z toho: investiční příspěvek 81,91 tis. Kč 

 MŠ ČSA 909,62 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 64,36 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 344,40 tis. Kč 
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       z toho: investiční příspěvek 131,74 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 230,00 tis. Kč 
       z toho: investiční příspěvek 119,74 tis. Kč 

 MŠ Lípová 2 181,98 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 67,96 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 227,70 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,65 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 955,81 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 70,25 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 169,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,92 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 943,42 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 92,27 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 670,48 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,83 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 140,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,11 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 030,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 87,28 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 015,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,78 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 930,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 105,33 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 1 058,05 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 140,63 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 233,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,66 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 885,08 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,73 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 236,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 500,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 12 230,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 501,29 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 615,45 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 4 223,44 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 297,30 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 447,73 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 676,31 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,52 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 518,57 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,40 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 285,90 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 84,95 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 978,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 88,21 tis. Kč 
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 ZŠ Mládežnická 8 039,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 62,43 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 503,49 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 880,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 544,73 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 553,80 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 852,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 76,59 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 030,41 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 73,97 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 162,63 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 061,25 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného  
času Havířov 

2 617,13 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 95 713,50 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 636,15 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 024,32 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb Havířov 

30 688,29 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 88,02 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 68 793,23 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 132,73 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov 

72 368,87 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 9 217,69 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 082,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +443 386,85 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +387 686,85 tis. Kč 

 

 

3712/78RM/2021 - Rozpočet města Havířova na rok 2022_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit Rozpočet města Havířova na rok 2022 v členění: 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 419 312,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 218 656,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 62 081,00 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 000,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 136 575,00 tis. Kč 

2) Výdaje celkem (a> + b>) 2 593 014,00 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 190 002,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 740,00 tis. Kč 
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 odbor školství a kultury 19 559,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 368 956,00 tis. Kč 

 odbor organizační 319 759,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 750,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 380 086,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 915,00 tis. Kč 

 ekonomický odbor 983 810,00 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 9 427,00 tis. Kč 

b) příspěvky a dotace organizacím 403 012,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 176,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 135,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 920,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 330,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 290,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 821,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 217,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská        2 019,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 874,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 870,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 352,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 234,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 968,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 061,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 818,00 tis. Kč 

 MŠ "U kamarádů"  1 301,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 155,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 781,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 3 807,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 792,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 325,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 232,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 461,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 521,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 868,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 059,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 329,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 201,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 4 164,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 340,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 911,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 
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 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 802,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 222,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 901,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 216,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 377,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného  

času Havířov 

3 163,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 36 022,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 25 500,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 000,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 

12 983,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 46 775,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 

75 695,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 14 477,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary      69 499,00 tis. Kč 

3) Financování celkem +173 702,00 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +51 241,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +189 596,00 tis. Kč 

vzít na vědomí 

a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských 

aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně 

prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a 

upevnění veřejného pořádku ve městě Havířov (dále jen „Fond bezpečnosti“), 

Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2022 dle Přílohy č. 1 

b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2022 dle Přílohy č. 1 

 

 

3713/78RM/2021 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého  

výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2023 a 2024__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2023 a 2024, 

dle příloh č. 1 až č. 3 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí závazné ukazatele návrhu 

rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových 

organizací města Havířova na období let 2023 a 2024, dle příloh č. 1 až č. 3 
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3714/78RM/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2024_____________ 

 
Rada města Havířova 

 
d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit střednědobý výhled rozpočtu města 

Havířova do roku 2024, dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

3715/78RM/2021 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Zásady participativního rozpočtu města 

Havířova s účinností od 1. 1. 2022 ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

3716/78RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

  

věcný dar ve výši 2 992,00 Kč od společnosti „LEPORELO children“ o.p.s., 

Mládežnická 1564/11, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 25820362–18 ks knih 

 

2. Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 

 

věcný dar ve výši 4 800,00 Kč od společnosti GOFORIT s.r.o.,  

Dr. Glasera 1215/15, 735 35 Horní Suchá, IČO: 25394274 – botník a lavička 

  

3. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 

 

finanční dar ve výši 5 000,00 Kč od společnosti Drapaja stav s.r.o., 

Havránkova 107/107, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 01971964  

– autobusová doprava a vstupné do ZOO Zlín – Lešná pro 70 žáků 
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4. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

finanční dar ve výši 3 250,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

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

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

a to od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 

 

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

organizace, IČO: 48805289 

 

věcný dar ve výši 21 499,00 Kč od společnosti JS Cutting, s.r.o., Velká Strana 

17, Solopisky, 252 28 Třebotov, IČO: 02558327 – 8 ks šatních skříněk  

pro žáky  

 

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

IČO: 61988723 

 

- věcný dar ve výši 5 000,00 Kč od Nadačního fondu Veolia, Na Florenci  

2116/15, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 27068102 - krmítka pro ptáky 

- věcný dar ve výši 78 000,00 Kč od společnosti Z+M Partner, spol. s r.o.,  

Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO: 26843935  

- 13 ks žákovských stolů 

 

                                                         
3717/78RM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro stanovení platu ředitelů škol  

a školského zařízení_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1. 1. 2022 Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského 

zařízení ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu  

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury informovat ředitele škol a kolského zařízení 

zřizovaných statutárním městem Havířov o nově upravených Zásadách  

pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení 

 

   Z: vedoucí OŠK 

   T: prosinec 2021 
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3718/78RM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 1/2018__________ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, která stanovuje školské obvody mateřských 

škol zřízených statutárním městem Havířov, dle návrhu přílohy č. 1  

 

 

3719/78RM/2021 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku ředitelce  

MŠ Petřvaldská Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, 

IČO: 61988570 paní Bc. Z. K. od 1. 12. 2021 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Havířov-Šumbark 

Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

Z: vedoucí OŠK 

         T: listopad 2021 

 

 

3720/78RM/2021 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Balzacova Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

1. zápis o průběhu konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové  

organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

2. usnesení komise:  

pro výkon funkce je vhodná uchazečka paní Mgr. I. P. 

 

j m e n u j e 

 

s účinností od 1. 2. 2022 na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové 

organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

 

paní Mgr. I. P. 
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p o v ě ř u j e 

 

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

 

 

3721/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o grant PO - ZŠ Moravská Havířov__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města Základní škola 

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

IČO: 70958131 

 

poskytovatel dotace:    NAEP (Národní agentura pro evropské  

vzdělávací programy) 

název vzdělávacího programu:   KA210 Partnerství škol Erasmus+ 

název projektu:    Pohoda a všímavost ke zvýšení stupně  

inkluze na základních školách  

požadovaná výše dotace:   15 000 EUR   

spolufinancování:       bez spoluúčasti  

 

 

3722/78RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ E. Holuba Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, 

příspěvková organizace, IČO: 70958220 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 50 000,00 Kč na dokrytí pořízení třítroubové pece 

 

 

3723/78RM/2021 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ K. Světlé Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizaci města 

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

IČO: 48805424 

 

- PC sestava Elektra + tiskárna Canon BJ 240, inventární číslo DHM 34,  

v pořizovací ceně 50 007,80 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021  

činí 0,00 Kč. 
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- PC sestava PC 2500-1024, inventární číslo DHM 65, v pořizovací  

ceně 49 421,00 Kč včetně   DPH, zůstatková cena k 31.10.2021 činí 0,00 Kč. 

 

- PC sestava Volyeo, inventární číslo DHM 66, v pořizovací ceně 40 269,20 Kč 

včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021 činí 0,00 Kč. 

 

- Soubor PC HP M-1011, monitor Asus, tiskárna Canon BJ C11, inventární číslo 

DHM 67, v pořizovací ceně 40 269,20 Kč včetněně DPH, zůstatková cena 

k 31.10.2021 činí 0,00 Kč. 

 

- Soubor PC Barbone, monitor Asus, tiskárna HP, inventární číslo DHM 68, 

v pořizovací ceně 40 550,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021  

činí 0,00 Kč. 

 

- Soubor PC Dell, monitor Benq, tiskárna HP, inventární číslo DHM 69, 

v pořizovací ceně   41 731,00 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021 

činí 0,00 Kč. 

 

 - Data-video projektor Epson, inventární číslo DHM 81, v pořizovací  

ceně 50 933,50 Kč včetně DPH, zůstatková cena k 31.10.2021 činí 0,00 Kč. 

 

 

3724/78RM/2021 - Písemná zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská  

Havířov_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

 

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

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

organizace (IČO: 70958131) ve dnech 18. 10. – 22. 10. 2021 do Polska v rámci 

projektu Erasmus+ 

 

  

3725/78RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Mládežnická Havířov__________ 

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

uzavření dohody o provedení práce mezi Mgr. I. B., ředitelkou Základní školy 

Mládežnická 11/1564 Havířov-Podlesí okres Karviná, příspěvková organizace,  

a to jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele, pro činnost doučování žáků 

v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií COVID-19  

a s ním související činnosti 
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3726/78RM/2021 - Uzavření dohody o provedení práce – ZŠ Moravská Havířov____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

uzavření dohody o provedení práce mezi Mgr. M. S., ředitelkou Základní školy 

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

a to jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele, pro činnost doučování žáků 

v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií COVID-19  

a s ním související činnosti 

 

 

3727/78RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022 dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu 

       

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí Harmonogram významných 

celoměstských akcí v roce 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 
3728/78RM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  

města Havířova__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 1. 1. 2022 

uložit odboru školství a kultury  

1. informovat veřejnost o nových Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu  

statutárního města Havířova, 

2. vyzvat dotčené žadatele ze sportovní oblasti, kteří podali žádost o dotaci  

na rok 2022 před nabytím účinnosti nových Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova, aby specifikovali maximální výši 

výdajů na platy hráčů a na poplatek za nákup či hostování hráčů, které mají 

záměr hradit z poskytnuté dotace, v případě, že podaná žádost takovýto výdaj 

obsahovala 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

37 

3729/78RM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě RÚT Havířov, sociální rehabilitace__  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit vyjádření potřebnosti sociální službě 

RÚT Havířov, sociální rehabilitace poskytované společností Slezská diakonie  

se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO: 654 685 62 od 01.01.2022 

včetně deklarace finanční spoluúčasti města minimálně ve výši 20 % oprávněné 

provozní ztráty ročně 

 

  

3730/78RM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů nerealizovaných akcí z účetní evidence města_ 

 
Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í    

 

1. seznam nerealizovaných akcí navržených k odpisu z účetní evidence města  

dle přílohy 

2. informativní zprávu o nerealizovaných akcích dle důvodové zprávy 

 

d o p o r u č u j e   

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit odpis pořizovacích nákladů 

nerealizovaných akcí v celkové výši 10.087.463,74 Kč z účetní evidence města 

dle přílohy 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 12/2021 

 

  

3731/78RM/2021 - VZ/394/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“  

(číslo stavby 17034) – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení____________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/394/OÚR/21 - „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“, 

neboť do zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka od společnosti 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz, 

IČ: 64610225 s nabídkovou cenou 9 992 400,-Kč bez DPH, která převyšuje 

celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (4 800 000,- Kč bez DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení o zrušení 

zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/394/OÚR/21 

- „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“ (číslo stavby 17034) 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

38 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/394/OÚR/21 - „Adventure golf,  

ul. Lázeňská – 3. vyhlášení“ (číslo stavby 17034)  

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 12/2021 

 

 

3732/78RM/2021 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon 

TDS“ - zadání veřejné zakázky malého rozsahu________________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z článku II. odst. 9. a III odst. 3. Zásad zadávání veřejných zakázek  

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

veřejné zakázky malého rozsahu  na služby „Rekonstrukce budovy č.p. 893  

na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon TDS“  

 

2. uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce  

budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – výkon TDS“ se společností 

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

IČO: 065 86 431, za cenu 320 000 Kč bez DPH i včetně DPH a s termínem 

plnění ode dne účinnosti smlouvy do ukončení stavby 

 

 

3733/78RM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit 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 č. 1 - na pozemcích parc.č.2354/1, 2359/6 k.ú. Dolní Suchá, 

v lokalitě č. 2 - na pozemku 488/2 k.ú. Dolní Datyně 

v rozsahu přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

39 

3734/78RM/2021 - Smlouva č. 1190400114 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  

prostředí České republiky__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Smlouvy č. 1190400114 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem Smlouvy č. 1190400114 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

 

u k l á d á 

 

předložit Smlouvu č. 1190400114 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky k podpisu 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 20.12.2021 

 

             

3735/78RM/2021 - Dodatek č. 4 - Smlouva č. 500/OKS/18 o nájmu nemovitých věcí_________  

 

Rada města Havířova 

 

 s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí č. 500/OKS/18  

se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 736 01 Havířov-Město, 

Karvinská 66/1461, IČO: 25375601, kterým se prodlužuje doba 2. fáze 

Zkušebního provozu v Nové smuteční obřadní síni o celkové výměře 669,40 m2, 

a to z původně sjednané doby jednoho roku, od data protokolárního předání 

obřadní síně, prodloužené Dodatkem č. 3 k původní smlouvě do 31.12.2021,  

na dobu do 31.12.2022 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 4  

ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí č. 500/OKS/18 se společností Technické 

služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu Dodatek č. 4 smlouvy o nájmu nemovitých věcí  

č. 500/OKS/18  
               Z: vedoucí OKS 

               T: 12/2021 
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3736/78RM/2021 - Uzavření smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení_____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství  

a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s účinností od 01.01.2022 na dobu  

určitou do 31.12.2023 a s možností jejího automatického prodloužení vždy  

o další dva kalendářní roky se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem  

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 27257843, přičemž okamžikem její  

účinnosti zanikne v celém rozsahu smlouva o zajištění zpětného odběru  

elektrozařízení č. 272/OMHD/07, ve znění dodatku č.1 

 

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

elektrozařízení s účinností od 01.01.2022 na dobu určitou do 31.12.2023  

a s možností jejího automatického prodloužení vždy o další dva kalendářní  

roky se společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8,  

Praha 4, IČO: 27373231  

 

3. vyúčtování a převzetí: 

a) příspěvku na náklady spojené s provozem místa zpětného odběru, bonusu  

na provozní náklady místa zpětného odběru a motivačního čtvrtletního 

příspěvku na podporu sběru placené statutárnímu městu Havířov společností 

ELEKTROWIN a.s., na základě smlouvy o využití obecního systému 

odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

b) odměny ve formě příspěvku na provozní náklady místa zpětného odboru  

placené statutárnímu městu Havířov společností ASEKOL a.s., na základě 

smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

pověřeným provozovatelem sběrného místa (místa zpětného odběru),  

tj. společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, 

Karvinská 1461/66, IČO: 25375601 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy o využití 

obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. a uzavření dodatku č. 2 

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

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu smlouvu o využití obecního systému odpadového 

hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností 

ELEKTROWIN a.s. a dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. 
Z: vedoucí OKS  

          T: 12/2021 
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3737/78RM/2021 - Uzavření smlouvy o provozování dešťové kanalizace___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o provozování dešťové kanalizace s účinností od 01.01.2022 

na dobu neurčitou se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem  

736 01 Havířov-Město, Karvinská 66/1461, IČO: 25375601, a to: 

- s cenou dle Ceníku poskytovaných služeb Technických služeb Havířov, a.s. 

schváleného Radou města Havířova pro rok 2022 za činnosti související 

s provozováním dešťové kanalizace 

- s možností využít každoročně plnění prostřednictvím poddodavatelů  

maximálně do 20% ceny vyfakturované v příslušném kalendářním roce  

za provozování dešťové kanalizace 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy  

o provozování dešťové kanalizace se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu smlouvu o provozování dešťové kanalizace 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 12/2021 

 

 

3738/78RM/2021 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení  

„Oranžové hřiště 2021“____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 1 000 000 Kč z Nadace ČEZ na realizaci 

projektu „První Parkourové hřiště v Havířově“ v rámci grantového řízení 

„Oranžové hřiště 2021“ za předpokladu schválení realizace stavby „Oranžové 

hřiště – První Parkourové hřiště v Havířově“ Zastupitelstvem města Havířova 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířov podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního 

příspěvku z Nadace ČEZ 

Z: vedoucí ORG 

T: 12/2021 

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

ze 78. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 29.11.2021 

42 

3739/78RM/2021 - Vize města 2020+ - Schválení Akčního plánu na období 2022-2023  

a vyhodnocení Akčního plánu za období 2020-2021____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. Dokument „Vize města 2020+ - Vyhodnocení Akčního plánu za období  

2020-2021“ dle přílohy č. 1  

2. Dokument „Vize města 2020+ - Akční plán 2022-2023“ dle přílohy č. 2 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 12/2021 

 

 

3740/78RM/2021 - Smlouva o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Programu 

Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření Smlouvy o financování projektu „26 let spolupráce měst 

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ v rámci Fondu mikroprojektů Programu 

Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 s Regionálním sdružením 

územní spolupráce Těšínského Slezska, se sídlem Hlavní třída 147/1a,  

737 01 Český Těšín, IČO: 68149468 

pověřit primátora města podpisem Smlouvy o financování projektu „26 let 

spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ v rámci Fondu 

mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020, dle 

přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu „26 

let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 12/2021 
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3741/78RM/2021 - Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu SMH v rámci 4. výzvy 

kotlíkových dotací (2021 – 2027)_______________________________             

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

s c h v á l i t 

1. zapojení statutárního města Havířov do 4. výzvy kotlíkových dotací formou 

spolufinancování výměn nevyhovujících kotlů, které podpoří 

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

2. poskytnutí dotace 7.500 Kč za každou provedenou výměnu kotle fyzickou 

osobou vlastnící nemovitost na území města Havířova prostřednictvím 

Moravskoslezského kraje, 

3. vyčlenění 500.000 Kč z rozpočtu statutárního města Havířov na celé období  

4. výzvy kotlíkových dotací. 

   Z: vedoucí ORG 

   T: 23.12.2021 

 

 

3742/78RM/2021 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad_ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění přílohy č. 1. 

 

 

3743/78RM/2021 - Žádost o souhlas s podáním žádosti o zápis do evidence poskytovatelů  

služby péče o dítě v dětské skupině pod názvem „Dětská skupina – 

Edisonka“_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 

podání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské 

skupině pod názvem „Dětská skupina – Edisonka“ 

 

           Z: ředitel SSmH 

T: 30.12.2021 
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3744/78RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru____________________________________ 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

věcného daru – polévky pro klienty „Nízkoprahového denního centra pro osoby 

bez přístřeší“ ve výši 28 000,00 Kč od Restaurace Radnice Havířov s.r.o., 

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČ: 25385534 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

Z: ředitel SSmH 

T: prosinec 2021 

 

 

3745/78RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru – kávovar___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

věcného daru – kávovar v hodnotě 7 500,00 Kč pro středisko Respitní péče  

od MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, Mosty,  

IČO: 25394282 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

 

Z: ředitel SSmH 

T: prosinec 2021 

 

 

3746/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje__   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 

Krajský úřad,IČ: 70890692, příspěvkovou organizací Městským kulturním 

střediskem Havířov, IČ: 00317985 
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poskytovatel dotace:   Moravskoslezský kraj, Krajský úřad,  

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

IČ: 708 90 692 

název projektu:    „Den - pro děti, historie, barev, pro všechny“  

požadovaná výše dotace          300 000,00 Kč 

spolufinancování:   spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena  

z příspěvku na provoz pro rok 2022  

 

 

3747/78RM/2021 - 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 100 000,00 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“  

 

 

3748/78RM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov_________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov-Město: 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo kultury České republiky 

název operačního programu: Program VISK 8/A Informační zdroje 2022 

název projektu:   Databáze ASPI fy Wolters Kluwer    

celkové náklady na projekt: 6 388,80 Kč 

požadovaná výše dotace: 4 259,20 Kč  

spolufinancování:  2 129,60 Kč z příspěvku na provoz  

                        Městské knihovny Havířov pro rok 2022 
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3749/78RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu 

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace______________ 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení nového nářezového stroje 

pro stravovací útvar střediska Luna v předpokládané výši 100 000 Kč a použití 

fondu investic na financování této investice 

 

Z: ředitel DsH, p.o. 

T: leden 2022 

 

 

3750/78RM/2021 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o zvýšení  

příspěvku na provoz_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit zvýšení příspěvku na provoz Domovu 

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

1530/14 (IČO: 75139243), o částku 3 000 000 Kč 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz o 3 000 000 Kč 

do návrhu úprav rozpočtu na rok 2021 výše uvedené příspěvkové organizaci. 

 

Z: ředitel DsH  

T: prosinec 2021 

 

 

3751/78RM/2021 - Žádost o změnu závazných ukazatelů________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, změnu závazných ukazatelů, a to konkrétně osobních nákladů 

v celkové výši 4 590 250,- Kč. 

 Z: ředitelka SANTÉ 

T: prosinec 2021 
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3752/78RM/2021 - Žádost o souhlas k nabytí stavby neevidované v katastru nemovitostí_____ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci SANTÉ – 
centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 
736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, nabytí stavby neevidované v katastru 
nemovitostí – dřevěný altán v celkové výši 275 577,50 Kč včetně DPH. 

 
 Z: ředitelka SANTÉ 

T: červen 2022 
 

 
3753/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – SSRZ Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím daru ve formě služby příspěvkovou organizací Správa sportovních  
a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí,  
IČO: 00306754, takto: 
 
Druh a hodnota daru:  oprava oplocení hřiště mateřské školy,  

41 100,00 Kč 
Poskytovatel daru:  Technické služby Havířov a. s.,  

Karvinská 1461/66, Havířov-Město,  
     IČO: 25375601 
Specifikace daru:   dar ve formě bezúplatně provedené služby  

– oprava oplocení hřiště Mateřské školy  
Havířov-Šumbark Moravská 14/404, 
příspěvková organizace – odloučené pracoviště 
MŠ, U Školy 145/17, Havířov-Dolní Suchá 

 

 
3754/78RM/2021 - Udělení souhlasu s přijetím daru PO – SSRZ Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Správa 
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 
IČO: 00306754, takto: 
 
Druh a hodnota daru:  účelově určený finanční dar ve výši 80 000,00 Kč 
Poskytovatel daru:  Městská realitní agentura, s. r. o., U Lesa 865/3a,  

Havířov-Město, IČO: 64084744 
Specifikace daru:  obnova bruslí v půjčovně, pořízení chodítek  

pro děti do 5 let 
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3755/78RM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů zmařených nedokončených investic  

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, odpis pořizovacích nákladů 

zmařených investic v celkové hodnotě 283 300,00 Kč z účetní evidence, a to: 

 

1. Vizualizace hřiště ZŠ Gorkého, pořizovací náklady ve výši 32 065,00 Kč. 

2. Architektonická studie druhé víceúčelové haly, pořizovací náklady  

ve výši 110 000,00 Kč. 

3. Projektová dokumentace revitalizace správní budovy Dolní Datyně-snížení  

energetické náročnosti, pořizovací náklady ve výši 104 060,00 Kč. 

4. Zpracování podkladu pro hodnocení dotace-snížení energetické náročnosti  

MFA Dolní Datyně, pořizovací náklady ve výši 21 175,00 Kč. 

5. Projektová dokumentace k opravě degradovaného stropu skladu PALUBKY,  

pořizovací náklady ve výši 16 000,00 Kč. 

 

u k l á d á 

 

příspěvkové organizaci SSRZ Havířov provést odpis pořizovacích nákladů 

zmařených investic v celkové hodnotě 283 000, 00 Kč z účetní evidence. 

 

   Z: ředitel SSRZ Havířov 

   T: prosinec 2021 

 

 

3756/78RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ve správě  

SSRZ Havířov- zahrada___________________________________________ 

 

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, pronájem části pozemku 

parc. č. 691/7, k. ú. Šumbark, za podmínek: 

 

Nájemce:   J. D., bytem ……………………………  

Účel nájmu:   zahrada 

Výměra:    1 311,00 m² 

Doba nájmu:   neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou 

Nájemné:   1,40 Kč/ m²/rok 

Způsob úhrady:   ročně dopředu, nejpozději do 31. 3. daného roku 
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3757/78RM/2021 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2021________ 

 
Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

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

příspěvku na provoz nutné k pokrytí všech nákladů příspěvkové organizace  

ve výši 5 800 tis. Kč, 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz  

o 5 800 tis. Kč do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 výše uvedené 

příspěvkové organizaci. 

 

 

3758/78RM/2021 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

Havířova v roce 2022______________________________________________                               

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit termíny zasedání Zastupitelstva města 

Havířova v roce 2022 takto: 

 

24.01.2022  

28.02.2022 

25.04.2022 

20.06.2022 

19.09.2022 

      

s c h v a l u j e 

 

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2022 takto: 

 

10.01.2022 27.06.2022 

14.02.2022 25.07.2022 

14.03.2022 15.08.2022 

11.04.2022 05.09.2022 

02.05.2022 26.09.2022 

23.05.2022 17.10.2022 

06.06.2022  
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3759/78RM/2021 - Změny ve složení Komisí RMH_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. rezignaci pana P. C. na funkci člena Komise bytové RMH  

ke dni 01.11.2021 z pracovních důvodů, 

2. rezignaci pana R. Č. na funkci člena Komise protidrogové  

a prevence kriminality RMH ke dni 25.11.2021 

 

o d v o l á v á 

 

pana J. N. z funkce člena Komise pro životní prostředí RMH, 

 

j m e n u j e 

 

pana Ing. P. Š. do funkce člena Komise bytové RMH,  

paní Z. J. do funkce člena Komise protidrogové a prevence kriminality RMH, 

pana Mgr. Š. T. do funkce člena Komise pro životní prostředí RMH, 

paní M. V. do funkce členky Komise pro plánování sociálních služeb RMH.                    

 

 

3760/78RM/2021 - Poskytnutí mimořádných odměn členům JSDH Havířov Město  

a JSDH Havířov Životice___________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

 s c h v a l u j e  

 

poskytnutí mimořádných odměn členům JSDH Havířov Město a členům JSDH 

Havířov Životice dle přiložených příloh č. 1 a č. 2. 

 

u k l á d á  

 

vyplatit mimořádné odměny jednotlivým členům jednotek SDH dle přiložených 

příloh č. 1 a č. 2. 

           Z: vedoucí OKP  

                          T: 30.12.2021 
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3761/78RM/2021 - ENVEZ, a.s. - akcionářská smlouva s ČEZ ESCO, a.s.__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  

1. uzavření akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti ENVEZ, a.s.,  

se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov IČO: 07334214 (dále jen 

„Společnost“), kterými jsou společnost ČEZ ESCO, a.s. IČO: 03592880  

a statutární město Havířov, za účelem úprav základních principů a podmínek 

fungování vztahů mezi akcionáři, ve znění dle Přílohy č. 1 

2. nové znění stanov Společnosti dle Přílohy č. 2  

 

  

3762/78RM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit vystoupení statutárního města Havířova ze Svazku měst a obcí okresu 

Karviná, se sídlem Poštovní 615/9, 733 00 Karviná-Fryštát, IČO: 75066611  

pověřit primátora města podpisem písemného oznámení předsedovi 

představenstva Svazku měst a obcí okresu Karviná o vystoupení statutárního 

města Havířova ze Svazku měst a obcí okresu Karviná  

 

 

3763/78RM/2021 - Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník Havířov z.s.___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v  ě d o m í  

 

žádost Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov z.s. o poskytnutí investiční 

dotace na projektovou dokumentaci rekonstrukce vzpěračské sportovní haly  

dle přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Havířova 

z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary schváleného rozpočtu statutárního 

města Havířova  na rok 2022 Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov z.s., 

IČO: 14614260, na projektovou dokumentaci na rekonstrukci vzpěračské 

sportovní haly ve výši max 80 % celkových nákladů, max. do výše  

2 400 000,00 Kč s tím, že účelu poskytnuté dotace bude dosaženo  

do 31. 12. 2022, za podmínky vlastního financování celkových nákladů  

na projektovou dokumentaci a za podmínky spolufinancování projektu 
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„Rekonstrukce objektu vzpěračské haly“ Národní sportovní agenturou  

a Moravskoslezským krajem. 

Nutnou podmínkou poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova 

z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary je vyřešení majetkoprávních 

vztahů k objektu samotné sportovní haly.  

pověřit náměstkyní pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace s organizací Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., 

IČO: 14614260 

                                 Z: vedoucí OŠK  

                                         T: únor 2022 

 

 
3764/78RM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – informace o návrhu rozhodnutí valné hromady 

per rollam_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. návrh rozhodnutí valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.,  

se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO: 45192081  

(dále jen „Společnost“) včetně zdůvodnění dle Přílohy č. 1 

2. hlasovací lístek dle Přílohy č. 2 

 

s o u h l a s í  

 

1. s návrhem usnesení č. 1 ve znění: valná hromada bere na vědomí výroční  

zprávu představenstva včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti,  

o stavu jejího majetku za účetní období kalendářního roku 2020 a zprávu  

o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, dle Přílohy č. 1  

a Přílohy č. 3  

2. s návrhem usnesení č. 2 ve znění: valná hromada bere na vědomí zprávu 

auditora a výrok auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční  

zprávy Společnosti za účetní období roku 2020 a zprávy o vztazích mezi  

propojenými osobami, bez námitek, dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 

3. s návrhem usnesení č. 3 ve znění: valná hromada bere na vědomí zprávu  

dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí  

rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku  

2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní  

období roku 2020, a stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy  

o vztazích mezi propojenými osobami, dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4 

4. s návrhem usnesení č. 4 ve znění: valná hromada schvaluje řádnou účetní  

závěrku Společnosti za rok 2020, dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3  

5. s návrhem usnesení č. 5 ve znění: valná hromada rozhodla, že čistý zisk  

Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2020  

ve výši 43.711.985,28 Kč bude rozdělen následovně: převod do fondu  

nerozděleného zisku minulých let ve výši 43.711.985,28 Kč, dle Přílohy č. 1 

6. s návrhem usnesení č. 6 ve znění: valná hromada volí členem dozorčí rady  

Společnosti Ing. Jakuba Vyviala, bytem U Křížů 420/25, Životice, 736 01  

Havířov, dle Přílohy č. 1 
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u k l á d á   

 

zástupci města vyplnit a podepsat hlasovací lístek se souhlasem s návrhy č. 1  

až č. 6 

 

   

3765/78RM/2021 - Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 13.12.2021___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 13.12.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 

dle upravené přílohy.  

 

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

primátor města      náměstek primátora 

        pro ekonomiku a správu majetku 

       



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/349760/2021 

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz 

  

DATUM: 15.12.2021   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 79. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.12.2021  

 

 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mikulasova.vladimíra@havirov-city.cz
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
ze 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.12.2021  

 
3766/79RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 79. schůze RMH, konané dne 13. prosince 2021 
 
3767/79RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 78. schůze RMH, konané dne 29. listopadu 2021  
 
3768/79RM/2021 - Schválení pořadu 79. schůze RMH, konané dne 13. prosince 2021 
 
3769/79RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 79. RMH 
 
3770/79RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů     
 
3771/79RM/2021 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - manž. Ing. L.G. a T.G.       

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

v k. ú. Prostřední Suchá   
 

3773/79RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže – místnost  
č. 107, budova Radnice 
 

3774/79RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci 
 
3775/79RM/2021 - Souhlas s umístěním sídla společnosti 
 
3776/79RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – ul. Čelakovského 
 
3777/79RM/2021 - Prodloužení nájemní smlouvy – Vodafone Czech Republic a.s. 
 
3778/79RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, zdravotní středisko 
 
3779/79RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída  
 
3780/79RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, MADA  

servis, s. r. o. 
 

3781/79RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci - zdravotní středisko  
ul. Budovatelů 
 

3782/79RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku 
 

3783/79RM/2021 - Záměr prodeje pozemků pro výstavbu prodejny Lidl 
 
3784/79RM/2021 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark - autocvičiště   

 
3785/79RM/2021 - Šestá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021 
 
3786/79RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
3787/79RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO 
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3788/79RM/2021 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce  
Asterix-SVČ, p. o., Havířov  
 

3789/79RM/2021 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 1. 2022 
 
3790/79RM/2021 - Návrh nového znění Zásad hodnocení činnosti ředitelů a poskytování  

odměn ředitelům příspěvkových organizací 
 

3791/79RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Švabinského Havířov 
 
3792/79RM/2021 - Mimořádné přidělení jiného konkrétního bytu v Domě s pečovatelskou  

službou 
 

3793/79RM/2021 - Mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 
3794/79RM/2021 - Splašková kanalizace – Cena za převod odpadních vod kanalizací  

pro rok 2022  
 

3795/79RM/2021 - Splašková kanalizace – Cena za stočné pro rok 2022 
 
3796/79RM/2021 - Vodovodní řad Dukla – Cena za vodné pro rok 2022  
 
3797/79RM/2021 - Uzavření smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 
 
3798/79RM/2021 - VZ/448/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti  

a mládež – 3.vyhlášení“– rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení  
 

3799/79RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 2  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 

3800/79RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021 
 
3801/79RM/2021 - Souhlas s podáním nabídky k převodu části činnosti SSmH – střediska  

Rehabilitace 
 

3802/79RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje zdraví 
 
3803/79RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Zařízení  

ke sběru a úpravu železných a neželezných kovů - Sběrna SF - zemtrade 
s.r.o. – Havířov“ 
 

3804/79RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Optimalizace  
a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek Místek“ 
 

3805/79RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 
3806/79RM/2021 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2022 
 
3807/79RM/2021 - UŘ/582/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79,  

Havířov-Podlesí“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 

3808/79RM/2021 - VZ/88/MRA/21 „Zajištění servisu bezpečnostních služeb“ – výběr  
dodavatele  
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3809/79RM/2021 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení  
 
3810/79RM/2021 - Počet zaměstnanců – dohody o pracích konaných mimo pracovní  

poměr 2022  
 
3811/79RM/2021 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2022  
 
3812/79RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – volba členů dozorčí rady  
 

3813/79RM/2021 - UŘ/441/MRA/21 – Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá 17,  
Havířov - rozhodnutí o námitkách  
 

3814/79RM/2021 - VZ/87/MRA/21 „Tendr na provádění deratizace, dezinsekce  
a dezinfekce“– výběr dodavatele  

 
3815/79RM/2021 - „Běžkařský a lyžařský trenažér pro nádražní halu“ – souhlas s podmínkami 

zadávacího řízení, složením komise 
 

3816/79RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 
 
3817/79RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu 

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
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U S N E S E N Í 
ze 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.12.2021  

 
3766/79RM/2021 - Zvolení ověřovatele zápisu 79. schůze RMH, konané dne 13. prosince 2021 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 79. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 13. prosince 2021 

        Mgr. Ivu GEORGIU 

 

 

3767/79RM/2021 - Zprávy o ověření zápisů ze 78. schůze RMH, konané dne 29. listopadu 2021  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisu ze 78. schůze RMH, která se konala  

dne 29. listopadu 2021.  

 

 

3768/79RM/2021 - Schválení pořadu 79. schůze RMH, konané dne 13. prosince 2021________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 79. schůze Rady města Havířova, konané  

dne 13. prosince 2021 dle přílohy upravené takto: 

stažení bodu č. 48 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - volba členů orgánů společnosti  

 

 

3769/79RM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 79. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   

  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3097/68RM/2021 Vypořádání kanalizačních stok v majetku města, 

umístěných na cizích pozemcích v k. ú.  Prostřední Suchá 
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3185/69RM/2021 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s 

použitím fondu  

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

3409/73RM/2021 Zánik věcného břemene užívání pozemku parc. č. 1271  

k. ú. Havířov-město    

 

v y p o u š t í 

 

 

3381/72RM/2021 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

3558/76RM/2021 Ukončení pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v části 

F objektu Radnice a záměr pronájmu novému nájemci 

3615/76RM/2021 ZPŘ/360/ORG/21 - „Kancelářské potřeby 2022-2023“ – 

rozhodnutí o výběru a uzavření rámcové dohody 

3627/77RM/2021 Zřízení pozemkových služebností 

3717/78RM/2021 Návrh nového znění Zásad pro stanovení platu ředitelů škol 

a školského zařízení 

3719/78RM/2021 Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku 

ředitelce MŠ Petřvaldská Havířov 

3731/78RM/2021 VZ/394/OÚR/21 – „Adventure golf, ul. Lázeňská – 3. 

vyhlášení“ (číslo stavby 17034) – rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení 

3744/78RM/2021 Souhlas s přijetím věcného daru 

3745/78RM/2021 Souhlas s přijetím věcného daru – kávovar 

3751/78RM/2021 Žádost o změnu závazných ukazatelů 

 

    

3770/79RM/2021 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________     

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

přistoupení p. E. K. ml., trvale bytem ..……………………….. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 25, vel. 1+3 v domě  

na ul. ..……………………….., jehož nájemcem je jeho otec E. K. st. pod 

podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - 

přistoupení ke smlouvě p. E. K. st. předloží doklad o celkové úhradě 

pohledávky vůči městu Havířov 

 

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

přistoupení p. Ž. B., trvale bytem ..……………………….. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě  

na ul. ..……………………….., jehož nájemcem je p. J. L.  
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3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přistoupení p. J. L., trvale bytem ..……………………….. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 12, vel. 1+3 v domě  

na ul. ..……………………….., jehož nájemkyní je p. D. V.  

 

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

přistoupení p. J. G., trvale bytem ..……………………….. k nájemní 

smlouvě o nájmu bytu č. 16, vel. 1+1 v domě  

na ul. ..……………………….., jehož nájemcem je jeho bratr p. M. G.  

 

   

3771/79RM/2021 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - manž. Ing. L. G. a T.G.       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 28 o vel. 0+1 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ..……………………….. s manž. Ing. L. G. a T. G., t.b. 

..……………………….. pod podmínkou, že   nájemní smlouva bude se 

jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova  

 

  

3772/79RM/2021 - Služebnost inženýrské sítě k vodovodu na pozemcích města,  
v k. ú. Prostřední Suchá___________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě k pozemkům  

k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1742/10, 1739/2 a 1741/2 v majetku města,  

pro nemovitou věc –  přeložku vodovodu DN 50, umístěnou na pozemcích, 

přičemž služebnost spočívá v právu vlastníka – nabyvatele vodovodu,  jímž jsou 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se  sídlem 28. října 

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

provozovat, udržovat, opravovat či odstranit přeložku vodovodu na pozemcích  

a vstupovat a vjíždět na pozemky, přičemž rozsah služebnosti je dán výměrou 

pozemků a služebnost je ohodnocena jednorázovou částkou 500,00 Kč + DPH 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti      
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                                            

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 31.03.2022 

 

 

3773/79RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže – místnost  
č. 107, budova Radnice____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – místnost č. 107 o výměře 19,62 m2  

v 1. nadzemním podlaží části H budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2,  

Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 

 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.500,00 Kč/m2/rok, bez DPH.  

V nabídce uveďte svůj návrh výše nájemného (Kč/m2/rok). 

2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

V nabídce uveďte souhlas s dobou pronájmu. 

3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. V nabídce uveďte souhlas  

s uvedenou platbou, případně navrhněte jinou platbu (např. čtvrtletně, 

pololetně, ročně). 

4. V nabídce uveďte účel využití předmětné nemovité věci. 

5. Případné stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku  

na finanční vyrovnání po ukončení nájmu. V nabídce uveďte souhlas s touto 

podmínkou. 

 

 

3774/79RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory sloužící podnikání  

o výměře 113,20 m2 v 1. a 2. NP domu na ul. Náměstí republiky 570/2,  

Havířov-Město, nájemci panu N. B. B., s tříměsíční výpovědní lhůtou, ukončení 

k 28.02.2022 

a 

obecný záměr pronájmu části nemovité věci – nebytové prostory sloužící 

podnikání o výměře 113,20 m2 v 1. a 2. NP domu na ul. Náměstí republiky 570/2, 

Havířov-Město. 
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3775/79RM/2021 - Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
umístění sídla společnosti HEMP CARE s. r. o. (IČ: 29149631), v nebytovém 
prostoru v 1. NP domu na ul. Dlouhá třída 475/27, Havířov-Město. Jedná  
se o prostory o výměře 58,99 m2, které jsou využívány jako prodejna - konopná 
lékárna. 

 

 
3776/79RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – ul. Čelakovského______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 14,84 m2 v suterénu obytného 
domu na ul. ..……………………….., Mgr. E. G., bytem 
..……………………….., za účelem skladu pro vlastní potřebu, za podmínek: 
- navržené nájemné 100,00 Kč/m2/rok,  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

 
3777/79RM/2021 - Prodloužení nájemní smlouvy – Vodafone Czech Republic a.s.___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení nájemní smlouvy č. 1281 ze dne 02.02.2017 na část nemovité  
věci – střechy obytného domu o výměře 16 m2 ul. K. V. Raise 8, Havířov-Město, 
spol. Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, k umístění zařízení 
mobilního operátora. Roční nájemné činí 126.630,-, hradí pololetně. Nájem  
na dobu určitou 5 let, tj. do 08.02.2027. 

 

 
3778/79RM/2021 - Pronájem části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, zdravotní středisko______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – nebytové prostory sloužící k podnikání – 
místnosti č. 2.24 a č. 2.25 o celkové výměře 34,50 m2 a podíl společných prostor 
o výměře 25,91 m2 ve 2. NP zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83, 
Havířov-Podlesí, MUDr. R. P., za účelem očkovacího místa proti COVID-19, za 
podmínek: 
- navržené nájemné za podnikatelskou plochu 1.113,00 Kč/m2/rok,  
- navržené nájemné za podíl společných prostor 223,00 Kč/m2/rok,  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
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3779/79RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída_________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytový prostor v 2. NP obytného domu 

na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě o výměře 22 m2,  

p. D. K. Místnost bude využívat jako sklad pro vlastní potřebu. 

 

 

3780/79RM/2021 - Záměr pronájmu části nemovité věci – ul. Dlouhá třída, MADA  

servis, s. r. o._____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – nebytový prostor v 1. PP obytného domu 

na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě o výměře 23,88 m2, společnosti 

MADA servis, s. r. o. (IČO: 25871714). Prostory budou využívány jako sklad 

firmy. 

 

 

3781/79RM/2021 - Ukončení a záměr pronájmu části nemovité věci - zdravotní středisko  
ul. Budovatelů___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře  

54,06 m2 v přízemí objektu zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b, 

Havířov - Prostřední Suchá, nájemci Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková 

organizace (IČO: 68177992), k provozování zařízení pro děti a výslechová 

místnost dětí pro Policii ČR, dohodou k 31.01.2022. 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci - nebytové prostory o výměře 54,06 m2  

v přízemí objektu zdravotního střediska na ul. Budovatelů 991/20b,  

Havířov - Prostřední Suchá, nájemci Dětskému centru Pluto, příspěvková 

organizace (IČO: 08389624), k provozování zařízení pro děti a výslechová 

místnost dětí pro Policii ČR, od 01.02.2022. 
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3782/79RM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby  

pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. č. 3673/17, zastavěná plocha  

a nádvoří, o výměře 21 m2, k. ú. Havířov-město, od vlastníka společnosti  

LP energy s. r. o., IČ: 26031264, Na Barborce 1405/2, Dobrá Voda u Českých 

Budějovic, která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou,  

ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

3783/79RM/2021 - Záměr prodeje pozemků pro výstavbu prodejny Lidl___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje pozemků parc.  

č. 2169/1, 2169/3, 2169/4, 2173/1 a 1237/1, k. ú. Havířov-město ve výměře dané 

ideovou zastavovací studií, uvedené v žádosti společnosti Lidl Česká republika 

v.o.s., Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČO: 26178541 za účelem 

výstavby prodejny Lidl a 140 parkovacích míst 

 

 

3784/79RM/2021 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2469/38, k. ú. Šumbark – autocvičiště__   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr pronájmu pozemku parc. č. 2469/38 o výměře 3 043 m2, k. ú. Šumbark  

za účelem využívání pozemku jako autocvičiště nebo cvičné plochy v rámci 

výuky autoškoly,  

1. pro provozovatele autoškoly společnost Autoškola Chmiel s.r.o.,  

Havířov-Podlesí, Karolíny Světlé 1359/24, IČO: 09261672  

 

2. pro provozovatele autoškoly Erika Ondrušková, 735 34, Stonava 1036,  

IČO: 11728884 

 

dle přílohy č. 1  
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3785/79RM/2021 - Šestá úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2021____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

šestou úpravu odpisových plánů na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě 

činí 49 087 609,00 Kč. 

 

 

3786/79RM/2021 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 173., dle Přílohy č. 1 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 173.,  

dle Přílohy č. 1. 

 

 

3787/79RM/2021 - Souhlas s přijetím darů PO________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

  

finanční dar ve výši 25 000,00 Kč  

od p. M. K., ..……………………….., IČO: 08350604 na estetizaci prostor 

školní družiny a volnočasové aktivity žáků  

 

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

IČO: 48805424 

 

dar ve formě opravy laviček ve výši 72 062,76 Kč  

od Technických služeb Havířov a.s., Karvinská 66/1461,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 25375601  
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3788/79RM/2021 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, ředitelce  

Asterix-SVČ, p. o., Havířov________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou 

zapsány ve školském rejstříku za 2. pololetí roku 2021, dle přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce 

ASTERIX – střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á  

 

vyhotovit a předat oznámení o schválené výši odměny ředitelům mateřských 

škol, základních škol a ředitelce ASTERIX – střediska volného času Havířov, 

příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 

 

 Z: vedoucí OŠK  

 T: prosinec 2021 

 

 

3789/79RM/2021 - Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací od 1. 1. 2022________ 

 

Rada města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov a ředitelům příspěvkových organizací 

Městské kulturní středisko Havířov, Městská knihovna Havířov  

a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, a to od 1. 1. 2022  

dle přílohy č. 1, 2 a 3 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelům příspěvkových organizací zapsaných 

v rejstříku škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov a ředitelům 

příspěvkových organizací Městské kulturní středisko Havířov, Městská knihovna 

Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  

 

Z: vedoucí OŠK 

         T: prosinec 2021 
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3790/79RM/2021 - Návrh nového znění Zásad hodnocení činnosti ředitelů a poskytování  

odměn ředitelům příspěvkových organizací___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 

příspěvkových organizací ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu, s účinností  

od 1. 1. 2022 

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury a odboru sociálních věcí informovat příspěvkové 

organizace města o nových Zásadách hodnocení činnosti ředitelů a poskytování 

odměn ředitelům příspěvkových organizací  

 

   Z: vedoucí OŠK  

        vedoucí OSV 

   T: prosinec 2021 

 

 

3791/79RM/2021 - Převod finančních prostředků z RF do FI – MŠ Švabinského Havířov_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Město  

Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČO: 70958254 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 50 000,00 Kč na provedení údržby a výměny části 

oplocení školní zahrady MŠ Švabinského Havířov 

 

 

3792/79RM/2021 - Mimořádné přidělení jiného konkrétního bytu v Domě s pečovatelskou  
službou_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního bytu v Domě s pečovatelskou službou  

na ul. Generála Svobody 266/15, Havířov-Šumbark, č. bytu 93, v majetku 

statutárního města Havířova paní K. J.  
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3793/79RM/2021 - Mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení bytu v majetku statutárního města Havířova panu D. P., trvale bytem 

..……………………….. o velikosti 0+2 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 

..………………………..,  

 

 
3794/79RM/2021 - Splašková kanalizace – Cena za převod odpadních vod kanalizací  

pro rok 2022_____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informace v Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod  

pro rok 2022, dle přílohy 

 

s c h v a l u j e 

 

cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 01.01.2022 ve výši 0,56 Kč/m3  

bez DPH, za převedení odpadních vod z kanalizace (bez čištění) ve vlastnictví 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  

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

kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov 

 

u k l á d á 

 

zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro 

rok 2022 

Z: vedoucí OKS 

T: 12/2021 

 

 

3795/79RM/2021 - Splašková kanalizace – Cena za stočné pro rok 2022___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informace v Oznámení o stanovení ceny za stočné pro rok 2022, dle přílohy 

 

s c h v a l u j e 

 

1. cenu za stočné pro rok 2022 platnou od 01.01.2022 ve výši 40,79 Kč/m3  

bez DPH  
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2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2022  

společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem Karvinská 66/1461,  

736 01 Havířov - Město, IČO: 253 75 601 jako provozovateli kanalizace  

ve vlastnictví statutárního města Havířov, ve výši 2 110 977,- Kč bez DPH 

 

u k l á d á 

 

zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za stočné pro rok 2022 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 12/2021 

 

 

3796/79RM/2021 - Vodovodní řad Dukla – Cena za vodné pro rok 2022___________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informace v Oznámení o stanovení ceny za vodné pro rok 2022, dle přílohy 

 

s c h v a l u j e 

 

cenu za vodné pro rok 2022 platnou od 01.01.2022 ve výši 49,32 Kč/m3  

bez DPH pro vodovodní řad Dukla, který provozuje společnost Technické služby 

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

IČO: 253 75 601 

 

u k l á d á 

 

zajistit zveřejnění Oznámení o stanovení ceny za vodné pro rok 2022 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 12/2021 

 

 

3797/79RM/2021 - Uzavření smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu s účinností  

od 01.01.2022 na dobu určitou do 31.12.2031 se společností Technické služby 

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

IČO: 25375601, a to: 

- s platbou stanovenou v souladu s platebním mechanismem dle přílohy č. 2 

- s cenou za ostatní činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou  

potřebu dle platného Ceníku poskytovaných služeb Technických služeb 

Havířov, a.s. schváleného Radou města Havířova  
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- s možností využít každoročně plnění prostřednictvím poddodavatelů  

maximálně do 20% ceny vyfakturované v příslušném kalendářním roce  

za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem smlouvy  

o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu se společností Technické služby 

Havířov a.s. 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 12/2021 

 

  

3798/79RM/2021 - VZ/448/OÚR/21 „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti  

a mládež – 3.vyhlášení“– rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení_________  

 
Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/448/OÚR/21 - „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti  

a mládež – 3. vyhlášení“, neboť nabídky, které byly podány do zadávacího řízení 

byly ve srovnání s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a s ohledem 

na hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnými prostředky 

vyhodnoceny jako ekonomicky nevýhodné. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem oznámení  

o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/448/OÚR/21 - „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště pro děti  

a mládež – 3. vyhlášení“ (číslo stavby 20090) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizace veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/448/OÚR/21 - „PRmH 2020 – Víceúčelové hřiště 

pro děti a mládež – 3. vyhlášení“ (číslo stavby 20090)  

 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 12/2021 
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3799/79RM/2021 - Žádost o dodatečný souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 2  

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje______ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

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

IČ: 00847470, uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a změnu maximální výše oprávněných provozních 

nákladů na částku 980 000,00 Kč u odlehčovací služby 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2021 

 

 Z: ředitelka SANTÉ 

 T: prosinec 2021 

 

 

3800/79RM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2021_____________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zrušení realizace projektů „Harmonogramu významných celoměstských akcí 

v roce 2021“, s pořadatelstvím MKS Havířov, v období listopad – prosinec 

2021, z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19,  

dle důvodové zprávy: 

a) „Vánoční městečko Havířov 2021“, termín konání 26. 11. – 23. 12. 2021  

b) „Rozsvícení městského vánočního stromu“, termín konání 27. 11. 2021 

c) „Novoroční ohňostroj“, termín konání 31. 12. 2021 – 1. 1. 2022 

 

 

3801/79RM/2021 - Souhlas s podáním nabídky k převodu části činnosti SSmH – střediska  
Rehabilitace_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o v ě ř u j e 

 

příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 

k vyhlášení veřejné nabídky k převzetí provozování činnosti střediska 

Rehabilitace   

Z: ředitel SSmH 

T: 2021/2022 
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3802/79RM/2021 - Souhlas s přijetím věcného daru od Nadace rozvoje zdraví______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583,  

přijetí věcného daru – 60 ks respirátorů BreaSafe clasic FFP3  

ve výši 8 430,00 Kč od Nadace rozvoje zdraví, Sousední 1019/5, 735 64 Havířov 

– Prostřední Suchá, IČ: 60784458 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy na věcný dar  

 

Z: ředitel SSmH 

T: prosinec 2021 

 

 

3803/79RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Zařízení  

ke sběru a úpravu železných a neželezných kovů - Sběrna SF - zemtrade 
s.r.o. – Havířov“__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Zařízení ke sběru  

a úpravu železných a neželezných kovů - Sběrna SF-zemtrade s.r.o. – Havířov“ 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené 

v příloze č. 1 

 

p o v ě ř u j e      

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření  

                

Z: vedoucí OŽP 

   T: 13.12.2021 

 

 

3804/79RM/2021 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Optimalizace  

a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek Místek“__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Optimalizace  

a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek Místek“ podle zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 



 
 

USNESENÍ 

ze 79. schůze Rady Města Havířova 

konané dne 13.12.2021 

20 

p o v ě ř u j e      

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto vyjádření  

 

               Z: vedoucí OŽP 

   T: 23.12.2021 

 

 
3805/79RM/2021 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

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

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

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

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

samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 12. 2021 dle přílohy č. 1  

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

 

  

3806/79RM/2021 - Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2022_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zajišťování reklamy na volné byty v majetku města Havířova na náklady účtu 

hospodářské činnosti dle přílohy č. 1 - „Plán reklamní kampaně na volné byty 

v majetku města Havířova - 2022“ 

   Z: vedoucí PO  

        MRA, s.r.o. 

   T: 31.12.2022 
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3807/79RM/2021 - UŘ/582/MRA/20 „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79,  

Havířov-Podlesí“ – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu rozsahu díla ve smyslu článku VII. odst. 7 Smlouvy o dílo  

č. 320/MRA/21 ze dne 10. 5. 2021 na realizaci veřejné zakázky „Sanace 

obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí“, a s tím související 

zvýšení ceny díla o částku 314.011,40 Kč bez DPH, tj. z původní ceny díla 

podle závazného rozpočtu ve výši 29.400.568,82 Kč bez DPH na částku 

29.714.580,22 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 320/MRA/21 ze dne 10. 5. 2021  

na realizaci veřejné zakázky „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-

79, Havířov-Podlesí“ v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení se společností 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., se sídlem Navrátilova 668/12, 

Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 27810984 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 320/MRA/21 ze dne 10. 5. 2021 

 
u k l á d á 

 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 320/MRA/21  

ze dne 10. 5. 2021 

 

 

3808/79RM/2021 - VZ/88/MRA/21 „Zajištění servisu bezpečnostních služeb“ – výběr 
dodavatele______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku VZ/88/MRA/21  

„Zajištění servisu bezpečnostních služeb“ společnosti SECURITY REDON 

Plus s.r.o., Kollárova 1651/2a, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO: 25886177, 

s nabídkovou cenou 710 330,00 Kč bez DPH (859 499,00 Kč vč. DPH). 

Nabídková cena je za plnění 12 měsíců.   

 

2. o pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky VZ/88/MRA/21 „Zajištění 

servisu bezpečnostních služeb“ takto: 

2. místo: INDUS PRAHA, spol. s r.o., U Hostivařského nádraží 556/12, 

102 00 Praha 10, IČO: 24210668,  

s nabídkovou cenou 1 169 359,00 Kč bez DPH.  

Nabídková cena je za plnění 12 měsíců.   
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p o v ě ř u j e 
 
jednatele společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. podpisem rámcové 
smlouvy související s veřejnou zakázkou malého rozsahu VZ/88/MRA/21 
„Zajištění servisu bezpečnostních služeb“ 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele  

 
   Z: vedoucí investičně- 
        provozního odboru 

                        MRA, s.r.o. 
  T: 21.12.2021 

 
2. předložit smlouvu k podpisu jednatelům MRA, s.r.o. 

 
  Z: vedoucí investičně- 
       provozního odboru  
       MRA, s.r.o. 
  T: 21.12.2021 

 

 
3809/79RM/2021 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě o zajištění slušného způsobu pohřbení 
č.726/OVŽÚ/2017, uzavřené s Technickými službami Havířov a.s., kterým  
se mění Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení (viz příloha) 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem Dodatku č. 5 k Rámcové smlouvě č. 
726/OVŽÚ/2017 

                                                                                                Z: vedoucí OVŽÚ 
                   T: 10.01.2022 
 

 
3810/79RM/2021 - Počet zaměstnanců – dohody o pracích konaných mimo pracovní  

poměr 2022______________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2022 na max.  
450 zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb Magistrátu města Havířova 
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3811/79RM/2021 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.1.2022_______________  

 

Rada města Havířova 

 

m ě n í  

 

od 1.1.2022 v rámci ekonomického odboru Magistrátu města Havířova název 

stávajícího oddělení rozpočtu a majetku na oddělení rozpočtu a energetiky  

 

z ř i z u j e 

 

od 1.1.2022 v rámci ekonomického odboru Magistrátu města Havířova oddělení 

správy majetku 

 

s c h v a l u j e 

 

Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 1.1.2022 dle přílohy 

 

s t a n o v í 

 

celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova,  

mimo zaměstnance zaměstnané k zajištění čistoty města (veřejně prospěšné 

práce), na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  

a zaměstnance zaměstnané na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných 

projektů města, s účinností od 1.1.2022 na 330 zaměstnanců 

 

 

3812/79RM/2021 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – volba členů dozorčí rady_________________  

 

Rada města Havířova  

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

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

ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady společnosti Městská 

realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, 

IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle C, vložka 8631, (dále jen „společnost“)  

 

v o l í  

 

druhého ověřovatele zápisu: Ing. Bohuslava Niemiece 

 

b e r e    n a   v ě d o m í   

 

skončení funkčního období člena dozorčí rady společnosti dnem 25.1.2022 

1. pana Mgr. R.Š., nar. ……………………. 

    bytem ..……………………….. 

2. pana J. D., nar. …………………..,  

    bytem ..……………………….. 
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v o l í 

 

s účinností od 26.1.2022 do funkce člena dozorčí rady společnosti 

1. pana Mgr. R.Š., nar. ……………………. 

    bytem ..……………………….. 

2. pana J. D., nar. …………………..,  

    bytem ..……………………….. 

 

u k l á d á  

 

1. doručit rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady  

do sídla společnosti 

          Z: vedoucí KP 

          T: 12/2021 

 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy dozorčí  

rady společnosti  

          Z: jednatelé společnosti  

          T: 02/2022 

 

3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady společnosti v obchodním  

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 

          Z: jednatelé společnosti 

          T: 02/2022 

 

 

3813/79RM/2021 - UŘ/441/MRA/21 – Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá 17,  

Havířov - rozhodnutí o námitkách___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

o námitkách stěžovatele OSBAU s.r.o. se sídlem Radvanická 2269,  

735 41 Petřvald, IČO: 02117436, proti stanovení zadávacích podmínek 

podlimitní veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce obytného domu  

na ul. Dlouhá 17, Havířov ", zadávané formou užšího řízení, tak, že tyto námitky 

odmítá, dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem rozhodnutí 

zadavatele o námitkách dle přílohy č. 2 
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u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí zadavatele o námitkách, ve znění přílohy č. 2 

 

  Z: vedoucí investičně- 

       provozního odboru  

       MRA, s.r.o. 

T: 16.12.2021 

 

 

3814/79RM/2021 - VZ/87/MRA/21 „Tendr na provádění deratizace, dezinsekce  

a dezinfekce“– výběr dodavatele____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o vyloučení uchazeče Grattis spol. s r.o., se sídlem Anenská 65,  

715 00 Bohumín, IČO: 19011911, z účasti v zadávacím řízení VZ/87/MRA/21 

„Tendr na provádění deratizace, dezinsekce a dezinfekce“ neboť  

nabídka účastníka nesplňuje zadávací podmínky, jak je blíže specifikováno 

v příloze č. 1 

 

2. o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku VZ/87/MRA/21  

„Tendr na provádění deratizace, dezinsekce a dezinfekce“ společnosti BNG 

DDD s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1, IČO: 61060054, 

s nabídkovou cenou 803 895,00 Kč bez DPH (972 712,95 Kč vč. DPH). 

Nabídková cena je za plnění 12 měsíců.   

 

p o v ě ř u j e 

 

jednatele společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. podpisem rámcové 

smlouvy související s veřejnou zakázkou malého rozsahu VZ/87/MRA/21 

„Tendr na provádění deratizace, dezinsekce a dezinfekce“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o vyloučení uchazeče 

 

   Z: vedoucí investičně- 

        provozního odboru  

        MRA, s.r.o. 

T: 21.12.2021 

 

2. odeslat oznámení zadavatele o rozhodnutí o výběru dodavatele  

 

   Z: vedoucí investičně- 

        provozního odboru  

        MRA, s.r.o. 

T: 21.12.2021 
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3. předložit smlouvu k podpisu jednatelům MRA, s.r.o. 

 

   Z: vedoucí investičně- 

        provozního odboru  

        MRA, s.r.o. 

T: 21.12.2021 
 

 

3815/79RM/2021 - „Běžkařský a lyžařský trenažér pro nádražní halu“ – souhlas s podmínkami 

zadávacího řízení, složením komise__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení a složením komise pro 

nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Běžkařský a lyžařský trenažér pro 

nádražní halu“ 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):    ne 

Poskytnutí zálohy:     ne 

Čerpání dotace:     ne 

Přenesená daňová povinnost:    ne 

    

3. Druh zadávacího řízení:     otevřené řízení 

4. Zadávací lhůta:     30 dnů 

 

5. Jistota:      ne 

 

6. Varianty nabídky:     ne 

   

7. Doba realizace veřejné zakázky 

Předpokládané zahájení:    ode dne účinnosti  

smlouvy (zveřejnění 

v registru smluv) 

Termín ukončení:     nejpozději do 155  

kalendářních dnů  

                   ode dne účinnosti  

smlouvy 

 

8. Hodnotící kritérium:     nejnižší nabídková cena 

v Kč bez DPH  

s váhou 100 % 

9. Základní způsobilost: 

- Dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

   (dále jen „zákon“). 
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10. Profesní způsobilost: 

- Dle § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm  

   dodavatel zapsán, ne starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky. 

- Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - doklad o oprávnění k podnikání  

v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní     

předpisy takové oprávnění vyžadují, a to zejména doklad prokazující  

příslušné živnostenské oprávnění (výroba, obchod a služby neuvedené  

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.). 

 

11. Kvalifikace technická:  

- Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam minimálně 3 dodávek stejného  

nebo obdobného charakteru jako předmět této veřejné zakázky, a to v min. 

hodnotě 4,5 mil. Kč bez DPH za 1 dodávku, poskytnutých dodavatelem za 

posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení.  

 

12. Kvalifikace ekonomická: 

- Roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na  

předmět veřejné zakázky za 3 bezprostředně předcházející účetní období 

v minimální výši 6 mil. Kč obratu v každém účetním období. 

 

13. Další podmínky: 

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

v nabídce. 

- Předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění  

odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 20 mil. Kč 

před podpisem smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona. 

- Záruka min. 24 měsíců. 

- Zadávací řízení bude zahájeno až poté, co zřizovatel schválí pořízení  

majetku a financování realizace této veřejné zakázky. 

 

14. Způsob realizace zadávacího řízení:  elektronická forma  

v souladu se zákonem 

 
15. Složení komise:     dle přílohy č. 1 

 

 
3816/79RM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021_______________________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit pořízení projektové dokumentace 
z rozpočtu města na rok 2021 „Parkoviště u nemocnice“ stavba č. 21086, 
předpokládaná cena 750.200 Kč včetně DPH. 
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3817/79RM/2021 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu 

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace______________ 

 

Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení digitálního komunikačního 

systému pro středisko Luna v předpokládané výši 225 000 Kč a použití fondu 

investic na financování této investice 

Z: ředitel DsH, p.o. 

T: prosinec 2021 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města      náměstek primátora 

        pro ekonomiku a správu majetku 
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