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USNESENÍ
z 26. schůze Rady města Havířova
konané dne 21.10.2019

v zasedací místnosti Rady města Havířova
na Magistrátu města Havířova
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE

PŘEHLED USNESENÍ
z 26. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.10.2019
1270/26RM/2019 - Zvolení ověřovatele 26. schůze RMH, konané dne 21.10.2019
1271/26RM/2019 - Zpráva o ověření zápisů z 24. schůze RMH, konané dne 30. září 2019
a z 25. schůze RMH, konané dne 14. října 2019
1272/26RM/2019 - Schválení pořadu 26. schůze RMH, konané dne 21.10.2019
1273/26RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 26. RMH
1274/26RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím
dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019
– II. kolo
1275/26RM/2019 - Přidělení 1 konkrétního obecního bytu v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově
1276/26RM/2019 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Eva Lesková a Roman Novák
1277/26RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům
1278/26RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1882/2, k.ú. Bludovice
1279/26RM/2019 - Zrušení předkupního práva
1280/26RM/2019 - Záměr prodloužení pronájmu pozemků parc.č. 331/1, 3704,
k.ú. Havířov-město a parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice
1281/26RM/2019 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark
1282/26RM/2019 - Výpůjčka pozemků v katastrálním území Šumbark
1283/26RM/2019 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“- (II. část)
1284/26RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s.
1285/26RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
1286/26RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
1287/26RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností
1288/26RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí
1289/26RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí
1290/26RM/2019 - Využití majetku - věci nalezené
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1291/26RM/2019 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019
1292/26RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 123. – 127.
1293/26RM/2019 - „Odkanalizování části města Havířova, lokalita Zákostelí - PD a AD“
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1294/26RM/2019 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2020
1295/26RM/2019 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1.11.2019
do 31.3.2020
1296/26RM/2019 - Žádost o výjimku pro vydání parkovací karty u MMH pro paní
Bc. Kiedroňovou
1297/26RM/2019 - Uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů
1298/26RM/2019 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2020
1299/26RM/2019 - Městská autobusová doprava Havířov po r. 2023 – ustavení pracovní
skupiny pro přípravu zadávacího řízení na výběr dopravce
1300/26RM/2019 - Ceny za odpady pro podnikatele zapojené do systému obce
1301/26RM/2019 - Změna rozsahu investic pro Městskou hromadnou dopravu Havířov
v r. 2019 a nový odhad prokazatelné ztráty ČSAD Havířov a.s.
1302/26RM/2019 - Souhlas s přijetím daru – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí
1303/26RM/2019 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo
ředitele ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská,
p. o.
1304/26RM/2019 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ZŠ Jarošova Havířov
1305/26RM/2019 - Souhlas zřizovatele s výpůjčkou části nemovité věci
ZŠ Mládežnická Havířov
1306/26RM/2019 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ Mládežnická Havířov
1307/26RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního movitého
majetku – MŠ Radniční Havířov
1308/26RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Balzacova Havířov
1309/26RM/2019 - Likvidace stávajícího zdroje vytápění, vybudování nové předávací stanice
v ZŠ M. Kudeříkové Havířov a výběr dodavatele tepelné energie
1310/26RM/2019 - Žádost o snížení nájemného
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1311/26RM/2019 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 1. pololetí roku 2019
1312/26RM/2019 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 1. pololetí roku 2019
1313/26RM/2019 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty
1314/26RM/2019 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do měst Tallinn a Paide v Estonsku
ve dnech 15. - 17.9.2019
1315/26RM/2019 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova na prapor Okresního
sdružení hasičů Karviná
1316/26RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
1317/26RM/2019 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 3. čtvrtletí 2019
1318/26RM/2019 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek
1319/26RM/2019 - Společenský dům Havířov – krátkodobé nájmy
1320/26RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek
z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI
1321/26RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím nadačního příspěvku NF RESIDOMO
a uzavřením smlouvy
1322/26RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek
z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL
1323/26RM/2019 - Informace o změně poskytovaných sociálních služeb na středisku
Helios Domova seniorů Havířov
1324/26RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov
1325/26RM/2019 - Budoucí finanční zajištění veřejné zakázky v následujících letech
– „Úplatné nabytí práv k licenčním službám“
1326/26RM/2019 - Budoucí finanční zajištění veřejné zakázky – „Nákup výpočetní techniky“
1327/26RM/2019 - Předžalobní výzva
1328/26RM/2019 - Žaloba na náhradu škody – pokyn právnímu zástupci k podání odvolání
1329/26RM/2019 - ZPŘ/397/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“
- rozhodnutí o námitkách
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1330/26RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - "Vyhrazená technická zařízení - výtahy" – rozhodnutí
o postupu po vyloučení účastníka
1331/26RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova
1332/26RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách
Návrh usnesení:
1333/26RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město
1334/26RM/2019 - Informace o vyřízení žádosti o snížení smluvní pokuty za prodlení
s realizací akce ZPŘ/369/MRA/18 - „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“
1335/26RM/2019 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor ve správě
Městské realitní agentury, s.r.o. za 1. pololetí 2019
1336/26RM/2019 - Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného
dne 04.11.2019
1337/26RM/2019 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH- nové vyhlášení“ –
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
1338/26RM/2019 - Vyloučení ze zadávacího řízení – identifikace vyloučeného účastníka
zadávacího řízení a odůvodnění vyloučení
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USNESENÍ
z 26. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.10.2019
1270/26RM/2019 - Zvolení ověřovatele 26. schůze RMH, konané dne 21.10.2019____________
Rada města Havířova
volí
jako ověřovatele zápisu o průběhu 26. schůze Rady města Havířova, konané
dne 21.10.2019
pana Ing. Pavla RAPANTA, MBA
1271/26RM/2019 - Zpráva o ověření zápisů z 24. schůze RMH, konané dne 30. září 2019
a z 25. schůze RMH, konané dne 14. října 2019________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisů z 24. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 30. září 2019 a z 25. schůze Rady města Havířova, která se konala
dne 14. října 2019.
1272/26RM/2019 - Schválení pořadu 26. schůze RMH, konané dne 21.10.2019______________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený pořad 26. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.10.2019
dle přílohy.

1273/26RM/2019 - Kontrola plnění usnesení pro 26. RMH______________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova
schvaluje
prodloužení termínů splnění usnesení:
965/19RM/2019
987/19RM/2019

Zřízení služebnosti na pozemcích města ve prospěch
společnosti Pivovar Havířov a.s.
Podání žádosti o organizování veřejné služby
6
USNESENÍ
z 26. schůze Rady Města Havířova
konané dne 21.10.2019

vypouští
úkoly: krátkodobé
1425/29RM/2015
1034/20RM/2019
1045/20RM/2019
1048/20RM/2019
1116/21RM/2019
1117/21RM/2019
1148/21RM/2019
1149/21RM/2019
1150/21RM/2019
1155/21RM/2019
1190/21RM/2019
1193/21RM/2019
1200/22RM/2019
1203/23RM/2019
1208/24RM/2019
1218/24RM/2019
1233/24RM/2019
1245/24RM/2019
1246/24RM/2019
1247/24RM/2019
1252/24RM/2019

Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování
Havířova, část města Dolní Suchá – stoka EA-3“
Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 11/2018 z
Národního programu Životní prostředí
Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu „Reko MS Havířov II. etapa 2. Část“
Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o.
OŘ/178/MRA/19 - „Sanace zdravotního střediska na ul.
Generála Svobody 280/24, Havířov - Šumbark“ rozhodnutí o zadání veřejné zakázky
UŘ/175/MRA/19 - „Sanace Zdravotního střediska na ul.
Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá“- rozhodnutí o
zadání veřejné zakázky
Pronájem pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti
DREMILO s.r.o.
Dodatek k nájemní smlouvě uzavřené s Lesy České
republiky, s.p.
Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 257/1, k.ú.
Bludovice dohodou
Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.
„Vytvoření koncepce rozvoje a strategie nákupů ICT“ –
žádost o prodloužení termínu předání
OŘ/177/MRA/19 – Sanace obytného domu na ul. Dlouhá
třída 81 c, d, Havířov - Podlesí - rozhodnutí o zadání
veřejné zakázky
UŘ/493/MRA/18 - "Vyhrazená technická zařízení výtahy" - rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o vyloučení
dodavatele z účasti v řízení
Nastoupení náhradníka
OŘ/180/MRA/19 „Sanace obytného domu na ul. Mánesova
44 – 48, Havířov – Město“ - rozhodnutí o vyloučení
účastníků z účasti v zadávacím řízení
Komise bytová Rady města Havířova - změna statutu
Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky
v MŠ Radniční Havířov
„Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, HavířovMěsto“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 577/OÚR/19
„Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov Šumbark“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
481/OÚR/19
„Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák“
(č. stavby 19004) – uzavření Dodatku č. 1 k SoD
č. 401 /OÚR/19
Souhlas s přijetím navýšené dotace na rok 2019 z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Dodatku č. 1
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1253/24RM/2019
1255/24RM/2019
1256/24RM/2019
1261/24RM/2019
1264/24RM/2019

Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu MSK a s
uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací
neupotřebitelného investičního majetku Domova seniorů
Havířov
Výpůjčka notebooku
Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím HavířovBludovice Selská, p. o

1274/26RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím
dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019
– II. Kolo________________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na
místní úrovni 2019 – II. kolo, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí
dotací na realizaci investičního projektu „Havířov – Rozšíření Městského
kamerového dohlížecího systému o 4 kamerové body“
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši
10 % tj. 50 000,- Kč na projekt „Havířov – Rozšíření Městského kamerového
dohlížecího systému o 4 kamerové body“ v roce 2020
uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím
návrhu úprav rozpočtu na rok 2020 navýšení výdajů MP Havířov ve výši
schválené spoluúčasti statutárního města Havířova 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 50 000,- Kč a to za předpokladu, že projekty budou
schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality
1275/26RM/2019 - Přidělení 1 konkrétního obecního bytu v rámci sociálního programu
Prevence bezdomovectví v Havířově_________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
přidělení 1 konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě
na ul. Moskevská 1123/2 v Havířově-Městě, 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
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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.
1276/26RM/2019 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Eva Lesková a Roman Novák
Rada města Havířova
neschvaluje
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
přistoupení p. R. N., trvale bytem ……………………………………………
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 0+1 v domě
na ul. ………………………………………….., jehož nájemkyní je p. E. L.
1277/26RM/2019 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. 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. …………………………………… pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
- nájemní smlouva bude s p. N. Š. 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 700,00 Kč/měsíc
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. L.Š., t.b. ……..
…………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se
jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv
k uvolněným bytům v majetku města Havířova
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. M. C., t.b. …………………………………….. pod podmínkou, že:
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o celkové
úhradě pohledávek vůči městu Havířov
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- nájemní smlouva bude s p. M. C. 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 1.000,00 Kč/měsíc
1278/26RM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1882/2, k.ú. Bludovice_________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1882/2, ostatní plocha o výměře 116
m2, k.ú. Bludovice, paní Mgr. Z. M., …………………………………………..,
a paní Mgr. S. Z., ……………………………………….., za účelem zahrady u
rodinného domu
1279/26RM/2019 - Zrušení předkupního práva________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit zrušení předkupního práva k pozemkům parc.č. 2008/196 a parc.č.
2044/2, katastrální území Šumbark, které vlastní společnost Slezský garážový
park s.r.o., se sídlem Příkrá 396/13, 725 28 Ostrava-Lhotka, IČO: 04169603,
ve prospěch statutárního města Havířov
1280/26RM/2019 - Záměr prodloužení pronájmu pozemků parc.č. 331/1, 3704,
k.ú. Havířov-město a parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice___________________
Rada města Havířova
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu pozemků parc.č. 331/1, 3704, k.ú. Havířov-město
a parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice nájemci společnosti MS steel s.r.o., sídlo:
Michálkovická
2031/109b,710
00
Ostrava
–
Slezská
Ostrava
IČO: 268 43 854, za účelem umístění 3 ks reklamních – informačních cedulí
o rozměrech 2m x 1m, nájemné za 1 kus /3.000,00 Kč/m2 reklamní plochy/rok,
tj. 2 m2 x 3.000,00 Kč = 6.000,00 Kč /cedule, počet cedulí 3 ks, tj. 3 x 6.000,00
Kč = 18.000,00 Kč + DPH, na dobu 5 let, tj. do 16.11.2024
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1281/26RM/2019 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark_____________________
Rada města Havířova
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m2, k.ú. Šumbark
za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky
autoškoly, pro provozovatele autoškoly Bc. Břetislava Kroulíka, bytem
…………………………………….., IČO: 08463191 za těchto podmínek:
- na dobu neurčitou od 01.12.2019 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
o nájmu
Z: vedoucí EO
T: 30.11.2019
1282/26RM/2019 - Výpůjčka pozemků v katastrálním území Šumbark____________________
Rada města Havířova
schvaluje
výpůjčku pozemku parc.č. 1964/5, ost. plocha o výměře 398 m2 a částí pozemků
parc.č. 1964/4, ost.plocha o výměře cca 305 m2, parc.č. 1917/1, ost. plocha o
výměře
cca 1.900 m2 a
parc.č. 1964/1, ost.plocha o
výměře
2
cca 670 m , celkem cca 3 273 m2, vše v katastrálním území Šumbark pobočnému
spolku SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Havířov Město se sídlem HavířovŠumbark, Požárnická 545/17a, IČO: 65468104 (dále jen „vypůjčitel“) za účelem
zřízení sportovního areálu s výcvikovým prostorem pro mládež, včetně terénních
úprav pozemků za těchto podmínek:
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 10 let s účinností
od 01.12.2019 do 30.11.2029
- nejpozději 6 měsíců před uplynutím sjednané doby může vypůjčitel písemně
požádat město o prodloužení doby výpůjčky
- město dává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, souhlas vypůjčiteli provést stavbu sportovního areálu s výcvikovým
prostorem pro mládež, včetně terénních úprav pozemků
- město může požadovat vrácení pozemků před uplynutím sjednané doby
v případě, že vypůjčitel bude pozemky užívat v rozporu se smlouvou,
sjednaným účelem, nebude je užívat řádně, město bude potřebovat pozemky
nevyhnutelně z důvodu, který při uzavření smlouvy nemohlo předvídat, město
bude potřebovat pozemky v rámci přípravy veřejně prospěšné stavby „D9 –
Propojení ul. U Nádraží a prodloužené ulice Petřvaldské v Havířově,
Šumbarku, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě“
- vypůjčitel může pozemky vrátit před uplynutím sjednané doby, pokud je již
nebude potřebovat
- vypůjčitel se zavazuje pozemky na vlastní náklady řádně udržovat
- vypůjčitel vrátí pozemek do tří měsíců od skončení výpůjčky městu, stavby
vybudované v rámci sportovního areálu s výcvikovým prostorem pro mládež
odstraní na vlastní náklady a pozemky uvede do původního stavu,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1283/26RM/2019 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“- (II. část)_________________
Rada města Havířova
schvaluje
pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města
Havířov-Město, lokalita Důlňák“,
a) výpůjčku a zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě,
k pozemkům k.ú. Havířov-město,
1. k části parc. č. 4604, v rozsahu cca 19 m2, ve vlastnictví O. J. a E. J. , bytem
……………………………., pro nemovitou věc - kanalizační stoku
v majetku statutárního města Havířova, umístěnou na pozemku v rozsahu
dle zaměření,
2. k části parc. č. 4506/1 a 4506/3, v rozsahu cca 6 m2, ve vlastnictví
Z. F. a A. F., bytem ……………………………………., pro nemovitou věc
- kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova, umístěnou na
pozemku v rozsahu dle zaměření,
3. k části parc. č. 4571/4, v rozsahu cca 12 m2, ve vlastnictví
D. T. , bytem ……………………………………………., pro nemovitou
věc - kanalizační stoku v majetku statutárního města Havířova, umístěnou
na pozemku v rozsahu dle zaměření,
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4. k části parc. č. 4556/4, v rozsahu cca 75 m2, ve vlastnictví
Ing. M. S. a MUDr. M. S. , bytem …………………………….., pro
nemovitou věc - kanalizační stoku a výtlačný řad v majetku statutárního
města Havířova, umístěný na pozemku v rozsahu dle zaměření,
k bodu 1- 4 :
- doba výpůjčky pozemků se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání
kolaudačního souhlasu k dokončeným stokám
- služebnost inženýrské sítě spočívá v právu vlastníka kanalizace, umístit,
provozovat, udržovat, opravovat či odstranit nemovitou věc- kanalizaci
umístěnou na pozemcích, vstupovat a vjíždět na pozemky vlastníků s tím, že
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
b) nájem a zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, k pozemku
k.ú. Havířov–město, k části parc. č. 4556/2, v rozsahu cca 60 m2, ve
vlastnictví MUDr. O. K. , bytem ……………………………………….., pro
nemovitou věc - kanalizační stoku a výtlačný řad v majetku statutárního města
Havířova, umístěný na pozemku v rozsahu dle zaměření s tím, že vlastník
požaduje před vydáním stavebního povolení uzavření nájemní smlouvy
s nájemným sjednaným ve výši 100,00 Kč/m2/rok, tj. při výměře cca 60 m2
celkem cca 6.000,00 Kč/rok a hodnota břemene je sjednána ve výši 200,00
Kč/m2 dle zaměření, tj. při výměře cca 60 m2 celkem cca 12.000,00 Kč a
10.000,00 Kč za umístění 1 ks šachtice na pozemku
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv
Z: vedoucí EO
T: ke stavebnímu řízení
1284/26RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti PODA a.s.________
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 524/1, 15/1,
19, 24/1, k.ú. Bludovice 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 29.875,00 Kč + DPH,
o celkové výměře 239 m2 dle GP č. 4635-233/2019 ze dne 25.09.2019 a GP č.
4633-226/2019 ze dne 24.09.2019, 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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pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1285/26RM/2019 - Zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o._____
Rada města Havířova
schvaluje
zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 284/14,
284/18, 284/19, k.ú. Šumbark spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské
zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se
zřízením,
stavebními
úpravami,
opravami,
provozováním
a odstraněním plynárenského zařízení „PREL A, Prodejna potravin Lidl,
ul. U Nádraží Havířov – přeložka plynovodu, číslo stavby: 8800089814“ včetně
jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou
úhradu ve výši 14.206,00 Kč + DPH, o výměře 71,03 m2 dle GP č. 1949177/2019 ze dne 24.07.2019, 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, investorem a plátcem je společnost Lidl Česká
republika v.o.s. se sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha Stodůlky,
IČO: 261 78 541
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o
zřízení věcného břemene
Z: vedoucí EO
T: 31.12. 2019
1286/26RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s._______________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku
města a to parc.č. 4561, k.ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IP-12-8023277/VB4, Havířov, Formanská 4551, příp. NNk“
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 1,10 m2 dle GP č.
2359-282/2019 ze dne 20.08.2019, na dobu neurčitou
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2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku
města a to parc.č. 2938/18, 2938/19, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení,
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy
podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci
stavby č. IP-12-8023800/VB2, Horní Bludovice č.p. 2860/1, příp. NNk“
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,03 m2 dle GP č.
4606-254/2019 ze dne 26.08.2019, 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
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
věcných břemen – služebností dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
1287/26RM/2019 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č.
2537, 2600/5, 2601/1, k.ú. Havířov-město za účelem umístění elektropřípojky
za
jednorázovou
úhradu
ve
výši
3.291,25
Kč
+
DPH
(o výměře 26,33 m2) dle GP č. 2374-378/2019 ze dne 26.08.2019
ve prospěch pozemku parc.č. 2596, k.ú. Havířov-město, jehož součástí
je budova s číslem evidenčním 3927, garáž, jimiž ke dni zřízení pozemkové
služebnosti jsou vlastníky P. M.
a Mgr. B. M. ,
oba bytem
………………………………, na dobu neurčitou
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1224,
k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši
3.000,00 Kč + DPH (o výměře 17,00 m2) dle GP č. 4607-125/2019 ze dne
30.08.2019 ve prospěch pozemku parc.č. 1216/16, k.ú. Bludovice, jehož
součástí je budova č.p. 1142, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou
vlastníky L. M. a A. M. , oba bytem ………………………………………,
na dobu neurčitou
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení
pozemkových služebností dle bodu 1. a 2.
Z: vedoucí EO
T: 31.12.2019
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1288/26RM/2019 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 13,61 m2
v suterénu obytného domu ul. ……………………………………….,
p. L. R. , jako sklad pro vlastní potřebu
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 17,30 m2
v suterénu obytného domu ul. …………………………………………,
p. L. V. , jako sklad pro vlastní potřebu
1289/26RM/2019 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,83 m2 v suterénu
obytného domu ul. ……………………………………………………..,
p. I. F. , 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 13,28 m2 v suterénu
obytného domu ul. ……………………………………, p. P. S., 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 o výměře 15,45 m2 v suterénu
obytného domu ul. …………………………………………., p. A. Č. , jako
sklad pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
4. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 6,30 m2 v suterénu
obytného domu ul. ………………………………………, p. P. M. , jako sklad
pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
5. pronájem části nemovité věci - místnosti o výměře 10,29 m2 v suterénu
obytného domu ul. ……………………………………., p. L. O. , jako sklad
pro vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

16
USNESENÍ
z 26. schůze Rady Města Havířova
konané dne 21.10.2019

6. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 6,16 m 2 v suterénu
obytného domu ul. …………………………………., p. R. S., jako sklad pro
vlastní potřebu, za podmínek:
- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
7. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře
24,37 m2 v suterénu obytného domu ul. ……………………………………,
Ing. arch. L. S. , IČO: 87854317, jako projekční kancelář,
za podmínek:
- nájemné 300,00 Kč/m2/rok bez DPH
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
8. ukončení výpůjčky části pozemku parc. č. 2024 o výměře 442,50 m2
v k.ú. Havířov-město, vypůjčiteli spol. Armáda spásy, z.s. IČO: 40613411,
dohodou k 31. 10. 2019
9. výpůjčku části pozemku parc. č. 2024 o výměře 442,50 m2
v k.ú. Havířov-město, spol. Armáda spásy – církev, IČO: 02144034,
jako zahradu ke komunitnímu centru, za podmínek:
- na dobu určitou od 1. 11. 2019 po dobu provozování komunitního centra
v budově ul. Jaroslava Seiferta 1483/8, Havířov-Město, Armádou spásy
- provádění letní a zimní údržby oploceného pozemku – zahrady a přístupů
podle snímku KM
- v případě porušení podmínek bude vypůjčitel hradit obvyklé nájemné
10. pronájem části štítové stěny o rozměrech 10 x 5 m obytného domu
Dlouhá tř. 470/17, Havířov-Město, spol. Na Záguří s.r.o., IČO: 05421454, pro
umístění banneru k reklamě vlastního podniku, za podmínek:
- nájemné 2.000,00 Kč/m2/rok bez DPH (100.000,00 Kč ročně bez DPH)
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
1290/26RM/2019 - Využití majetku - věci nalezené_____________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
nabytí nalezených movitých věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
odprodej použitelných věcí nabytých jako věci nalezené dle přílohy č. 1
prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí
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1291/26RM/2019 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2019_______
Rada města Havířova
schvaluje
3. úpravu odpisových plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených
městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě
činí 49 079 377,51 Kč.
1292/26RM/2019 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 123. – 127._
Rada města Havířova
schvaluje
rozpočtová opatření č. 126. a č. 127., dle důvodové zprávy a příloh
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
vzít na vědomí
rozpočtová opatření č. 126. a č. 127., dle důvodové zprávy a příloh
schválit
a) rozpočtová opatření č. 123. – 125., dle důvodové zprávy a příloh
b) na základě rozpočtových opatření č. 117. – 127. tyto nové závazné ukazatele
rozpočtu města Havířova na rok 2019:
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)
z toho: tř. 1 - daňové příjmy
tř. 2 - nedaňové příjmy
tř. 3 - kapitálové příjmy
tř. 4 - přijaté transfery

2 341 576,57
1 139 656,92
49 674,28
3 857,89
1 148 387,48

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
odbor školství a kultury
odbor územního rozvoje
odbor organizační
odbor sociálních věcí
odbor komunálních služeb
Městská policie Havířov
ekonomický odbor
odbor kancelář primátora

2 538 035,77
2 091 965,58
922,52
17 562,57
484 610,72
276 073,04
8 767,96
325 623,26
96 438,10
861 614,02
20 353,39

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

446 070,19
2 050,20
73,00
846,90

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
z toho: investiční příspěvek
MŠ ČSA
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MŠ E. Holuba
MŠ Horymírova
MŠ Lípová
MŠ Mládí
MŠ Moravská
MŠ Okružní
MŠ Petřvaldská
MŠ Přímá
MŠ Puškinova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Radniční
MŠ Sukova
z toho: investiční příspěvek
MŠ Švabinského
MŠ U Jeslí
MŠ „U kamarádů“
z toho: investiční příspěvek
MŠ U Stromovky
MŠ U Topolů
ZŠ 1. Máje
ZŠ F. Hrubína
z toho: vázané finanční prostředky
ZŠ a MŠ Frýdecká
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Gorkého
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Jarošova
ZŠ K. Světlé
ZŠ Kpt. Jasioka
ZŠ M. Kudeříkové
ZŠ M. Pujmanové
ZŠ Mládežnická
z toho: investiční příspěvek
ZŠ Moravská
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Na Nábřeží
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Selská
ZŠ Školní
z toho: investiční příspěvek
ZŠ a MŠ Zelená
ZŠ Žákovská
ASTERIX - středisko volného času Havířov
Domov seniorů Havířov
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko Havířov
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1 149,60
1 206,30
2 171,73
1 164,00
2 149,74
1 163,68
2 889,77
1 053,00
1 174,80
100,00
1 958,30
974,50
65,00
753,90
1 149,88
1 076,00
75,00
1 062,30
742,30
6 119,34
4 785,09
300,00
3 545,37
35,00
5 633,29
4 868,93
160,00
3 973,66
6 904,52
4 719,07
3 915,40
5 799,02
6 451,29
478,00
10 044,18
750,00
10 654,07
350,00
3 193,92
3 618,83
60,00
1 365,94
6 292,45
3 500,60
64 796,00
23 619,00
44 617,50

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

SANTÉ - centrum ambulantních a
pobytových sociálních služeb Havířov
Sociální služby města Havířova
z toho: investiční příspěvek
Správa sportovních a rekreačních zařízení
Havířov
z toho: investiční příspěvek
Ostatní dotace a dary
III. Financování celkem
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
splátky jistin úvěrů
změna stavu na bankovních účtech

23 672,50 tis. Kč
62 275,52 tis. Kč
2 460,00 tis. Kč
48 448,80 tis. Kč
7 480,00 tis. Kč
58 519,00 tis. Kč
+196 459,20
0,00
-105 000,00
+301 459,20

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

1293/26RM/2019 - „Odkanalizování části města Havířova, lokalita Zákostelí - PD a AD“
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Odkanalizování části města Havířova, lokalita Zákostelí – PD a AD“
(stavba č. 19037)
2. následné veřejné zakázky (opce):
rozdělení veřejné zakázky na části:

ne
ne

3. dílčí plnění (fakturace):
poskytnutí zálohy:
čerpání dotace:
přenesená daňová povinnost:

ano
ne
ano (pokud bude přiznána)
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
termín dokončení:
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prosinec 2019
- dokumentace pro územní
souhlas přípojek (DÚS) do 75
kalendářních dnů ode dne
účinnosti smlouvy
- dokumentace pro stavební
povolení (DSP) do 120
kalendářních dnů ode dne
účinnosti smlouvy
- dokumentace pro provádění
stavby (DPS)
do 60 kalendářních dnů ode dne
vydání pravomocného
stavebního povolení

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 nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich
dodavatel zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam minimálně 3 významných služeb obdobného charakteru jako
předmět veřejné zakázky, tj. zpracování projektové dokumentace pro
stavební řízení a provádění na výstavbu či rekonstrukci kanalizační sítě,
v minimální hodnotě 900 000 Kč bez DPH/1služba, poskytnutých za
poslední 3 roky přede dnem podání nabídky
- osvědčení o odborné kvalifikaci osoby podílející se na plnění veřejné
zakázky, a to osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené
osoby 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
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství projektanta
odpovědného za projektovou dokumentaci
11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 40 000 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
- záruka trvající po dobu záruky zhotovitele stavby, mimimálně však 5 let
- 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
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem dokumentů souvisejících
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se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odkanalizování
části města Havířova, lokalita Zákostelí – PD a AD“
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Odkanalizování části města Havířova,
lokalita Zákostelí – PD a AD“
Z: vedoucí OÚR
T: 11/2019
1294/26RM/2019 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2020________________________________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2020 ve znění dle přílohy
1295/26RM/2019 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1.11.2019
do 31.3.2020_____________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1.11.2019
do 31.3.2020 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
1296/26RM/2019 - Žádost o výjimku pro vydání parkovací karty u MMH pro paní
Bc. Kiedroňovou_________________________________________________
Rada města Havířova
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bere na vědomí
žádost paní Bc. E. K. o udělení výjimky pro vydání parkovací karty za účelem
možnosti využívat za sjednanou cenu parkoviště u Magistrátu města Havířova na
ul. Svornosti a na ul. Jana Švermy
neschvaluje
udělení výjimky z Nařízení č. 1/2019, kterým se vymezují oblasti města,
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního
motorového vozidla za sjednanou cenu, schválené Radou města Havířova dne
4.2.2019 usnesením č. 351/7RM/2019 vydanou na základě § 23 odst. 1 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro paní Bc. E. K.
pověřuje
náměstka pro investice a chytré město podpisem odpovědi pro paní
Bc. E. K.
Z: vedoucí OKS
T: říjen 2019
1297/26RM/2019 - Uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů________________
Rada města Havířova
schvaluje
uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na zpětný odběr
elektrozařízení se společnosti ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60,
Praha 4, IČ 272 57 843,
pověřuje
vedoucí odboru komunálních služeb podpisem smlouvy o umístění a
provozování kontejnerů
Z: vedoucí OKS
T: 11/2019
1298/26RM/2019 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2020_________________
Rada města Havířova
schvaluje
Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2020 ve znění dle přílohy
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ukládá
předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2020
společnosti Technické služby Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 11/2019
1299/26RM/2019 - Městská autobusová doprava Havířov po r. 2023 – ustavení pracovní
skupiny pro přípravu zadávacího řízení na výběr dopravce_____________
Rada města Havířova
schvaluje
ustavení pracovní skupiny pro přípravu zadávacího řízení na výběr dopravce
pro zajištění Městské autobusové dopravy Havířov
jmenuje
členy pracovní skupiny pro přípravu zadávacího řízení na výběr dopravce pro
zajištění Městské autobusové dopravy Havířov:
Předseda pracovní skupiny:
p. Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
Členové:
p. Ing. Baránek Ondřej, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
p. Ing. Grzonková Iveta, vedoucí odboru komunálních služeb
p. Czechová Naďa, referent odboru komunálních služeb
p. Mgr. Kavková Kateřina, referent odboru právních služeb
p. Bc. Kleinbauerová Alena, referent odboru právních služeb
p. Ing. Kasalíková Marcela, vedoucí oddělení rozpočtu, zástupce vedoucí
ekonomického odboru
1300/26RM/2019 - Ceny za odpady pro podnikatele zapojené do systému obce______________
Rada města Havířova
schvaluje
od 1.1.2020 ceny pro podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému pro nakládání
s komunálním odpadem na území města Havířova takto:
kanceláře a provozovny produkující
max. 110 litrů odpadu týdně:
2 016,- Kč/rok bez DPH
max. 110 litrů odpadu za 14 dní:
1 008,- Kč/rok bez DPH
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obchody a provozovny produkující
více než 110 litrů max. však 1100 litrů
odpadu týdně:
více než 110 litrů max. však 1100 litrů
dpadu za 14 dní:

7 851,- Kč/rok bez DPH
3 926,- Kč/rok bez DPH

1301/26RM/2019 - Změna rozsahu investic pro Městskou hromadnou dopravu Havířov
v r. 2019 a nový odhad prokazatelné ztráty ČSAD Havířov a.s.__________
Rada města Havířova
ruší
v usnesení RMH číslo 416/8RM/2019 ze dne 18.02.2019 bod 1. v tomto znění:
„1. pořízení investic pro MHD Havířov v r. 2019 dopravci ČSAD Havířov a.s.
v rozsahu:
- nákup 7 autobusů, z toho 5 autobusů s dotací IROP (ITI), projekt
č. 050/06_16_045/ITI_15_01_001 (13. Výzva ITI Ostrava SC 1.2
Nízkoemisní a bezemisní vozidla),
- výstavba sociálního zařízení pro řidiče na konečné zastávce Šumbark, II.
etapa a dokončení výměny běžných zastávkových označníků na území
Havířova za nové,
- vybavení vozidel MHD Havířov Smart WI-FI routery s podporou platformy
V2X“
schvaluje
1. pořízení investic pro MHD Havířov v r. 2019 dopravci ČSAD Havířov a.s.
v rozsahu:
- nákup 7 autobusů, z toho 5 autobusů s dotací IROP (ITI), projekt č.
050/06_16_045/ITI_15_01_001 (13. Výzva ITI Ostrava SC 1.2
Nízkoemisní a bezemisní vozidla),
- dokončení výměny běžných zastávkových označníků na území Havířova za
nové,
- vybavení vozidel MHD Havířov Smart WI-FI routery s podporou platformy
V2X,
2. zvýšení částky pro úhradu prokazatelné ztráty v systému Městské hromadné
dopravy Havířov dopravci ČSAD Havířov a.s. v části účetní ztráty o
190 000,- Kč na úhradu provozu WI-FI v autobusech MHD od 01.06.2019,
3. uzavření Dodatku č. 20 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08 ze dne
27.08.2008 o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy
na území statutárního města Havířova, kterým se zvyšuje částka ke krytí
prokazatelné ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2019 z původních
81 989 000,- Kč nově na 82 179 000,- Kč,
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem Dodatku č. 20
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ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy
na území statutárního města Havířov č. OKS/770/08 ze dne 27.08.2008, uzavřené
s dopravcem ČSAD Havířov a.s.
Z: vedoucí OKS
T: 11/2019
1302/26RM/2019 - Souhlas s přijetím daru – ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí______________
Rada města Havířova
s o u h l a s í
s přijetím daru příspěvkovou organizací města:
Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
IČO: 61988723
- finanční dar v hodnotě 13 779,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na zajištění
školního stravování 3 znevýhodněných žáků školy pro období školního roku
2019/2020
1303/26RM/2019 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo
ředitele ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice
Selská, p. o.______________________________________________________
Rada města Havířova
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve složení:
předsedkyně:
paní Mgr. Jana Feberová
zástupce zřizovatele, náměstkyně
primátora pro školství a kulturu
Další členové:
pan PhDr. Pavel Hamza
zástupce zřizovatele, vedoucí OŠK
PaedDr. Stanislava Šmídová
zástupce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
paní PhDr. Hana Slaná
ředitelka inspektorátu České školní
inspekce
pan PhDr. Dalibor Pyszka
odborník určený Českou školní inspekcí
– ředitel školy
paní Mgr. Marta Kmeť
odborník určený Českou školní inspekcí
– ředitelka pedagogického centra
Mgr. Danuta Kulová
pedagogický pracovník ZŠ a MŠ
s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská,
příspěvková organizace
Ing. Marek Bystroń
předseda školské rady při ZŠ a MŠ
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s polským jazykem vyučovacím
Havířov-Bludovice Selská,
příspěvková organizace
pověřuje
1. podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise pana
Ing. Josefa Bělicu, primátora města
2. funkcí tajemníka komise paní Kristinu Jančarovou
doporučuje
přizvat odborníka s hlasem poradním paní Mgr. Ivu Georgiu, členku školské
komise Rady města Havířova
ukládá
učinit úkony k zahájení činnosti členů konkurzní komise v souvislosti s
obsazením vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, po jejich
jmenování
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2019
1304/26RM/2019 - Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovité věci ZŠ Jarošova Havířov
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové
organizaci
města
Základní
škole
Havířov-Šumbark
Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958165,
zastoupené ředitelem Mgr. Přemyslem Čapandou, pronájem části nemovité věci
níže uvedeným subjektům takto:
I. na dobu neurčitou fyzické osobě:
M. P., trvale bytem: …………………………………………………
za podmínek:
předmět nájmu:
účel:
výměra:
doba nájmu:

pronájem části pozemku parcely č. 690/3,
k. ú. Šumbark
zahrádka
část pozemku parc. č. 690/3 o rozměru 432 m2
od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

II. opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců
v období 24 měsíců po sobě jdoucích právnické osobě:
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Atletickému Klubu Havířov z.s., se sídlem Jílová 1584/3, Havířov – Podlesí,
IČO: 06359949, zastoupenému Bc. Richardem Chmelíkem, za podmínek
předmět nájmu:
výměra prostor:
doba nájmu:

tělocvična určená ke sportovní činnosti mládeže
180 m2
od 22. 10. 2019 do 30. 6. jednotlivého školního roku

1305/26RM/2019 - Souhlas zřizovatele s výpůjčkou části nemovité věci
ZŠ Mládežnická Havířov__________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace
IČO: 70958114, zastoupené ředitelkou
Mgr. Ivou Badurovou výpůjčku části nemovité věci níže uvedenému subjektu, za
podmínek:
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, příspěvková organizace,
IČO: 61988685
předmět výpůjčky:
výměra prostor:
doba výpůjčky:

tělocvična velká č. 81
290 m²
od 23. 10. 2019 do 23. 10. 2024

1306/26RM/2019 - Vyřazení investičního majetku – ZŠ Mládežnická Havířov______________
Rada města Havířova
schvaluje
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města
Základní školou Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,
příspěvková organizace, IČO: 70958114
- traktor na trávu, typ TM 40M, výrobní číslo 314342-21562433/MFT,
inventární číslo DHM/022/44 v pořizovací ceně 67 920,00 Kč včetně DPH
1307/26RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI a pořízení investičního movitého
majetku – MŠ Radniční Havířov____________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
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
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finanční částky
z rezervního fondu do fondu investic ve výši 46 000 Kč na nákup kuchyňské
linky – spodní a vrchní díl
2. pořízení investičního movitého majetku v celkové pořizovací ceně 49 400 Kč
včetně DPH:
- spodní díl kuchyňské linky - 29 900 Kč včetně DPH
- vrchní díl kuchyňské linky - 19 500 Kč včetně DPH
1308/26RM/2019 - Převod finančních prostředků z RF do FI - MŠ Balzacova Havířov_______
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci města Mateřské škole 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 finanční částky z rezervního fondu do fondu investic ve výši 300 000 Kč
na financování schválené investice „Zahrada pro hru a poznání“ odloučeného
pracoviště MŠ Kosmonautů
1309/26RM/2019 - Likvidace stávajícího zdroje vytápění, vybudování nové předávací stanice
v ZŠ M. Kudeříkové Havířov a výběr dodavatele tepelné energie_________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zcela nevyhovující technický stav předávací stanice v objektu Základní školy
Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,
IČO: 62331248, dle odborného posouzení uvedeného v důvodové zprávě
schvaluje
příspěvkové organizaci města ZŠ M. Kudeříkové Havířov:
1. zpracování projektové dokumentace pro vybudování nové předávací stanice
odpovídající potřebám ZŠ M. Kudeříkové Havířov po celkové revitalizaci,
která bude zahrnovat řešení napojení a zajištění kapacity na vytápění
zrekonstruovaného objektu tělocvičen
2. provedení fyzické likvidace stávající předávací stanice zprovozněné v roce
1995, která je součástí budovy ZŠ M. Kudeříkové Havířov, po ukončení topné
sezóny 2019/2020
3. vybudování nové předávací stanice pro centrální zásobování teplem v budově
ZŠ M. Kudeříkové Havířov, realizované na vlastní náklady dodavatelem
tepelné energie s napojením na SZTE
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ukládá
řediteli příspěvkové organizace města ZŠ M. Kudeříkové Havířov:
1. zadat zpracování projektové dokumentace pro realizaci nové předávací
stanice v budově ZŠ M. Kudeříkové Havířov, která bude součástí zadávací
dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku
2. předložit RMH ke schválení podmínky zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na dodávku tepelné energie, likvidaci stávající předávací
stanice a vybudování nové předávací stanice pro budovu ZŠ M. Kudeříkové
Havířov
Z: ředitel ZŠ
T: 12/2019
1310/26RM/2019 - Žádost o snížení nájemného________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
žádost Okresního fotbalového svazu Karviná, IČO: 22883053, o snížení ceny
pronájmu prostor Sportovní haly Slavie na ul. Astronautů 2, Havířov-Město,
pro konání „Zimní ligy starších přípravek“ - soutěž pro děti mladší 12 let,
dle přílohy č. 1
schvaluje
výpůjčku prostor Sportovní haly Slavie na ul. Astronautů 2, Havířov-Město,
Okresnímu fotbalovému svazu Karviná, IČO: 22883053, pro konání „Zimní ligy
starších přípravek“ - soutěž pro děti mladší 12 let, a to 7 turnajů, v termínech
dohodnutých se Správou sportovních a rekreakčních zařízení Havířov,
za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor
1311/26RM/2019 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 1. pololetí roku 2019___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města:
- Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50 (dále jen MK),
- Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 31 79 85 (dále jen MKS),
- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00 30 67 54
(dále jen SSRZ) za 1. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 1
2. přehled činnosti příspěvkových organizací města - MK, MKS a SSRZ
za 1. pololetí roku 2019 včetně stanovisek odborů MMH dle přílohy č. 2
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schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města – SSmH, DSH,
SANTÉ, MK, MKS a SSRZ za 1. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 3 ze mzdových
prostředků PO.
Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2019
1312/26RM/2019 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací za 1. pololetí roku 2019___________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
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 2019 dle přílohy č.1
2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 1. pololetí
roku 2019 včetně stanovisek odborů MMH dle přílohy č. 2
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - SSmH, DSH a
SANTÉ – za 1. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 3 ze mzdových prostředků PO
Z: vedoucí OSV
T: říjen 2019
1313/26RM/2019 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
a doplnění Pořadníku žadatelů o bezbariérové byty____________________
Rada města Havířova
schvaluje
1. Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou
v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2019 do 30.04.2020
dle přílohy č. 1 a č. 2
2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové byty
pro rok 2019 dle přílohy č. 3
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1314/26RM/2019 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do měst Tallinn a Paide v Estonsku
ve dnech 15. - 17.9.2019____________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do měst Tallinn a Paide v Estonsku
ve dnech 15. - 17.9.2019, dle důvodové zprávy
1315/26RM/2019 - Schválení bezplatného užití znaku města Havířova na prapor Okresního
sdružení hasičů Karviná___________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
bezplatné užití znaku města Havířova pro Okresní sdružení hasičů Karviná
ukládá
zaslat usnesení Rady města Havířova a závazný vzor znaku žadateli
Z: vedoucí OKP
T: 30.10.2019
1316/26RM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 14.10.2019 dle příloh
1317/26RM/2019 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za 3. čtvrtletí 2019________________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
v 3. čtvrtletí roku 2019 dle přílohy č. 1

32
USNESENÍ
z 26. schůze Rady Města Havířova
konané dne 21.10.2019

1318/26RM/2019 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek____
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o nadační příspěvek příspěvkovou organizací Městské kulturní
středisko Havířov, IČO: 00317985:
poskytovatel nadačního příspěvku:
Nadace Český hudební fond,
Besední 487/3, Praha 1,
Malá Strana, IČO: 61381390
název projektu:
Komorní koncerty Kruhů přátel hudby
podzim 2019/jaro 2020
požadovaná výše dotace:
nelze specifikovat
spolufinancování:
z příspěvku na provoz Městského
kulturního střediska Havířov
pro rok 2020
1319/26RM/2019 - Společenský dům Havířov – krátkodobé nájmy________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,
Hlavní 246/31a, Havířov-Město, výše úhrad za poskytnutí krátkodobých nájmů
Společenského domu Havířov pro období plesové sezóny dle důvodové zprávy.
1320/26RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek
z Nadačního fondu TEPLO NA DLANI_______________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních
služeb,
IČO:
00847470,
Tajovského
1156/1,
736 01 Havířov – Podlesí, podání žádosti o nadační příspěvek z Nadačního fondu
TEPLO NA DLANI, IČO: 06486282, se sídlem Konzumní 298/6a,
736 01 Havířov – Šumbark, v hodnotě 30 000,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: říjen 2019
1321/26RM/2019 - Žádost o souhlas s přijetím nadačního příspěvku NF RESIDOMO
a uzavřením smlouvy______________________________________________
Rada města Havířova
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schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu RESIDOMO,
IČO: 06036309, se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava ve výši
20 000,-Kč a uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
pověřuje
ředitelku příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových sociálních služeb Mgr. Michaelu Rosovou k podpisu Smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadačního fondu RESIDOMO
Z: ředitelka SANTÉ
T: říjen 2019
1322/26RM/2019 - Žádost o dodatečný souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek
z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL_____________________________
Rada města Havířova
schvaluje
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových
sociálních služeb, IČO: 00847470, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov –
Podlesí, podání žádosti o nadační příspěvek z Nadačního fondu VÍTKOVICE
STEEL, IČO: 27784819, se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava
v hodnotě 102 670,-Kč.
Z: ředitelka SANTÉ
T: říjen2019
1323/26RM/2019 - Informace o změně poskytovaných sociálních služeb na středisku Helios
Domova seniorů Havířov__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
informaci o změně poskytovaných sociálních služeb na středisku Helios
Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace, od 1.1.2020 – zrušení
služby domova pro seniory a zároveň navýšení kapacity služby domova se
zvláštním režimem.
Z: ředitel DsH
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1324/26RM/2019 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací
Městská knihovna Havířov_________________________________________
Rada města Havířova
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město:
Poskytovatel dotace:
Název dotačního programu:
Název projektu:

Moravskoslezský kraj
Regionální funkce knihoven
Zabezpečení výkonu regionálních funkcí
knihoven na rok 2020
1 340 000 Kč
1 340 000 Kč
0 Kč bez spoluúčasti v plné výši
poskytovatelem dotace

Celkové náklady na projekt:
Požadovaná výše dotace:
Spolufinancování:

1325/26RM/2019 - Budoucí finanční zajištění veřejné zakázky v následujících letech
– „Úplatné nabytí práv k licenčním službám“_________________________
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit budoucí finanční zajištění veřejné zakázky „Úplatné nabytí práv
k licenčním službám“
uložit zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020 do výdajové
části rozpočtu organizačního odboru (OJ 6) finanční prostředky ve výší 1 480
000,00 Kč bez DPH (1 790 800,00 Kč včetně DPH) a na další roky finanční
prostředky ve výši 1 120 000,00 Kč/rok bez DPH (1 355 200,00 Kč/rok s DPH)
na služby vyplývající z realizace veřejné zakázky „Úplatné nabytí práv k
licenčním službám“
Z: vedoucí ORG
T: 10/2019
1326/26RM/2019 - Budoucí finanční zajištění veřejné zakázky – „Nákup výpočetní techniky“_
Rada města Havířova
doporučuje
Zastupitelstvu města Havířova
schválit budoucí finanční zajištění veřejné zakázky „Nákup výpočetní
techniky“
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uložit zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020 do výdajové
části rozpočtu organizačního odboru (OJ 6) finanční prostředky ve výší 8 088
804,- Kč na realizaci veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“
Z: vedoucí ORG
T: 10/2019
1327/26RM/2019 - Předžalobní výzva________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
text odpovědi dle Přílohy č. 2 na Předžalobní výzvu (Příloha č. 1), která byla
městu doručena dne 14.10.2019
pověřuje
tajemníka magistrátu podpisem odpovědi dle Přílohy č. 2
1328/26RM/2019 - Žaloba na náhradu škody – pokyn právnímu zástupci k podání odvolání__
Rada města Havířova
bere na vědomí
rozsudek Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 13.9.2019,
č.j. 110 C 475/2018-332, kterým byla zamítnuta žaloba statutárního města
Havířova o zaplacení částky ve výši 1.500.000 Kč proti členům hodnotící komise
jmenovanými pro zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov“ dle
přílohy
schvaluje
nepodat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karviné – pobočka
v Havířově ze dne 13.9.2019, č.j. 110 C 475/2018-332
ukládá
informovat právního zástupce statutárního města Havířova společnost
3ADVOKÁTI, v.o.s. o rozhodnutí Rady města Havířova v této věci.
Z: vedoucí OPS
T: 23.10.2019
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1329/26RM/2019 - ZPŘ/397/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“
- rozhodnutí o námitkách__________________________________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
1. obsah námitek stěžovatele UPS Technology, spol. s r.o., se sídlem
617 00 Brno-Komárov, Za školou 648/3, IČO: 41605373, proti rozhodnutí
o vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/397/OÚR/19 „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“ ve znění přílohy č. 1
2. obsah námitek stěžovatele Firstpower a.s., se sídlem
130 00 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, IČO: 28386191, proti
rozhodnutí o vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení
ZPŘ/397/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“ ve
znění přílohy č. 2
odmítá
1. námitky stěžovatele UPS Technology, spol. s r.o., se sídlem
617 00 Brno-Komárov, Za školou 648/3, IČO: 41605373, proti rozhodnutí
o vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/397/OÚR/19 „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH“ z důvodů uvedených
v příloze č. 3
2. námitky stěžovatele Firstpower a.s., se sídlem 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Koněvova 2660/141, IČO: 28386191, proti rozhodnutí o vyloučení stěžovatele
z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/397/OÚR/19 - „Náhradní zdroj elektrické
energie pro budovu MMH“ z důvodů uvedených v příloze č. 4
ukládá
odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovatelům
Z: vedoucí OPS
T: 25.10.2019
1330/26RM/2019 - UŘ/493/MRA/18 - "Vyhrazená technická zařízení - výtahy" – rozhodnutí
o postupu po vyloučení účastníka____________________________________
Rada města Havířova
rozhodla
zrušit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby UŘ/493/MRA/18
- „Vyhrazená technická zařízení – výtahy“ podle ustanovení § 127 odst. 2 písm.
b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“), neboť vybranému dodavateli společnosti EV –
servis s. r. o., se sídlem Klimkovická 58/30, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 603
18 457, zanikla účast v zadávacím řízení po jeho vyloučení, s tím, že účinky
tohoto rozhodnutí nastanou a oznámení o zrušení zadávacího řízení bude
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odesláno po té, co vyloučenému účastníku společnosti EV – servis s. r. o., se
sídlem Klimkovická 58/30, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 603 18 457 uplyne
lhůta pro podání návrhu podle § 251 odst. 2 Zákona
pověřuje
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení o
zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 3
ukládá
odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení ve znění přílohy č. 3
Z: vedoucí investičněprovozního odboru
MRA, s.r.o.
T: po marném uplynutí lhůty
pro podání návrhu podle
§ 251 odst. 2 zákona
1331/26RM/2019 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________
Rada města Havířova
schvaluje
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. 38 o velikosti 0+1 na ulici …………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. H. S.
b) Byt č. 56 o velikosti 0+1 na ulici ………………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. M. G.
c) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici ……………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. R. Z.
d) Byt č. 7 o velikosti 0+1 na ulici …………………………………………..
pořadí žadatelů: 1. M. B.
e) Byt č. 13 o velikosti 0+1 na ulici ……………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. M. O.
f) Byt č. 24 o velikosti 1+1 na ulici ……………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. Ing. M. Š.
g) Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici ………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. J. P.
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h) Byt č. 14 o velikosti 1+1 na ulici ……………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. J. V.
i) Byt č. 11 o velikosti 1+1 na ulici ………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. K. V., 2. Bc. L. F.
j) Byt č. 2, vel. 1+1 v ulici ……………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. O. M.
k) Byt č. 4, vel. 0+2 v ulici ……………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. P. W. – A. H.,
2. M. S.,
3. K. A.
l) Byt č. 50, vel. 0+2 v ulici ……………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. P. I. – J. K.,
2. M. Z.,
3. M. K.
m) Byt č. 6, vel. 0+2 v ulici ……………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. R. D.,
2. M. Z.
n) Byt č. 3, vel. 1+2 v ulici ……………………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. J. K.
o) Byt č. 7, vel. 1+2 v ulici ………………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. T. G.,
2. D. F.,
3. K. M.
p) Byt č. 13, vel. 1+2 v ulici ………………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. K. M.,
2. K. Z.
q) Byt č. 3, vel. 1+2 v ulici …………………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. I. N.,
2. I. K.,
3. Ing. J. O.
r) Byt č. 12, vel. 1+2 v ulici ………………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. H. H.
s) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici …………………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. E. V.,
2. K. Š. – J. F.,
3. Mgr. L. O. - J. O.
t) Byt č. 8, vel. 1+2 v ulici ………………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. Ing. P. R. – D. H.
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u) Byt č. 32, vel. 1+2 v ulici ……………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. M. R.,
2. Z. P.,
3. V. Ř. – L. Š.
v) Byt č. 10, vel. 1+2 v ulici …………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. V. B.,
2. B. G.
w) Byt č. 14, vel. 1+2 v ulici ………………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. A. K.,
2. I. B.,
3. B. N.
x) Byt č. 26, vel. 1+2 v ulici …………………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. V. K.,
2. P. B. - Mgr. M. S.
y) Byt č. 19, vel. 1+2 v ulici ………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. H. B.
z) Byt č. 4, vel. 1+2 v ulici …………………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. V. G.
aa) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici ……………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. M.B. – M. V.
bb) Byt č. 1, vel. 1+3 v ulici …………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. V. Z. – D. Z.,
2. Ing.V. G. - Mgr. Š. G.
cc) Byt č. 12, vel. 1+3 v ulici ………………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. J. K. – S. P.
dd) Byt č. 5, vel. 1+3 v ulici …………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. J. S.,
2. T. B.,
3. Ing. V. G. - Mgr. Š. G.
ee) Byt č. 7, vel. 1+3 v ulici …………………………………………..,
pořadí žadatelů: 1. Ing. V. G. - Mgr. Š. G.,
2. T. B.,
3. L. Z.
ff) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici ………………………………………….,
pořadí žadatelů: 1. Ing. J. P. – P. V.,
2. M. Ch. – M. B.,
3. J. L. – V. L.
gg) Byt č. 9, vel. 1+3 v ulici …………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. Bc. K. B.
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hh) Byt č. 21, vel. 1+3 v ulici …………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. R. M.
ii) Byt č. 14, vel. 1+3 v ulici ……………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. E. K.
jj) Byt č. 12, vel. 1+4 v ulici ……………………………………………...,
pořadí žadatelů: 1. A. R.,
2. P. G. – J. S.,
3. M. K.
kk) Byt č. 12, vel. 1+4 v ulici ……………………………………………,
pořadí žadatelů: 1. P. G. – J. S.,
2. Mgr. J. S. – M. S.,
3. Mgr. L. G. – R. G.
pověřuje
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek
záměru pronájmu
1332/26RM/2019 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______
Rada města Havířova
schvaluje
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
bere na vědomí
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. 10. 2019, 15. 10. 2019
a 1. 11. 2019 dle přílohy č. 1
2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3
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1333/26RM/2019 - Prodloužení nájemních smluv k bytům v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě v ul. Tesařská 321/1,
Havířov-Město, kterým k 31. 10. 2019 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1
1334/26RM/2019 - Informace o vyřízení žádosti o snížení smluvní pokuty za prodlení
s realizací akce ZPŘ/369/MRA/18 - „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“__
Rada města Havířova
bere na vědomí
odpověď společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. na žádost o snížení smluvní
pokuty ve výši 742 259,74 Kč uplatněné vůči společnosti TURČINA s.r.o., IČO:
25886550,
se
sídlem
Dělnická
544/53,
Prostřední
Suchá,
735 64 Havířov, za nedodržení dohodnutého termínu předání díla „Oprava
střechy na ul. Dlouhá 23-33“ realizovaného na základě Smlouvy o dílo
č. 100/MRA/19 ze dne 8. 2. 2019
1335/26RM/2019 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor ve správě
Městské realitní agentury, s.r.o. za 1. pololetí 2019_____________________
Rada města Havířova
bere na vědomí
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 44 nebytových prostor v obytných domech, 3 garáže a 4
samostatné objekty a nebylo zjištěno porušení sjednaných smluvních podmínek
1336/26RM/2019 - Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného
dne 04.11.2019___________________________________________________
Rada města Havířova
schvaluje
předložený návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které
se bude konat dne 4. listopadu 2019 od 15:30 hod. v Kulturním domě RADOST,
dle přílohy
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1337/26RM/2019 - „Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH- nové vyhlášení“
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_______
Rada města Havířova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Náhradní zdroj elektrické energie pro budovu MMH- nové vyhlášení“
2. následné veřejné zakázky (opce): ne
rozdělení veřejné zakázky na části: ne
3. dílčí plnění (fakturace):

ano (dodání a předání do užívání náhradního
zdroje včetně stavebních úprav a měsíční
úhrady za pronájem náhradního zdroje)
poskytnutí zálohy:
ne
čerpání dotace:
ne
přenesená daňová povinnost:
ne

4. varianty nabídky:

ne

5. dobu realizace veřejné zakázky:
předpokládané zahájení:
první polovina prosince 2019
termín dodání:
nejpozději do 80 dnů ode dne
účinnosti smlouvy
pronájem:
po dobu 60 měsíců ode dne předání náhradního
zdroje k užívání
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 nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíce
přede dnem podání nabídky
- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, tj. „Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení“ nebo „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a
přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“
9. ekonomickou kvalifikaci:
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
10. technickou kvalifikaci:
- seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení s tím, že dodavatel splní danou kvalifikaci,
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pokud prokáže poskytnutí minimálně 2 zakázek, přičemž předmětem
každé byla dodávka nebo pronájem náhradního zdroje elektrické energie
včetně provedení napojení pomocí kabeláže ke koncovým prvkům
- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto
složení:
minimálně 1 osoba pro montáž a opravy náhradního zdroje, který bude
předmětem plnění
- osvědčení o odborné kvalifikaci osob podílejících se na plnění veřejné
zakázky:
platné osvědčení dle ust. § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, osoby pro
montáž a opravy náhradního zdroje, který bude předmětem plnění
11. další podmínky:
- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 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 1.000.000,00 Kč
- záruční doba na stavební práce 60 měsíců
- smluvní pokuty dle Přílohy č. 1
12. způsob realizace zadávacího řízení:
- listinnou formou
13. složení komise dle Přílohy č. 2
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům
uvedeným v Příloze č. 3
pověřuje
náměstka primátora pro investice a chytré město podpisem dokumentů
souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
ukládá
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Náhradní zdroj elektrické energie pro
budovu MMH- nové vyhlášení“
Z: vedoucí OÚR
T: 12/2019
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1338/26RM/2019 - Vyloučení ze zadávacího řízení – identifikace vyloučeného účastníka
zadávacího řízení a odůvodnění vyloučení____________________________
Rada města Havířova
rozhodla
dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“), v zadávacím řízení
ZPŘ/396/OÚR/19 - „Kancelářské potřeby 2020-2021“ o vyloučení účastníka
zadávacího řízení uvedeného v příloze, neboť účastník zadávacího řízení
předložené doklady a vzorky na základě žádosti podle § 46 zákona neobjasnil a
nedoplnil, jak je blíže odůvodněno v příloze
ukládá
odeslat účastníkovi zadávacího řízení oznámení o vyloučení
Z: vedoucí OPS
T: do 23.10.2019

Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.
náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Bohuslav NIEMIEC v. r.
náměstek primátora
pro investice a chytré město
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