STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
77. schůze Rady města Karviné konané dne 26.03.2014
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

3508

Schválení ověřovatelů zápisu 77. schůze RM Karviné konané dne 26.03.2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
ověřovatele zápisu 77. schůze RM Karviné konané dne 26.03.2014, a to pana Stanislava Sobela a pana Bc.
Miloslava Pawlicu.

3509

Schválení programu 77. schůze RM Karviné konané dne 26.03.2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
program 77. schůze RM Karviné konané dne 26.03.2014, včetně projednaných změn:
doplněný materiál:

Doplnění programu č. 5 - OM - Rozhodnutí o nevyhovění námitkám podaným stěžovateli v rámci výběrového
řízení na zhotovitele stavby pod názvem Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné.

3510

Povolení těžby OKD, a. s., Závodu Dolu Darkov v 5. kře dobývacího prostoru Darkov porub č. 240 503

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

51/2014/RM
vedoucí OR
2014-03-31

rozhodla
vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru OKD, a. s., Závodu Dolu Darkov v porubu 240 503 z důvodu
uvedených v důvodové zprávě.
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3511

Změna usnesení Rady města Karviné č. 1269 ze dne 10.01.2012 - Projekt Rekonstrukce
komunikace v centru města Karviné jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části
města

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č. 1269 ze dne 10.01.2012 tak, že se původní příloha č. 1 k usnesení Rady
města Karviné č. 1269 ze dne 10.01.2012 nahrazuje novou přílohou č. 1 k tomuto usnesení. Ostatní text
usnesení zůstává nedotčen.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č. 1269 ze dne 10.01.2012 tak, že se původní příloha č. 2 k usnesení Rady
města Karviné č. 1269 ze dne 10.01.2012 nahrazuje novou přílohou č. 2 k tomuto usnesení. Ostatní text
usnesení zůstává nedotčen.

3512

Přerušení provozu mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná včetně
mateřských škol, které jsou součástmi základních škol, a to v období hlavních prázdnin
roku 2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

52/2014/RM
vedoucí OR
2014-04-01

schválila
návrhy ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Karviná na přerušení provozu
mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná včetně mateřských škol, které jsou součástmi základních
škol, v období hlavních prázdnin roku 2014, uvedené v důvodové zprávě materiálu.
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3513

Stanovení kapacity příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského
2215

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

53/2014/RM
vedoucí OR
2014-07-31

rozhodla
stanovit s účinností od 01.09.2014 kapacitu příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského
2215, a to na 100 dětí jako nejvyšší povolený počet dětí mateřské školy.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

54/2014/RM
vedoucí OR
2014-07-31

uložila
Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné provést úkony nutné k provedení změny v rejstříku škol, a to v
mimořádném termínu.

3514

Smlouva o poskytování reklamy a o poskytování služeb mezi Technickými službami
Karviná, a. s., a statutárním městem Karviná v rámci konání celoměstských akcí pro rok
2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

55/2014/RM
vedoucí OR
2014-04-20

rozhodla
uzavřít Smlouvu o poskytování reklamy a o poskytování služeb mezi Technickými službami Karviná, a. s., se
sídlem Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město, IČO: 65138082, a statutárním městem Karviná, se sídlem
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Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČO: 00297534, v rámci konání celoměstských akcí pro rok 2014, dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

3515

IPRM IOP - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

3516

Změna Organizačního řádu příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
schválit změnu Organizačního řádu příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná, se sídlem Centrum
2299/16, 734 01 Karviná-Mizerov, IČO 00306355, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, s účinností od 01.06.2014.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
schválit Přílohu č. 1 k Organizačnímu řádu příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná, se sídlem
Centrum 2299/16, 734 01 Karviná-Mizerov, IČO 00306355, dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení, s účinností od
01.06.2014.
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3517

Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Pavlína Mikulková

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
uzavřít s fyzickou osobou podnikající pod obchodním jménem: Pavlína Mikulková, IČ: 86899546, místo podnikání:
735 72 Petrovice u Karviné, Prstná 160, dohodu o ukončení nájemní smlouvy, na základě níž dojde k ukončení
nájemní smlouvy číslo MMK/SML/341/2013 ze dne 30.04.2013 uzavřené mezi statutárním městem Karviná a paní
Pavlínou Mikulkovou na pronájem části pozemku p. č. 1624/493 o výměře 50 m2 v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, k datu 31.03.2014.

3518

Ukončení nájemních smluv dohodou - Veronika Obrusníková

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
uzavřít s paní Veronikou Obrusníkovou dohodu o ukončení nájemní smlouvy, na základě níž dojde k ukončení
nájemní smlouvy číslo MMK/SML/35/2012 ze dne 30.04.2012 uzavřené mezi statutárním městem Karviná a paní
Veronikou Obrusníkovou na pronájem pozemků p. č. 633/1 o výměře 13701 m2, p. č. 633/19 o výměře 5516 m2, p.
č. 633/20 o výměře 231 m2, p. č. 633/22 o výměře 470 m 2, p. č. 633/23 o výměře 2687 m2, p. č. 633/24 o výměře
1870 m2 a p. č. 634 o výměře 482 m2, vše v katastrálním území Ráj, obec Karviná, k datu 30.04.2014.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
uzavřít s paní Veronikou Obrusníkovou dohodu o ukončení nájemní smlouvy, na základě níž dojde k ukončení
nájemní smlouvy číslo MMK/SML/752/2013 ze dne 15.07.2013 uzavřené mezi statutárním městem Karviná a paní
Veronikou Obrusníkovou na pronájem pozemku p. č. 638/2 o výměře 3537 m2 v katastrálním území Ráj, obec
Karviná, k datu 30.04.2014.

3519

Zřízení věcného břemene - p. Vlk

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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rozhodla
zrušit usnesení RM Karviné č. 2874 ze dne 24.07.2013 v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě (elektrická přípojka) na částech pozemků p. č. 3435/1 a p. č.
3435/368 oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který
tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3435/347 v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrské sítě a dle geometrického zaměření skutečného
stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v
době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, navýšenou o
příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem pozemku p. č. 3435/347 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník pozemku p. č.
3435/347, katastrální území Karviná-město, obec Karviná, zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene úhradu za omezení užívání částí pozemků p. č. 3435/1 a p. č. 3435/368 v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení,
stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných
právních předpisů.

3520

Pronájem prostoru sloužícího k podnikání - sekce A 102 v domě č. p. 2059, ulice Fryštátská,
Karviná-Fryštát

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

56/2014/RM
vedoucí OM
2014-04-15

rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v domě č. p. 2059, sekce A 102, ulice Fryštátská,
Karviná-Fryštát, na dobu neurčitou, od 15.04.2014, s roční výší čistého nájemného, které je uvedeno v evidenčním
listu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy, s Monikou Rendárovou, místo podnikání Školská 422/8, 734 01
Karviná-Ráj, IČ 730 44 016, za účelem provozování cestovní agentury Easy Travel Karviná. Nájemné bude
stanoveno dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem v době uzavření nájemní smlouvy.
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3521

Ukončení Smlouvy o umístění zařízení pro bezdrátové připojení k internetu v domě č. p.
1630, ulice Závodní, Karviná-Nové Město - PODA a. s.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

57/2014/RM
vedoucí OM
2014-04-30

rozhodla
uzavřít s firmou PODA a. s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 4020, se sídlem 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179, DIČ CZ25816179,
zastoupenou Ing. Martinem Šigutem, předsedou představenstva, dohodu, na základě níž dojde k ukončení
Smlouvy o umístění zařízení pro bezdrátové připojení k internetu OS 192/036992/2009/OSM/Ča (nově vedeno jako
MMK/SML/68/2009) ze dne 18.04.2009 pro dům č. p. 1630, ulice Závodní, Karviná-Nové Město, a to dohodou k
datu 30.04.2014.

3522

Ukončení Smlouvy o umístění zařízení pro bezdrátové připojení k internetu v domě č. p.
1629, ulice Závodní, Karviná-Nové Město - ORKA systems, s. r. o.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

58/2014/RM
vedoucí OM
2014-06-30

rozhodla
uzavřít s firmou ORKA systems, s. r. o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 21830, se sídlem 431 11 Pesvice 18, IČ 27274861, zastoupenou panem Tomaszem
Michalskim, jednatelem, dohodu, na základě níž dojde k ukončení Smlouvy o umístění zařízení pro bezdrátové
připojení k internetu č. OS 109/3758/2007/OSM/Ča (nově vedeno jako MMK/SML/37/2007) ze dne 11.07.2007 ve
znění pozdějších dodatků pro dům č. p. 1629, ulice Závodní, Karviná-Nové Město, a to dohodou k datu 30.06.2014.
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3523

Zřízení věcného břemene - p. Bahorcová, p. Kresáč

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojka včetně šachtice) na části pozemku p. č.
3435/1 a 3442/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který
tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3435/339 v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrské sítě a dle geometrického zaměření skutečného
stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v
době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, navýšenou o
příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem pozemku p. č. 3435/339, katastrální území Karviná-město, obec Karviná,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník pozemku p. č.
3435/339, katastrální území Karviná-město, obec Karviná, zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene úhradu za omezení užívání části pozemku p. č. 3435/1 a 3442/1 v katastráním území Karviná-město,
obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle
Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních
předpisů.

3524

Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od 01.04.2014 na dobu neurčitou.

3525

Zřízení věcného břemene - manželé Ing. Kamil a Romana Kalužovi - dodatek č. 3

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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rozhodla
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a související ujednání
číslo SBB 53/2934/2006/OSM/He (MMK/SML/38/2006) ze dne 28.08.2006 a jejím dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2
s vlastníkem pozemku p. č. 2371/16 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, kterým dojde
k prodloužení lhůty k podání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2383
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, do 30.06.2017 a dle kterého zaplatí vlastník pozemku
p. č. 2371/16 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene úhradu za užívání části pozemku p. č. 2383 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže
vyznačeno ve snímku z katastrální mapy, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad
pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření tohoto dodatku navýšenou o příslušnou částku
DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

3526

Zřízení věcného břemene - ČEZ p. Žilová

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě (elektrická přípojka) na části pozemku p. č. 3709 v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto
usnesení, ve prospěch vlastníka stavby „Karviná 3670/6, Žilová, příp. NNk“, a to po dokončení stavby inženýrské
sítě dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro
nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby „Karviná 3670/6, Žilová, příp. NNk“ smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník stavby „Karviná 3670/6, Žilová, příp. NNk “
zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání části pozemku p. č. 3709
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku který tvoří přílohu č.
2 k tomuto usnesení, částku stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání navýšenou o příslušnou
částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.
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3527

Uzavření nájemní smlouvy k bytu formou výběrového řízení s uzavřením Dohody o
přistoupení k závazku podle občanského zákoníku - bez souhlasu dlužníka

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
uzavřít s paní Silvií Nesládkovou, trvale

nájemní smlouvu k obecnímu
s měsíčním nájemným Kč 40,-- za m2 obytné
plochy bytu s přistoupením k závazku za paní Libuši Langrovou ve výši Kč 9.005,-- (slovy: Devěttisícpět korun
českých), za pana Václava Miczu ve výši Kč 6.572,-- (slovy: Šesttisícpětsetsedmdesátdvě koruny české), za
manžele Jiřího a Janu Marini ve výši 6.818,-- (slovy: Šesttisícosmsetosmnáct korun českých), za pana Jiřího
Heinzla ve výši Kč 1.968,-- (slovy: Jedentisícdevětsetšedesátosm korun českých), za pana Jiřího Heinzla ve výši
Kč 3.783,-- (slovy: Třitisícesedmsetosmdesáttři koruny české), za paní Šárku Svobodovou ve výši Kč 9.617,-(slovy: Devěttisícšestsetsedmnáct korun českých), za pana Štefana Terkele ve výši Kč 41,-- (slovy: Čtyřicetjedna
koruna česká) a za paní Vlastu Tomesovou ve výši Kč 16.136,-- (slovy: Šestnásttisícjednostotřicetšest korun
českých). Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku od 15.04.2014 do 14.04.2015. Nedílnou součástí
nájemní smlouvy je evidenční list bytu.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
pověřit podpisem Dohody o přistoupení k závazku podle § 1892 občanského zákoníku - bez souhlasu dlužníka Ing.
Jana Wolfa, náměstka primátora.

3528

Uzavření dodatku č. 6 k NS - euroAWK s. r. o

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
uzavřít se společností euroAWK s. r. o., se sídlem Konopíšťská 736/16, 100 00 Praha 10-Vršovice, IČ: 43965717
dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků a podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a staveb
pro reklamu na pozemcích města č. NS 24/3162/2007/OSM/Ca ze dne 19.12.2007, a to na dobu určitou od
01.05.2014 do 31.12.2017, na základě kterého se doplní předmět nájmu o část pozemku p. č. 3421/4 o výměře cca
6,5 m2 v kat. území Karviná-město, obec Karviná, která je vyznačená v příloze č. 1 tohoto usnesení, pro účely
umístění 1 ks čekárny MHD za nájemné – Reklamní zařízení City-light vitríny v čekárně MHD – 1.500,--Kč/rok, tzn
1,2 m2 á 1 ks CLV činí Kč 1.800,-- (slovy: Jedentisícosmset korun českých) a změní se celková výše nájemného
na částku Kč 172.250,-- (slovy: Jednostosedmdesátdvatisícedvěstěpadesát korun českých) bez DPH ročně
navýšená o míru inflace 3,3 % za rok 2012, tj. celkem Kč 177.934,-- (slovy:
Jednostosedmdesátsedmtisícdevětsettřicetčtyři koruny české) bez DPH ročně. K nájemnému bude připočtena
DPH ve výši dle obecně platných předpisů. Uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků a podmínkách
umístění a provozování reklamních zařízení a staveb pro reklamu na pozemcích města č. NS
24/3162/2007/OSM/Ca ze dne 19.12.2007 se účinnost této smlouvy nemění.
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3529

Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od 15.04.2014 do 14.04.2015. Výše nájemného je uvedena v
evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
neuzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení z
příčin uvedených v důvodové zprávě.

3530

Nájemní smlouva k bytu - udělení výjimky

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

59/2014/RM
vedoucí OM
2014-12-31

rozhodla
udělit výjimku pro paní Libuši Kneblovou, trvale
ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu
bytů v majetku statutárního města Karviné v Článku 2, bod 2.3.1 - prominutí trvalého bydliště, pro byty v lokalitě
Karviná-Nové Město.
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3531

Rozhodnutí o nevyhovění námitkám podaným stěžovateli v rámci výběrového řízení na
zhotovitele stavby pod názvem Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
nevyhovět námitkám stěžovatele KONE STAVBY s.r.o., IČ 28633113, Těšínská 142, 735 14 Orlová-Poruba,
podaným proti nesprávnému postupu zadavatele dne 18.03.2014, v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
pod názvem Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné.
Zadavatel o nevyhovění námitkám rozhodl v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to z příčin uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Rada města Karviné dle ustanovení § § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
nevyhovět námitkám stěžovatele KUMAN spol. s r.o., IČ 60779098, Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná-Hranice,
podaným proti Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Námitkám proti vyloučení uchazeče dne 17.03.2014 , v
rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby pod názvem Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v
Karviné.Zadavatel o nevyhovění námitkám rozhodl v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to z příčin uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení.

3532

Souhlas s přijetím peněžního daru příspěvkové organizaci Základní škola, Mendelova, IČ
62331388, v rámci projektu pod názvem Pomáháme školám k úspěchu

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

60/2014/RM
vedoucí OE
2014-03-31

rozhodla
udělit souhlas příspěvkové organizaci Základní škola, Mendelova, se sídlem Einsteinova 2871/8, Karviná-Hranice,
IČ 62331388 s přijetím peněžního daru ve výši Kč 3.205.000,-- (slovy: Třimilionydvěstěpěttisíc korun českých) v
rámci projektu pod názvem Pomáháme školám k úspěchu.

3533

Návrh na provedení rozpočtových opatření
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

3534

Souhlas s použitím rezervního fondu k posílení investičního fondu a odvod zdrojů
investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským
jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156,
IČ 64628680

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

61/2014/RM
vedoucí OE
2014-03-31

rozhodla
udělit souhlas s použitím finančních prostředků z rezervního fondu ve výši Kč 140.421,-- (slovy:
Jednostočtyřicettisícčtyřistadvacetjedna koruna česká) k posílení investičního fondu příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole,
Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156, IČ 64628680.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

62/2014/RM
vedoucí OE
2014-03-31

uložila
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i
Przedszkole, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156, IČ 64628680, odvod zdrojů investičního fondu ve výši Kč 140.421,-(slovy: Jednostočtyřicettisícčtyřistadvacetjedna koruna česká) do rozpočtu zřizovatele.
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3535

Zásady pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

vydala
Zásady pro stanovení tarifního platu, příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

3536

Změna Organizačního řádu Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, Sokolovská
1761, Karviná-Nové Město 735 06

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

schválila
Organizační řád Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, se sídlem Sokolovská 1761, 735 06
Karviná-Nové Město s účinností od 01.04.2014 dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

3537

Provedení externího auditu v příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, Sokolovská
1761, 735 06 Karviná-Nové Město, v období od 01.01.2010 do 31.03.2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

63/2014/RM
vedoucí OSo
2014-04-30

schválila
provedení externího auditu v příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, Sokolovská 1761, 735 06
Karviná-Nové Město za období od 01.01.2010 do 31.03.2014, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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Úkol:
Určeno:
Termín:

64/2014/RM
vedoucí OSo
2014-03-31

schválila
seznam auditorských společností ve věci provedení externího auditu v příspěvkové organizaci Sociální služby
Karviná, Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město za období od 01.01.2010 do 31.10.2014:
1. Auditorská společnost CONSULT, s. r. o., Ostrava-Mariánské hory, 28.října 434/211
2. CA KONSULT s. r. o., Prostějov, Havlíčkova 2957/3a
3. COTAX AUDIT s. r. o., Ostrava-Muglinov, Bohumínská 226/95
4. ZLÍN AUDIT spol. s r. o., Zlín, Tř. Tomáše Bati 3765

3538

Výběrová řízení konaná u MMK

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
informativní zprávu o výběrových řízení konaných u MMK v měsíci dubnu 2014.

Tomáš Hanzel, v. r.
....................................................................................
Tomáš Hanzel
primátor

Ing. Jan Wolf, v. r.
..............................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3514
Příloha č. 1 k usnesení
Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Rady města Karviné č.
ze dne
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum:
podpis:…………………………

Smlouva
o poskytování reklamy
a
o poskytování služeb
MMK/SML/ /2014

uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
Technické služby Karviná, a.s.
se sídlem:
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná–Nové Město
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1215
zastoupena: Ing. Zbyňkem Gajdaczem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Mikulou, členem představenstva
IČO :
65138082
DIČ:
CZ65138082, plátce DPH
Bank. spoj.: Komerční banka, a. s., pobočka Karviná
Číslo účtu:
19-3488910297/0100
(dále jen objednatel)
a
statutární město Karviná
se sídlem:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem
IČO:
00297534
DIČ:
CZ00297534, plátce DPH
Bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s. Karviná
Číslo účtu:
19-1721542349/0800
(dále jen poskytovatel)
(poskytovatel a objednatel dále společně také označováni jako smluvní strany)

I.
Úvodní ustanovení
1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je schopen pro objednatele zajistit v článku II. této smlouvy
uvedenou reklamu (reklamní činnost).

1

1.2 Objednatel tímto projevuje zájem o to, aby mu poskytovatel zajistil v článku II. této
smlouvy uvedenou reklamu – reklamní činnost.
1.3 Objednatel prohlašuje, že je schopen pro poskytovatele zajistit v článku II. odst. 2.4 této
smlouvy uvedené služby.
1.4 Poskytovatel tímto projevuje zájem o to, aby mu objednatel zajistil v článku II. odst. 2.4
této smlouvy uvedené služby.
1.5 Poskytovatel a objednatel prohlašují, že jsou plně způsobilí ke splnění svých závazků
vyplývajících z této smlouvy a že disponují veškerými odbornými a technickými schopnostmi
a možnostmi.
II.
Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí reklamy poskytovatelem dle grafického návrhu
objednatele v dohodnutém rozsahu a poskytnutí služeb dle odst. 2.4 této smlouvy
objednatelem.
2.2 Výstupem reklamní činnosti bude prezentace objednatele na společensko-kulturních
akcích pořádaných poskytovatelem:
26. dubna 2014
červen 2014
1. června 2014
13. - 14. června 2014
16.–22. září 2014
19. září 2014
30. listopadu 2014
prosinec 2014

Den Země
Národní dny bez úrazu
Den pro celou rodinu
Dny Karviné
Evropský týden mobility
Barevný podzim
Rozsvěcení Vánočního stromu
Vánoční jarmark v Karviné

Prezentace objednatele bude poskytovatelem zajištěna v tomto rozsahu:
 v místě konání akce bude umístěn 1 banner s logem objednatele (dodá objednatel);
 v průběhu akce je povinností moderátora akce informovat účastníky o partnerství
objednatele;
 informace o akci s logem objednatele budou umístěny na internetových stránkách
poskytovatele;
 logo objednatele bude umístěno na vybraných reklamních dokumentech týkajících se
akce pořádané poskytovatelem;
 účast objednatele bude zmíněna rovněž v Karvinském zpravodaji a městském
TV vysílání.
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2.3 Objednatel tímto uděluje poskytovateli souhlas (licenci) s užitím loga objednatele, jak je
uvedeno v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že za užití loga objednatele nebude
objednatel po poskytovateli požadovat žádnou úplatu.
2.4 Objednatel vykoná pro poskytovatele v rámci pořádání výše uvedených společenskokulturních akcí tyto služby:
Den Země – 26. dubna 2014







úprava dopravního značení a následně zpětná úprava po ukončení akce;
zajištění převozu materiálu a zvířat z Centra přírodovědné stanice a po ukončení zpět;
dovoz a následný odvoz odpadových nádob (10 ks 120 l);
vývoz odpadu, likvidace odpadu;
dovoz a odvoz stolů, stolků, lavic, židlí, dle potřeby jejich umytí;
úklid prostranství po akci, včetně vysypání přilehlých odpadových košů a úklidu
v jejich bezprostředním okolí.

Národní dny bez úrazu - červen 2014
 úprava dopravního značení a následně zpětná úprava po ukončení akce;
 vypnutí a zapnutí světelného signalizačního zařízení.
Den pro celou rodinu – 1. června 2014
 dne 30.05.2014
 dne 02.06.2014

návoz odpadových nádob (6 ks velkých a 10 ks 120 l);
úprava dopravního značení;
zpětná úprava dopravního značení;
odvoz odpadových nádob,
vývoz odpadu (pytlů s odpady), likvidace odpadu;
úklid prostranství před a po akci, včetně vysypání přilehlých
odpadových košů a úklidu v jejich bezprostředním okolí.

Dny Karviné – 13.6. - 14.6.2014
 13.06.2014

 14.06.2014

 15.06.2014

úprava dopravního značení v rámci celé akce;
dovoz odpadových nádob – Masarykovo náměstí 15 ks 120 l,
ul. Palackého 2 ks kontejnerů 1100 l;
přesunutí laviček na náměstí před pódium;
úklid Masarykova náměstí ráno, včetně vysypání přilehlých
odpadových košů;
dovoz odpadových nádob - park B. Němcové - 8 ks kontejnerů
1100 l (7 ks park, 1 ks Oáza) a 15 ks 120 l (amfiteátr letního
kina);
zpětná úprava dopravního značení v rámci konání celé akce;
odvoz odpadových nádob (Masarykovo náměstí, ul. Palackého a
park);
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zpětné přemístění laviček na náměstí;
vývoz odpadu, likvidace odpadu;
úklid po akcích na všech stanovištích, včetně vysypání
přilehlých odpadových košů a úklidu v jejich bezprostředním
okolí.
Evropský týden mobility - 16.9. – 22.09.2014 (1-5 krát)
 úprava dopravního značení a následně zpětná úprava po ukončení akce (5x);
 vypnutí a zapnutí světelného signalizačního zařízení (1x);
 dovoz a odvoz lavic, stolů a židlí na jednotlivé akce (5x);
Barevný podzim - 19.09.2014
 úprava dopravního značení a následně zpětná úprava po ukončení akce;
 dovoz a odvoz stolů, stolků, lavic, židlí, dle potřeby jejich umytí a návoz na jednotlivá
stanoviště, včetně odvozu;
 zajištění převozu materiálu a zvířat z Centra přírodovědné stanice do areálu parku
B. Němcové a po ukončení zpět;
 dovoz a odvoz odpadových nádob (12 ks 120 l );
 vývoz odpadu, likvidace odpadu;
 úklid prostranství po akci, včetně vysypání přilehlých odpadových košů a úklidu
v jejich bezprostředním okolí.
Vánoce v Karviné – Vánoční strom 2014 a Vánoční jarmark – 30.11 (07.12.) – 2014
 25.11.2014
 28.11.2014
 01.12.2014


21.12.2014

 22.12.2014
 08.01.2015
 08.01.2014

dovoz a instalace betlému;
přesun květinových mís ze strany od Café BB Baru;
úprava dopravního značení;
dovoz 20 ks odpadových nádob 120 l;
úklid po akci Vánoční strom, včetně vysypání přilehlých
odpadových košů;
odvoz 20 ks odpadových nádob po ukončení akce, včetně
úklidu;
úklid po ukončení akce;
demontáž, odvoz a uskladnění betlému.
přesun květinových mís na původní místo;
zpětná úprava dopravního značení;

 úklid po akci, včetně vysypání přilehlých odpadových košů;
 pravidelný úklid, včetně vysypání odpadových košů a úklidu v jejich bezprostředním
okolí;
 pravidelný vývoz odpadu;
 likvidace odpadu;
 odklizení sněhu v případě nepříznivého počasí a případné odklízení sněhu
před instalací zařízení,
 drobné opravy dřevěných stánků v průběhu konání celé akce.
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PZN: U této akce se mohou změnit termíny.

III.
Cena za reklamní činnost a platební podmínky
3.1 Objednatel se zavazuje za výše uvedenou reklamní činnost poskytovateli zaplatit smluvní
částku ve výši 130.000,-- Kč (slovy: Jednostotřicet tisíc korun) včetně DPH.
3.2 Cenu za reklamní činnost je objednatel povinen zaplatit na základě faktury – daňového
dokladu vystavené poskytovatelem za reklamní činnost ujednanou v bodě 2.2 čl. II. Faktura –
daňový doklad je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury – daňového dokladu.
3.3 Faktura – daňový doklad musí obsahovat všechny zákonné náležitosti stanovené právními
předpisy platnými v České republice. Faktura – daňový doklad bude obsahovat rovněž i číslo
této smlouvy.
3.4 Obsahuje-li faktura – daňový doklad nesprávné údaje nebo nesprávné či neúplné
náležitosti, je objednatel oprávněn k jejímu vrácení, avšak nejpozději do data splatnosti
faktury – daňového dokladu. U nové, resp. opravené faktury, běží nová lhůta splatnosti.
3.5 Poskytovatel se zavazuje fakturu – daňový doklad doručit do 5. dubna 2014 na adresu
objednatele.

IV.
Cena za služby a platební podmínky
4.1 Za plnění dle čl. II. bodu 2.4 této smlouvy zaplatí poskytovatel dohodnutou smluvní cenu
ve výši 130.000,-- Kč (slovy: Jednostotřicet tisíc korun) včetně DPH, a to na základě faktury
vystavené objednatelem.
4.2 Částka bude fakturována na základě faktury vystavené objednatelem po zahájení
požadovaných prací, splatnost faktury činí 21 dní od jejího doručení poskytovateli.
4.3 Faktura – daňový doklad musí obsahovat všechny zákonné náležitosti stanovené právními
předpisy platnými v České republice. Faktura – daňový doklad bude obsahovat rovněž i číslo
této smlouvy.
4.4 Obsahuje-li faktura – daňový doklad nesprávné údaje nebo nesprávné či neúplné
náležitosti, je poskytovatel oprávněn k jejímu vrácení, avšak nejpozději do data splatnosti
faktury – daňového dokladu. U nové, resp. opravené faktury, běží nová lhůta splatnosti.
4.5 Objednatel se zavazuje fakturu – daňový doklad doručit do 26. dubna 2014 na adresu
poskytovatele.
V.
5

Dohoda o započtení pohledávek
5.1 Smluvní strany se dohodly dle ust. § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, že započítají své vzájemné pohledávky uvedené v odst. 3.1 a 4.1 této
smlouvy.

VI.
Doba plnění
6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností ode dne podpisu do okamžiku splnění
všech práv a povinností oběma smluvními stranami dle této smlouvy.

VII.
Další ujednání
7.1 Objednatel se zavazuje poskytovateli předat logo společnosti v elektronické podobě
na adresu sarka.swiderova@karvina.cz ve lhůtě do 13. března 2014.
7.2 Poskytovatel se zavazuje, že bude dbát o to, aby nebyly spolu s reklamní činností
propagovány kontroverzní společensko-politické otázky, zejména fašismus, rasismus,
pornografie apod., a že obsah reklamy bude v souladu s platnými právními předpisy, jakož i
v souladu s rozhodovací praxí a etickými kodexy Rady pro reklamu a veškerých asociací
reklamních a obdobných agentur.
7.3 Jakékoliv problematické prvky v reklamě či v reklamní činnosti je poskytovatel povinen
vždy bezodkladně oznámit objednateli.
7.4 Poskytovatel je povinen reklamní činnost pro objednatele vyvíjet tak, aby na veřejnosti
byl vždy bezvýhradně prezentován a utvářen pozitivní obraz objednatele.
7.5 Osobou pověřenou jednat ve věcné oblasti je za objednatele: Ing. Zbyněk Gajdacz
(zgajdacz@seznam.cz), osobou pověřenou jednat ve věcné oblasti je za poskytovatele:
Ing. Ingrid Szczypková (ingrid.szczypkova@karvina.cz).

VIII.
Ukončení smlouvy
8.1 Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě jejího hrubého
porušení druhou smluvní stranou. Za hrubé porušení této smlouvy se považuje:
 nezaplacení ceny za reklamní činnost,
 neprovedení řádného a včasného plnění reklamní činnosti,
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 neprovedení řádného a včasného plnění některé ze služeb dle odst. 2.4 čl. II této
smlouvy objednatelem,
 poškození oprávněných zájmů a dobré pověsti objednatele na veřejnosti.
8.2 Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny navrátit si
všechna plnění, které od sebe navzájem obdržely.

IX.
Závěrečná ustanovení
9.1 V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se obě smluvní strany budou řídit
zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou, a to jednotlivými
vzestupně číslovanými dodatky.
9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, jež oba mají povahu originálu a z nichž
po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
9.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísni,
či za nápadně nevyhovujících podmínek, a na důkaz své svobodné a vážně projevené vůle
připojí níže své podpisy.

V Karviné dne

V Karviné dne

V Karviné dne

……………………………
Tomáš Hanzel
primátor

…………………………….
Ing. Zbyněk Gajdacz
předseda představenstva

…………………….
Ing. Petr Mikula
člen představenstva
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ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM
Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP
každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
Údaje o IPRM
Registrační číslo IPRM:

1/MS/23

Název IPRM:

Integrovaný plán rozvoje města Karviná-Nové
Město

Datum zahájení realizace IPRM:

03.07.2009

Datum ukončení realizace IPRM:

30.06.2015

Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Pořadové číslo zprávy:

5.

Monitorované období:

Začátek

Datum schválení zprávy
v orgánech města:

…- schválení Radou města

01.01.2013

Konec

31.12.2013

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
Nositel IPRM
IČ

00297534

Název:

statutární město Karviná

Adresa:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Statutární zástupce
(jméno a příjmení, funkce):

Tomáš Hanzel, primátor
Zhotovitel zprávy - manažer

Jméno a příjmení, funkce:

Ing. Šárka Kubicová, projektový manažer

Telefonní číslo/mobil:

596 387 280

E-mail:

sarka.kubicova@karvina.cz
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
IPRM Karviná-Nové Město je průběžně a bez velkých potíží realizován.
2

V roce 2013 byla revitalizovaná zóna o rozloze 20 669 m . V předchozích letech byla revitalizována
2
2
plocha 21 391 m , cílová hodnota je 36 000 m , tzn. že celkem bylo revitalizováno 116,83 % z cílové
hodnoty indikátoru „plocha revitalizovaného území“.
V roce 2013 bylo regenerováno 128 bytových jednotek. V předchozích letech bylo regenerováno
celkem 725 bytových jednotek. Celkem bylo regenerováno 853 bytových jednotek z cílové hodnoty
503, což je celkem 169,58 % z cílové hodnoty indikátoru „počet regenerovaných bytů“. U
regenerovaných bytů došlo k 25 % úspoře spotřeby energie.
Do roku 2013 bylo prostřednictvím proplacených žádostí o platbu vyčerpáno 216 033 531,- Kč, tj.
69,5 % celkových způsobilých výdajů IPRM.
Řídící výbor zasedá průběžně, jednání je svoláváno dle potřeby. Řídící výbor zasedal
v monitorovacím období ve dnech 19.2., 12.3., 22.4., 15.5., 12.6., 19.6., 20.8., 4.11.2013.
Přehled vyhlášených výzev:
1) Výzva č. 1 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 b) Regenerace bytových domů
2) Výzva č. 2 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství
3) Výzva č. 3 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 b) Regenerace bytových domů
4) Výzva č. 4 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 b) Regenerace bytových domů
5) Výzva č. 5 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 b) Regenerace bytových domů

o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové
o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové
o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové
o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové
o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové

Semináře pro žadatele:
Vzhledem k tomu, že jediným možným žadatelem v rámci výzvy č. 1 byla společnost RPG
Byty, s.r.o., která žádala zároveň o dotaci v rámci IPRM IOP i v jiných městech
Moravskoslezského kraje, neměl tento žadatel o nabízené semináře pro žadatele, které by
byly realizované v Karviné, zájem.
U výzvy č. 2 na 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství, proběhly mezi žadatelem a CRR
pouze telefonické a osobní konzultace.
Publicita:
Na všech dokumentech souvisejících s IPRM IOP jsou příslušná loga (IOP, EU, MMR), výzvy
a další informace i IPRM IOP jsou zveřejněny na internetových stránkách města
(http://portal.karvina.org/portal/page/portal/uvodni_stranka/projekty_EU)
Realizace projektů pod čarou:
Projekty pod čarou zatím realizovány nebyly. Byl zpracován projekt „Komunitní centrum“. Žádost byla
MPSV ČR předložena 2x (v roce 2009, v 2010), ale nebyla MPSV ČR podpořena.
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4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM
Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
Závažnější problémy s realizací IPRM jsme zatím nezaznamenali.
Jako potenciální problém však vidíme možnost nedodržení finančního čerpání projektů zařazených do
finančního plánu IPRM (kapitola 15 – Projekty financované z jiných operačních programů), když
projekt 3.1.1.(Komunitní centrum) nebyl MPSV ČR schválen.

Opatření na odstranění těchto problémů:
Prostřednictvím Oznámení o změně upravíme seznam projektů pod čarou – zařadíme tam projekty,
které jsou zaměřeny na integraci Romské populace v Karviné a které realizuje Sdružení Romů
Severní Moravy a statutární město Karviná. Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy
realizuje např. od r. 2012 projekt „Podpora pracovní integrace romské menšiny prostřednictvím
odborného vzdělávacího programu a poradenství“.

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH
Přehled výzev (za celé období realizace)

Číslo výzvy

Stav výzvy

Aktivita

Alokace výzvy
(ERDF+SR)

Celková dotace
projektů vybraných
městem (ERDF+SR)

B

Kontinuáln

70 772 000

70 760 000,00

A íí

Kontinuáln

70 180 800

62 067 703,00

3

B í

Kontinuáln

13 692 000

13 648 521,60

4

B í

Kontinuáln

8 000 000

7 928 992 ,80

5

B í

Kontinuáln

11 760 000

11 008 479,20

1
2

.2.

1

í

1

Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam
schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí
obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.
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Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)
Projekty

2

Počet
projektů

ERDF

Celkové
způsobilé výdaje

Ukončené (proplacené +
projekty s předloženou ŽOP)

2

60 008 406

0

70 598 127

Celkem

2

60 008 406

0

70 598 127

SR

Schválené městem

Schválené ŘO (projekty na
které bylo vydáno Rozhodnutí)

Komentář k přehledu projektů:

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)
2

Projekty
Počet projektů

ERDF

SR

Celkové
způsobilé výdaje

Schválené ŘO (projekty na
které bylo vydáno
Rozhodnutí)

3

16 096 849

2 840 622

47 343 680

Ukončené (proplacené +
projekty s předloženou ŽOP)

2

49 448 035

8 726 124

145 435 404

Celkem

5

65 544 884

11 566 746

192 779 084

Schválené městem

Komentář k přehledu projektů:

2

projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se
celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa
proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).
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Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)
2

Projekty
Počet projektů

ERDF

SR

Celkové
způsobilé výdaje

SR

Celkové
způsobilé výdaje

Schválené městem

Schválené ŘO (projekty na
které bylo vydáno
Rozhodnutí)

Ukončené (proplacené +
projekty s předloženou ŽOP)
Celkem
Komentář k přehledu projektů:

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)
2

Projekty
Počet projektů

ERDF

Schválené městem

Schválené ŘO (projekty na
které bylo vydáno
Rozhodnutí)

Ukončené (proplacené +
projekty s předloženou ŽOP)
Celkem
Komentář k přehledu projektů:
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Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)
Počet projektů
3

Zařazené do IPRM (projekty zařazené do
schváleného dokumentu + oznámením o
změně schválené ŘO IOP)
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí
příslušným ŘO

Ukončené

3

Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.
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6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM
Předpokládané období realizace:

Od:

do:

Popis další aktivity IPRM:
1) Vyhlášení výzvy č. 6 - Kontinuální výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci IPRM KarvináNové Město, Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
Podporovaná aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství
(vyhlášení výzvy – leden 2014)
Předpokládané období realizace:

Od:

do:

Popis další aktivity IPRM:

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

ano

Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:
Oznámení o změně č. 5 – způsob výběru projektů - 1.Úprava textu v kapitole 12. Způsob výběru
projektů bod 12.3 Hodnocení kvality projektů

Stav řešení nepodstatné změny:
Oznámení o změně č. 5 – schváleno ŘO dne 24.6.2013
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

Ano

Popis podstatné změny v monitorovaném období:

Stav řešení podstatné změny:
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Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

Ano

Popis podstatné změny v monitorovaném období:

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
Monitorovací indikátory 5.2 IOP

Monitorovací
indikátor

Měrná
jednotka

Plánovaná
cílová
hodnota dle
Dohody

Dosažená
hodnota
ukončených
projektů za
monitorované
období

Dosažená
hodnota
ukončených
projektů za
období
realizace
IPRM

36 000

20 669

42 060

853

Plocha
revitalizovaného
území

m

Počet
regenerovaných
bytů

počet

503

128

%

25

33,8

Úspora
energie

spotřeby

2

Orientační
hodnota za
projekty
v procesu
hodnocení a
realizaci

56

32,6

Poznámka

Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP

Monitorovací
indikátor

4

Měrná
jednotka

Plánovaná
cílová
hodnota

Dosažená
hodnota
ukončených
4
projektů za
monitorované
období

Dosažená
hodnota
ukončených
projektů za
období
realizace
IPRM

Orientační
hodnota za
projekty
v procesu
hodnocení a
realizaci

Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.
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Monitorovací indikátory za jiné OP

Monitorovací
indikátor

Měrná
jednotka

Plánovaná
cílová
hodnota

Dosažená
hodnota
ukončených
5
projektů za
monitorované
období

Dosažená
hodnota
ukončených
projektů za
období
realizace
IPRM

Orientační
hodnota za
projekty
v procesu
hodnocení a
realizaci

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY
10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč

6

5 750 823 EUR
148 486 250

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a
7
ukončených projektů za monitorované období v Kč:

39 029 809

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a
ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:

1 511 611

5

Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.
K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období.
7
Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:
všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou
pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů;
IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a
EU;
IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí,
včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce /
oprávněné osoby:*

Tomáš Hanzel

Funkce:

primátor

Místo a datum:

Karviná 26.03.2014

Podpis a razítko:
……………………………….
Poznámky:

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být
jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního
zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho
doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.
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D. PŘÍLOHY ZPRÁVY
Přiloženo:
Příloha č.

Název přílohy:

(Ano/Nerele
vantní)

1

Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční
zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše)

2

Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a
zdůvodněním změn – Příloha č. 2

3

Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2

4

Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4

Datum doručení

Převzal (jméno a podpis):

na ŘO IOP:
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Příloha č. 2
Harmonogram IPRM
Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

Nezpůsobilé
výdaje

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.2.a)

40 757 709

29 840 418

5.2.b)

145 435 404

2014

2015

Celkem

Oblast
intervence/aktivita

47 343 680

70 598 127

2 079 929

192 779 084

39 640 832

5.2.c)
Způsobilé výdaje celkem

263 377 211

Nezpůsobilé výdaje celkem

41 720 761
305 097 972

IPRM celkem
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Příloha č. 3
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Příloha č. 4
Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)

Název
projektu

Předkladatel
projektu

OP včetně
oblasti
intervence

Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP

Dotace / CZV
projektu

Zařazení projektu (v rámci
Dokumentu IPRM, v rámci
oznámení č….)
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Termín realizace

Příloha
Příloha č.č.11k kusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 3516

Regionální knihovna Karviná

ORGANIZAČNÍ

2014

ŘÁD

1. Úvodní ustanovení
V návaznosti na čl. VI. odst. 4 zřizovací listiny, vydané zřizovatelem – statutárním
městem Karviná, IČO 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, dle
ustanovení knihovního zákona č. 257/2001 Sb., v platném znění a po funkčních změnách
vyplývajících z reorganizace pracovišť po provedené rekonstrukci ústřední budovy,
vydává Regionální knihovna Karviná (dále jen RKK), se sídlem v Karviné - Mizerově,
Centrum 2299/16, PSČ 734 11, IČO 00 306 355, tento organizační řád, který určuje
hlavní funkce, vnitřní organizační strukturu, systém řízení a základní organizační a
funkční vztahy uvnitř RKK. Spolu se zřizovací listinou je základní organizační normou
RKK, závaznou pro všechny její zaměstnance.

2. Organizační struktura RKK
RKK se člení na odborný útvar knihovnických a informačních služeb, střediska, oddělení
(pracoviště) a úseky zabezpečující správní, ekonomické, provozní a odborné knihovnickoinformační činnosti pro plnění hlavní strategie činnosti a funkce organizace.
Základní funkční a organizační vazby jsou dány organizačním schématem, uvedeným
v příloze č. 1 tohoto organizačního řádu.
2.1. Odborný celoknihovní útvar, střediska RKK a jejich funkce
2.1.1. Ředitel RKK
V čele RKK stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Karviné. Jako statutární
orgán je nadřízeným všem zaměstnancům. Při výkonu své funkce se řídí obecně
závaznými právními předpisy a tímto organizačním řádem. Ředitel organizace je ze své
funkce odpovědný Radě města Karviné. Ředitel plní pracovní úkoly, vyplývající
z usnesení zastupitelstva města, rady města nebo prostřednictvím odvětvového odboru
rozvoje.
Ředitel řídí přímo vedoucího útvaru knihovnických a informačních služeb, vedoucího
střediska ekonomiky a provozu, vedoucího střediska doplňování a zpracování knihovního
fondu a vedoucího střediska polské literatury. Pod přímé vedení ředitele dále patří
sekretariát ředitele, úsek personální práce, úsek BOZP, management RKK se zaměřením
na knihovnictví, projekty a public relations a knihovníka zodpovědného za služby v rámci
regionálních funkcí.
Jedná se o čtvrtý stupeň řízení.
2.1.2. Útvar knihovnických a informačních služeb
Útvar knihovnických a informačních služeb řídí tři níže uvedená střediska :
- středisko knihovnických a informačních služeb (pracoviště dětského oddělení,
oddělení pro dospělé, informačního oddělení a filmový klub se sídlem v Karviné
Mizerově).
- středisko hudby a umění, pod které patří městské informační centrum.

-

středisko knihovnických a informačních služeb (pracoviště MDK Karviná Nové Město
s pobočkami na RÚ Hranice a Lázně Darkov).

Jedná se o třetí stupeň řízení.
Výše uvedená tři střediska útvaru knihovnických a informačních služeb zabezpečují tyto
činnosti:
1. Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov (č. 4),
zahrnuje:






informační oddělení včetně čítárny a multimediální učebny
oddělení pro dospělé
oddělení pro děti a mládež
filmový klub
depozit knihovního fondu a majetku RKK

Středisko zabezpečuje uspokojování informačních a knihovnických služeb uživatelům,
v oblasti odborných informací a naučné literatury, práce s dospělými čtenáři, s dětmi
a mládeží a filmovým klubem. Za činnost zodpovídá vedoucí střediska č.4.
Jedná se o druhý stupeň řízení.
2. Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Nové Město (č. 5)
zahrnuje:






oddělení pro dospělé (MDK)
oddělení pro děti a mládež (MDK)
pobočka Lázně Darkov
pobočka RÚ Hranice
pobočka Karviná Staré Město

Středisko plní funkci univerzální půjčovny. V rámci knihovnických služeb pečuje
o výpůjční modul v rámci AKS – DAWINCI.
Za činnost střediska zodpovídá vedoucí střediska č. 5.
Jedná se o druhý stupeň řízení.
3. Středisko hudby, umění, městského informačního centra Karviná Fryštát (č. 7)
zahrnuje:
středisko hudby a umění zpřístupňuje audiovizuální dokumenty (CD, DVD,
videokazety, a jiné informační prameny), knihy a časopisy z oblasti hudby a
výtvarného umění,
 organizuje kulturně-vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou zejména na
hudbu, výtvarnou výchovu, pamětihodnosti města, vlastivědné poznávání
regionu apod..
Za činnost střediska zodpovídá vedoucí střediska č.7.


Městské informační centrum (MIC) (č. 7/1) ve své správě zahrnuje
poskytování informací místního, regionálního a celostátního významu
z oblastí:
podnikání, státní a obecní správy, cestovního ruchu, placených služeb –
internetu, kopírování, tisku, antikvariátu, knihovních a informačních fondů
Rady Evropy - POINT "i",
 Galerie Pod Věží – výstavy a vernisáže regionálních umělců a výtvarníků


Za činnost MIC zodpovídá vedoucí MIC, který je podřízen vedoucímu střediska hudby a
umění, (středisko č. 7)
Jedná se o druhý stupeň řízení.
2.1.3

Středisko ekonomiky a provozu Karviná-Mizerov (č. 2) zahrnuje :




úsek práce a mzdy
úsek rozpočetnictví, finanční účtárny a pokladny
úsek evidence majetku a provozu

Základní funkcí tohoto střediska je zabezpečovat v plném rozsahu všechny rozpočtové,
účetní, mzdové a provozní agendy, včetně správy majetku RKK.
Jedná se o zpracování ekonomických rozvah, podkladů, návrhů rozpočtů – finančního
plánu, sledování a usměrňování jeho čerpání, sledování hospodárnosti vynakládaných
finančních prostředků, vedení účetní evidence, hrazení došlých faktur a provádění plateb
v hotovosti. Středisko vede centrální archiv a provádí skartaci na základě skartačního
řízení.
Středisko vede evidenci hospodářských smluv předaných jednotlivými středisky a dále
připravuje k uzavření návrhy hospodářských smluv, týkající se náplně činnosti střediska
ekonomiky a provozu. Dále odborně vede dílčí ekonomickou agendu jednotlivých
středisek v rámci RKK a odpovídá ve vymezeném rozsahu pracovní činnosti na
jednotlivých úsecích střediska ekonomiky a provozu za realizaci, dodržování a kontrolu
obecně závazných a vnitropodnikových předpisů, směrnic a norem.
Mzdový úsek zabezpečuje komplexní mzdovou agendu, plní povinnosti zaměstnavatele
směrem k Magistrátu města Karviné, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu, okresní
správě sociálního zabezpečení, úřadu práce aj. v souladu s platnou legislativou.
Úsek evidence majetku a provozu vede povinnou centrální evidenci pro správu majetku,
organizuje a zabezpečuje provádění řádných i mimořádných inventarizací, provádí
archivaci všech povinných dokladů. Organizuje a zajišťuje autoprovoz a údržbu
vozového parku včetně zabezpečení údržbářských prací v rámci RKK.
Ve spolupráci s vedoucími ostatních středisek řeší provozní problémy RKK. Vedoucí
střediska ekonomiky a provozu č. 2 odpovídá za vedení objednávkového systému, správu
rozpočtu organizace v souladu s finančním plánem, stvrzuje rozpočtování operací a jejich
finanční krytí, dodržování rozpočtové skladby a soulad operací s předpisy a schválenými
limitovanými nebo individuálními přísliby. Dále zodpovídá za věcnou stránku účetních
případu, týkajících se střediska ekonomiky a provozu č. 2.
Za činnost střediska ekonomiky a provozu zodpovídá vedoucí střediska, který je přímo
podřízen řediteli RKK.
Jedná se o první stupeň řízení.

2.1.4. Středisko doplňování a zpracování knihovního fondu (SDZKF) (č. 1)
Středisko tvoří:



doplňování knihovního fondu
knihařská dílna

Středisko zajišťuje ústřední nákup knih a dalších informačních pramenů, jejich odborné
zpracování a řádnou evidenci. Organizuje a připravuje nákupní porady. Sleduje kvalitu a
proporce oborů a žánrů v doplňování KF, upozorňuje na nedostatky, metodicky usměrňuje
profil knihovních sbírek, vyhodnocuje kartotéku deziderát.
Vede předepsanou evidenci knihovního fondu a provádí jeho evidenční vyřazování.
Provádí jmennou a věcnou katalogizaci, signování různých dokumentů a zpracování
anotací k novým knihám, zejména beletristickým.
Buduje souborný katalog v elektronické a klasické podobě. Zabezpečuje distribuci nových
knih na knihovnická pracoviště, včetně průvodní dokumentace. Zajišťuje výměnný
knihovní fond a jeho cirkulaci včetně distribuce obsluhovaným knihovnám. Organizuje
a metodicky usměrňuje revize knihovního fondu. Zajišťuje školící a poradenské služby.
Poskytuje odborné konzultace v oblasti práce s knihovním fondem.
Zabezpečuje koordinovaný nákup literatury, její odborné zpracování a to i v rámci úkolů
vyplývajících z regionálních funkcí RKK.
Organizuje činnost knihvazačské dílny a dbá o průběžnou ochranu a údržbu knihovního
fondu.
Za činnost střediska doplňování a zpracování knihovního fondu zodpovídá vedoucí
střediska, který je přímo podřízen řediteli RKK.
Jedná se o první stupeň řízení.
2.1.5. Středisko polské literatury Karviná-Fryštát (č. 6)
Středisko tvoří :




oddělení pro dospělé, děti a mládež
studovna odborné literatury
pobočka Karviná-Louky

Středisko zabezpečuje práci s polskou literaturou pro zájemce z celého města. Exploatuje
největší sbírku informačních zdrojů v polštině v regionu a proto poskytuje především
naučnou literaturu studentům a pedagogickým pracovníkům z ostravské, brněnské a
olomoucké univerzity, kteří se zajímají o politický, kulturní a společenský život v Polsku.
SPL cíleně buduje fond s regionální tématikou také fond audiobooků. K dispozici jsou
regionální periodika v polštině a populární polské časopisy.
SPL je poskytovatelem regionálních funkcí RKK na Karvinsku.
V rámci kulturně-výchovné činnosti připravuje pro žáky a studenty škol s polským
jazykem vyučovacím celého regionu, ale také pro širokou veřejnost besedy a setkání se
současnými polskými spisovateli, výtvarnými umělci a významnými osobnostmi
kulturního a společenského života. Na společných projektech spolupracuje s kulturními a
společenskými institucemi z Polska
Prostory knihovny jsou přizpůsobeny výstavní činnosti, která je realizována
prostřednictvím prezentovaných výstav a to jak regionálních, tak i zahraničních
výtvarných umělců.

Středisko provozuje prodej polské regionální literatury a tisku, zajišťuje příjem inzerce do
Głosu Ludu. K dispozici je veřejný internet.
Jedná se o první stupeň řízení.
Za činnost zodpovídá vedoucí střediska č. 6, který je přímo podřízen řediteli RKK.
2.1.6. Sekretariát ředitele
zabezpečuje přípravu a koordinaci programu jednání ředitele, vedení spisové agendy,
usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracování návrhů příslušných vnitřních
předpisů (spisový řád), prověřování odeslaných materiálů včetně řešení nedostatků,
obstarávání podkladů pro zprávy, články a zásadní materiály organizace. Zpracování
celookresního rozboru dat (statistika, komentáře).
Za sekretariát ředitele je zodpovědný referent sekretariátu.
2.1.7. Projektový manager
zodpovídá za sledování, výběr a zpracování projektů v rámci celé RKK, za public
relations a koordinaci kulturně osvětových a vzdělávacích akcí. Organizuje činnost a akce
pořádané v Literárním salonu RKK, zodpovídá za organizaci dobrovolnických služeb
a Evropskou dobrovolnickou službu.
2. 1. 8. Knihovník
s metodickou působností pro obsluhované knihovny v rámci regionálních funkcí.
Zodpovídá za služby poskytované třinácti kooperujícím knihovnám v regionu, aplikuje
do knihovnické praxe 7 základních standardů regionálních funkcí, zpracovává
podkladové materiály, smlouvy a objednávky na požadované služby. Plní funkci
kontaktní osoby v komunikaci s příspěvkovou organizací CITKa
2.1.9. Úsek personální práce
zajišťuje komplexní personální agendu zaměstnanců od jejich vstupu po ukončení
pracovního poměru v návaznosti na komplexní koordinaci a zajišťování rozvoje oblasti
organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání
zaměstnanců organizace.
Za úsek personální práce je zodpovědný referent personální práce, a je přímo podřízen
řediteli RKK.
2.1.10.

Úsek BOZP

zajišťuje úkoly na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany, sledování
nezávadnosti pracovního prostředí z hlediska bezpečnostních a požárních předpisů.
Za úsek BOZP je zodpovědný referent BOZP, a je přímo podřízen řediteli RKK.

3. Systém řízení v RKK
3.1. Řídící články RKK
3.1.1. Kolegium ředitele
Kolegium zaměstnanců tvoří vedoucí, kteří jsou přímo podřízeni řediteli RKK :
vedoucí útvaru knihovnických a informačních služeb, vedoucí střediska doplňování a
zpracování knihovního fondu, vedoucí střediska ekonomiky a provozu, vedoucí střediska
polské literatury, referent personální práce, referent BOZP, referent sekretariátu ředitele,
management RKK, knihovník s metodickou působností pro obsluhované knihovny
v rámci regionálních funkcí.
3.1.2. Základním řídícím aktem je porada kolegia,
kterou svolává ředitel pravidelně1x měsíčně. Porady se účastní všichni vedoucí kolegia
ředitele uvedeni v odstavci 3.1.1. s výjimkou sekretářky, referenta personální práce,
referenta BOZP a knihovníka – metodika. V zájmu operativního řešení důležitých
problémů organizace, je porada kolegia rozšířena o tyto vedoucí: vedoucí střediska
knihovnických a informačních služeb (č. 4) a vedoucí střediska knihovnických a
informačních služeb Karviná Nové Město (č. 5) a vedoucí střediska hudby a umění, MIC.
3.1.3. Zástupcem ředitele RKK
je vedoucí útvaru knihovnických a informačních služeb.
3.1.4. Vedoucí útvaru a vedoucí středisek
vyjmenovaní vedoucí v odstavci 3.1.1., jsou do funkcí jmenováni ředitelem a jím také
mohou být z funkcí odvoláni.
Mezi jednotlivými vedoucími středisek v rámci kolegia ředitele se vytvářejí informační
vazby a je uplatňován horizontální systém řízení, který přispívá k rychlému a flexibilnímu
řešení styčných problémů.
Vedoucí středisek řídí a kontrolují svá pracoviště v plném rozsahu jejich činnosti a za
výsledky této činnosti se zodpovídají řediteli RKK.
V rámci delegované pravomoci navrhují řediteli RKK nové zaměstnance k přijetí na svá
střediska, pro své podřízené zaměstnance navrhují řediteli platové úpravy, odměny i
sankce za neplnění úkolů.
Mají právo samostatně jednat v otázkách provozu, činnosti služeb s příslušnými
institucemi, podniky a firmami a o výsledcích jednání jsou povinni informovat ředitele
RKK.
Nemají právo samostatně jednat v případech týkajících se RKK nebo jejich středisek jako
právního subjektu.
Další povinnosti vedoucích zaměstnanců se řídí platnými předpisy zákoníku práce.

3.1.5

Zaměstnanci RKK

Každý zaměstnanec má přímého nadřízeného, od něhož přijímá úkoly a příkazy a jemuž
odpovídá za plnění všech povinností. Zaměstnanci jsou povinni pracovat v souladu
s platnými předpisy zákoníku práce
Každý zaměstnanec má právo uplatňovat své pracovní návrhy, nápady, výhrady a stížnosti
prostřednictvím svého vedoucího, na poradách v rámci střediska a na celoknihovních
shromážděních. Vedoucí jsou pak povinni tyto věci předávat k vyřešení, realizaci, či
dalšímu rozhodování kolegiu knihovny nebo řediteli. Každý zaměstnanec má právo obrátit
se v oprávněné pracovní nebo osobní záležitosti na nadřízeného svého přímého
vedoucího, nebo na ředitele RKK, vždy však s vědomím svého přímého vedoucího a
v předem dohodnutém termínu.
Každý zaměstnanec má právo konzultovat své osobní, pracovně právní a mzdové
záležitosti s příslušným zaměstnancem střediska ekonomiky a provozu v předem
dohodnutém termínu.
3.1.6

Zastupování a předávání funkcí

Vedoucí zaměstnanec, v případě předem známé své nepřítomnosti na pracovišti,
určí se souhlasem nadřízeného svého zástupce a vymezí mu rozsah činností, ve
kterých může být zastupován.
V případě, že nepřítomnost vedoucího zaměstnance nebude předem známa, určí
bezprostředně nadřízený zaměstnanec zastupujícího zaměstnance, jemuž stanoví
rozsah činností, ve kterých bude nepřítomného vedoucího zastupovat.
Při předávání funkcí, je povinen předávající vedoucí zaměstnanec, popřípadě ředitel
informovat zastupujícího zaměstnance o všech nutných záležitostech potřebných
k řádnému výkonu funkce.
O předání funkce se provede písemný zápis, jedná-li se o zástup delší než 4 týdny.
V případě hmotné odpovědnosti se provede inventarizace majetku.

3.2

Řídící akty RKK

3.2.1. Organizační normy






Zřizovací listina RKK
Organizační řád RKK
Pracovní řád RKK
Knihovní řád RKK
Kolektivní smlouva RKK

3.2.2. Porady
Porady jsou základním řídícím aktem RKK.
Funkcí porad je :




Informovat o nových skutečnostech, situaci, problémech a úspěších, týmově řešit
vzniklé problémy a návrhy na zlepšení a obohacení činnosti, koordinovat činnost
jednotlivých funkčních složek RKK, předávat úkoly, hodnotit výsledky činnosti.
Porady vedení svolává ředitel 12x ročně. Vedoucí útvaru a středisek svolávají
porady vedoucích knihoven a všech zaměstnanců, podle vlastních lhůtníků a
aktuální potřeby, minimálně v návaznosti na porady vedení. Nejméně 1x ročně
svolává ředitel celoknihovní shromáždění. Kromě toho jsou celoknihovní
shromáždění svolávána též v závažných případech, kdy je třeba podat všem
zaměstnancům jednotnou informaci nebo získat jejich názor či souhlas.
Písemné závěry ze všech porad mají charakter vnitropodnikových řídících norem
a jsou pro zaměstnance, jichž se týkají, závazné.

3.2.3. Písemné řídící akty
Ředitel RKK vydává tyto druhy písemných řídících aktů :
 Interní směrnice – závazné pro všechny zaměstnance RKK, specifikují obecně
platné směrnice a nařízení na podmínky RKK a usměrňují činnost RKK, jejich
organizačních složek i všech zaměstnanců podle vyšších legislativních norem.


Rozhodnutí – závazná rozhodnutí ve věcech, které vyžadují přesnou a
jednoznačnou interpretaci řešení vybraného z více možných variant.



Pokyny – závazné pokyny k dohodnutým jednotným postupům v zabezpečování
ekonomických a provozních agend a odborných činností.



Příkazy – závazné pokyny k předepsanému jednání při plnění konkrétních úkolů.
Písemné řídící akty nesmějí být v rozporu s legislativními normami a pokyny
zřizovatele a oprávněných úřadů.

4.

Plánování a kontrola

4.1. Plánování
Systém pevného plánování je nahrazen cílovými hlavními úkoly jednotlivých
středisek na jednotlivé roky. Hlavní úkoly ve svém souhrnu představují cíle, kterých má
RKK ve své činnosti dosáhnout. Návrhy hlavních úkolů zpracovává vedoucí útvaru
knihovnických služeb a vedoucí středisek ve spolupráci s týmem jimi řízených
zaměstnanců a předkládají je řediteli, který je koriguje. Po schválení hlavních úkolů
ředitelem, se stávají hlavním orientačním nástrojem řízení.

4.2. Kontrola
Průběžná kontrolní činnost je součástí práce vedoucích zaměstnanců na všech stupních
řízení v rozsahu jejich pravomoci a odpovědnosti. Kontrola se realizuje prověrkami
knihoven a ostatních pracovišť, sledováním plnění zadaných úkolů na poradách, rozborem
statistických výsledků činnosti a výročních zpráv, které jsou základním dokumentem pro
hodnocení činnosti jednotlivých středisek i celé RKK za jednotlivé roky. Vedoucí
zaměstnanci se při kontrolní činnosti řídí zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.,
v platném znění a dalšími platnými zákony a vnitřními předpisy, které upravují provádění
řídící kontroly.

5. Vztah k odborové organizaci
Vztah vedení RKK k odborové organizaci je dán obecně platnými závaznými předpisy
týkajícími se vztahů mezi odbory a zaměstnavatelem, platným Pracovním řádem RKK a
platnou Kolektivní smlouvou RKK.

6. Profesionální etika v RKK
6.1. Všichni zaměstnanci RKK svým chováním a jednáním na pracovišti i na
veřejnosti jsou povinni dbát o dobré jméno RKK.
6.2. Všichni zaměstnanci RKK jsou povinni chovat se v pracovní době zdvořile
a korektně ke všem návštěvníkům RKK a ochotně vycházet vstříc jejich
požadavkům.
6.3. Všichni zaměstnanci RKK jsou povinni dodržovat vzájemně mezi sebou pravidla
korektního společenského chování, jakož i dobré mravy bez ohledu na vztahy
nadřízenosti a podřízenosti.
6.4. Porušení pravidel profesionální etikety vedoucí k poškozování dobrého jména
RKK, stížnostem ze strany čtenářů a návštěvníků RKK a stálým konfliktům na
pracovištích, bude považováno jako neplnění pracovních povinností ve smyslu
zákoníku práce.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Organizační řád, jeho změny a doplňky, schvaluje Rada města Karviné.
Ředitel RKK je povinen prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s tímto
organizačním řádem do jednoho měsíce po schválení. Všichni zaměstnanci jsou
povinni dodržovat ustanovení organizačního řádu.
7.2. Organizační řád byl projednán a schválen Radou města Karviné dne 26. 3. 2014
usnesením č. …………. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2014.
7.3. K 31. 5. 2014 se ruší Organizační řád schválen Radou města Karviná dne
23. 10. 2013, usnesením č. 3128.

V Karviné dne 10. 3. 2014

PhDr. Halina Molinová
ředitelka RKK
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2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

0,5
0,5

1.01.04
ref. majetkové spr.
0,5
1.06.01 1.06.09
domovník, řidič
1,0
DPČ

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

1.06.03
rozmnožovač

1,0

1,0

1.06.03
rozmnožovač

2.03.01
knihovník
2.03.01
knihovník

2.03.01
1,0 knihovník
2.03.01
1,0 knihovník

1,0
2.03.01
1,0 knihovník
1,0
1.06.06
1,0 uklízeč
0,5

1,0

zaměstnanci

1,0
DPČ promítač

DPČ K-St.Město

2.03.01
1,0 knihovník

1.06.06
uklízeč

vedoucí útvaru KIS

0,6
2.03.01 Ká Dar.
knihovník
1,0
0,4

1,0

0,4

vedoucí pobočky (pracoviště)

2.03.01 RÚ
knihovník

2.03.01

1.06.06
uklízeč

ředitel

1,0

1,0

2.03.01
knihovník

0,5
1.06.01 1.06.09
domovník, řidič
0,5

stř. 6
2.03.01
knihovník
1.st.

1,0

stř. 7/1
2.03.01
knihovník
1.st.

1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
2.03.01
knihovník

1,0

1,0

stř. 5

1,0 knihovník
2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník

1.06.06
uklízeč

stř. 7
2.03.01
knihovník
2.st.
2.03.01
knihovník
2.st.

knihovník
1,0

0,75

vedoucí střediska
1.- 4.st. = stupeň řízení

1,0

2.03.01

1,0
0,25

2.03.01
knihovník

stř. 4
2.03.01
knihovník
2.st.
1,0

1.02.03
účetní
1,0

0,05

0,5
1.01.11
bezpečnostní ref.
0,5

1,0

1,0
0,7

1.01.12
projektový manažer

stř. 8
2.03.01; 2.16.08
knihovník, lektor
3.st.
1,0

1.02.03
účetní

2.06.02
knihař

1.02.01
personalista

2.03.01
knihovník
1,0
1,0

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník
0,5

1,0
2.04.11; 2.03.01
výstavář, knihovník
1,0
2.03.01
knihovník
1,0
2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník
0,75
1.06.06
uklízeč
1,07
DPČ Ká Louky

2.03.01 1.03.04

Organizační struktura Regionální knihovny Karviná

stř.8

knihovník, projektant IKS

s účinností k 1. 6. 2014

ředitel/ka

4.st.

1,0
1.01.01; 1.01.02
spis. pac., sekretář
1,0

stř. 1
2.03.01
knihovník
1.st.

2.03.01
knihovník

stř. 2
1.02.04
rozpočtář
1.st.

1,0

1,0
2.03.01
knihovník

1.06.06
uklízeč
1,0

2.03.01
knihovník
0,5
2.03.01
knihovník
1,0
2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

stř. 4
2.03.01
knihovník
2.st.
1,0

1.02.02
mzdový účetní
0,5

0,05

0,5
1.01.11
bezpečnostní ref.
0,5

1,0

1,0
0,7

1.01.12
projektový manažer

1.01.04
ref. majetkové spr.
0,5
1.06.01 1.06.09
domovník, řidič
1,0
1.06.06
uklízeč
1,0
DPČ

1.06.03
rozmnožovač

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
0,5

2.03.01
knihovník

0,5
1.06.01 1.06.09
domovník, řidič
0,5

2.03.01
knihovník
0,5
2.03.01
knihovník

2.03.01
1,0 knihovník
2.03.01
1,0 knihovník

zaměstnanci

DPČ K-St.Město

2.03.01
1,0 knihovník
1,0
2.03.01
1,0 knihovník
1,0
1.06.06
1,0 uklízeč
0,5

0,5
DPČ promítač

0,6
2.03.01 Ká Dar.
knihovník
1,0
0,4

1,0

1,0

vedoucí útvaru KIS

2.03.01 RÚ
knihovník

2.03.01
1,0 knihovník

1.06.06
uklízeč
vedoucí pobočky (pracoviště)

1,0

1,0

0,4

ředitel

stř. 7
2.03.01
knihovník
2.st.

stř. 6
2.03.01

knihovník
1.st.
2.03.01
knihovník

1,0

stř. 7/1
2.03.01
knihovník
1.st.

1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník

1,0
2.04.11; 2.03.01
výstavář, knihovník
1,0

1.06.06
uklízeč

2.03.01
knihovník
2.03.01
knihovník

0,75

1,0

stř. 5

1.06.06
uklízeč

1.- 4.st. = stupeň řízení

1,0

2.03.01
knihovník
2.st.

2.03.01
knihovník

vedoucí střediska

1,0

stř. 8
2.03.01; 2.16.08
knihovník, lektro
3.st.
1,0

1.02.03
účetní

2.06.02
knihař

1.02.01
personalista

0,9
1,0

2.03.01
knihovník
0,9

2.03.01
knihovník
0,5

0,55

1,05
DPČ Ká Louky

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3519

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 3519

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3523

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 3523

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 3524
Nově uzavřené nájemní smlouvy v domech s pečovatelskou službou
Jméno a příjmení, rok nar.,

Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu,

Velikost

doporučeno OSo ze dne __,

kvalita bytu

bytu

Nájem od

Kč za m2

žádost ze dne ____

Anna Krausová, r.
OSo z 26.02.2014,
žádost z 26.03.2013
Josef Varga, r.
OSo z 26.02.2014,
žádost z 08.04.2013
Pavel Kvičala, r.
OSo z 28.02.2014,
žádost z 29.01.2014
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Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Výše
nájemného v

0+1

1.4.2014

50,02

0+1

1.4.2014

50,02

0+1

1.4.2014

50,02

standard (bývalá I. kategorie)

standard (bývalá I. kategorie)
,
standard (bývalá I. kategorie)
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Příloha
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 3528
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Příloha

Příloha č.
č. 11 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 3529
Nově uzavřené nájemní smlouvy
Poř.
číslo

1.

2.

3.

Jméno a příjmení, rok nar.

René Gábor, r.
zastoupen opatrovníkem SMK
Miroslav Dobrovolský, r.
Alžběta Dobrovolská, r.
Sára Nistorová, r.
Tomáš Ščuka, r.

Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu,
kvalita bytu,

Výše
nájemného

Velikost
bytu

Nájem od

1+2

15.4.2014

50,02

1+2

15.4.2014

50,02

1+2

15.4.2014

50,02

1+2

15.4.2014

50,02

1+2

15.4.2014

60,00

0+1

15.4.2014

75,00

0+1

15.4.2014

75,00

0+1

15.4.2014

75,00

1+2

15.4.2014

65,00

1+1

15.4.2014

75,00

1+2

15.4.2014

75,00

v Kč za m2

standard (bývalá II. kategorie),

standard (bývalá II. kategorie),

standard (bývalá II. kategorie),
,

4.

Olga Kovářová, r.
standard (bývalá II. kategorie),

5.

Vincenec Výtisk, r.
standard (bývalá I. kategorie),

6.

Josef Konečný, r.
standard (bývalá I. kategorie),

7.

Pavel Kežlínek, r.
standard (bývalá I. kategorie),

8.

Martin Hanuš, r.
standard (bývalá I. kategorie),

9.

Pavel Havelka, r.
standard (bývalá I. kategorie),

10.

Lenka Kolářová, r.
standard (bývalá I. kategorie),

11.

Lucie Trnková, r.
Martin Trnka, r.
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Příloha

Příloha
Příloha č.
č. 22 k usnesení RM Karviné č. 3529
Neuzavřené nájemní smlouvy
Jméno a příjmení, rok nar.

Žádost na uzavření NS k obecnímu bytu,
kvalita bytu,

Velikost
bytu

Žaneta Lešková, r.

Karviná-Nové Městoj, ul. Makarenkova, č. p. 1204/č. b. 6,

1+2

Ivan Šaraj, r.

Karviná-Nové Město, ul. G. Morcinka, č. p. 1308/č. b. 3,

1+2

Gizela Pechová, r.

Karviná-Nové Město, ul. Fučíkova, č. p. 1310/č. b. 3,
Karviná-Nové Město, ul. Fučíkova, č. p. 1307/č. b. 8,
Karviná-Nové Město, nám. Budovatelů, č. p. 1420/č. b. 2

1+2

David Gábor, r.

Karviná-Nové Město, ul. G. Morcinka, č. p. 1307/č. b. 8,

1+2

Denisa Horváthová, r.
Antonín Peška, r.

Karviná-Nové Město, tř. Osvobození, č. p. 1352/č. b. 1,

1+2

Roman Toráč, r.
Marie Toráčová, r.

Karviná-Nové Město, tř. Osvobození, č. p. 1352/č. b. 1,

1+2

Miroslav Durčák, r.

Karviná-Nové Město, tř. Osvobození, č. p. 1352/č. b. 1,

1+2

Milan Tomes, r.
Margita Tomesová, r.

Karviná-Nové Město, nám. Budovatelů, č. p. 1420/č. b. 2,

1+2

Martina Sladčíková, r.

Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2191/č. b. 5,

1+2

Alica Tomaníková, r.

Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2191/č. b. 5,

1+2

Zuzana Mirgová, r.

Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2191/č. b. 5,

1+2

Jana Vroblová, r.
Antonín Vrobel, r.

Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2191/č. b. 5,

1+2

Olga Beranová, r.

Karviná-Hranice, ul. Čsl. armády, č. p. 2953/č. b. 2,

1+1

Viera Tolnaiová, r.

Karviná-Hranice, ul. Čsl. armády, č. p. 2953/č. b. 2,

1+1

Katrin Vontszemüová, r.

Karviná-Hranice, ul. Mendelova, č. p. 2939/č. b. 27,

1+2

Otakar Vrana, r.
Vanda Vranová, r.

Karviná-Hranice, ul. Mendelova, č. p. 2939/č. b. 27,

1+2
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Příloha
Příloha č.
č. 11 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 3533
Návrh na provedení rozpočtových opatření
údaje v Kč
text

zdroje

výdaje

Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje" - realizace
2013-2014.
Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary
75 000,00
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty
75 000,00
Vratky úhrad zákonným zástupcům dětí z důvodu neúčasti dětí na ozdravném pobytu.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
-40 500,00
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty

-40 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné
Městská policie - provozní výdaje

-20 000,00
20 000,00

Zapojení 1. části dotace na projekt "Znalostmi k profesionalitě II." v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (ÚZ 13233).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
219 584,00
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136
219 584,00
na provoz
Celková výše navržených rozpočtových úprav
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STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Zásady
pro stanovení tarifního platu, příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku a
odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná
Schváleno:

26.03.2014

Účinnost:

26.03.2014

Zpracovatel:

Odbor organizační

Rada města Karviné vydala dne 26.03.2014 Zásady pro stanovení tarifního platu, příplatku za vedení
osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Karviná (dále jen „zásady“).
Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná (dále
jen „ředitelů“) se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákoník práce), nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení
vlády č. 564/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě.
1.2 Zásady upravují postup při předkládání návrhů na stanovení tarifního platu, příplatku za
vedení, zvláštního příplatku, specializačního příplatku, osobního příplatku, a odměn podle
ustanovení § 123, 124, 129, 131, 133 a 134 zákoníku práce, a podle ustanovení § 3 až 8
nařízení vlády č. 564/2006 Sb..
1.3 Podle zásad se postupuje při stanovení tarifního platu, příplatků a odměn ředitelům
příspěvkových organizací, které jmenuje a odvolává Rada města Karviné v souladu s
ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením §
122 zákoníku práce. Obdobně se postupuje u zástupce vedoucího zaměstnance (statutárního
orgánu - ředitele), pokud není pracovní místo tohoto vedoucího zaměstnance dočasně
obsazeno, nebo pokud vedoucí zaměstnanec práci přechodně nevykonává.
Článek 2
Tarifní plat

2.1 Tarifní plat ředitelů navrhuje vedoucí Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné (dále jen „OR
MMK“) a v případě ředitele SSK vedoucí Odboru sociálního Magistrátu města Karviné (dále
jen „OSo MMK“), a to návrhem jeho zařazení do platové třídy a platového stupně v souladu s
ustanovením § 123 zákoníku práce a příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 564/2006
Sb.. Tarifní plat ředitelů předkládají ke schválení Radě města Karviné. Dojde-li v průběhu
přiznání tarifního platu (platové třídy) ke změně podmínek, za kterých byl přiznán, oznámí
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ředitel novou skutečnost neprodleně vedoucímu OR MMK, v případě ředitele SSK oznámí tuto
skutečnost vedoucí OSo MMK.
2.2 Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské školy se, za předpokladu
splnění všech zákonných podmínek, zařazuje do 10. platové třídy. Ředitel příspěvkové
organizace vykonávající činnost základní školy se, za předpokladu splnění všech zákonných
podmínek, zařazuje do 12. nebo 13. platové třídy. Ředitel příspěvkové organizace RKK,
MěDK, CITKa a SSK se, za předpokladu splnění všech zákonných podmínek, zařazuje do 12.
nebo 13. platové třídy. V případě, že ředitel řídí příspěvkovou organizaci vykonávající činnost
více škol, zařazuje se do nejvyšší platové třídy, která přísluší daným školám.
Článek 3
Příplatky za vedení

3.1 Návrh na příplatek za vedení ředitelům předkládá Radě města Karviné ke schválení vedoucí
OR MMK, v případě ředitele SSK vedoucí OSo MMK.
3.2 Ředitelům se stanoví příplatky za vedení podle stupně řízení a náročnosti řídící práce v
souladu s ustanovením § 124 zákoníku práce.
3.3 Příplatek za vedení se ředitelům přiznává na dobu, na niž byli jmenováni na vedoucí pracovní
místo, nezmění-li se podstatným způsobem podmínky, za kterých byl přiznán. Při stanovení
výše příplatku za vedení se vychází z údajů o velikosti organizace a v případě školy ze
statistických výkazů. Dojde-li v případě ředitele školy, či organizace v případě ředitele RKK,
MěDK a CITKa k podstatné změně, která ovlivňuje výši příplatku za vedení, oznámí ředitel
novou skutečnost neprodleně vedoucímu OR MMK a v případě ředitele SSK oznámí ředitel
novou skutečnost vedoucí OSo MMK.
3.4 Při částečném pracovním úvazku se krátí příplatek za vedení v závislosti na rozsahu kratší
pracovní doby.
3.5 Ředitelům, kteří jsou nově jmenováni do funkce, přísluší příplatek za vedení ve výši stanovené
předchozímu řediteli, pokud nedojde ke dni jmenování ke změně podmínek ovlivňujících výši
příplatku.
3.6 Výše příplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny, avšak nesmí být překročena maximální
procentní hranice.
Článek 4
Osobní příplatky

4.1 Osobní příplatky ředitelům lze poskytnout na základě dlouhodobého dosahování velmi
dobrých pracovních výsledků nebo na základě plnění většího rozsahu pracovních úkolů.
4.2 Velmi dobré pracovní výsledky jsou sledovány především v oblastech:
a) kvality vzdělávacího procesu/kvalita poskytovaných služeb (kvalita školních
vzdělávacích programů, výstupy z kontrolní a inspekční činnosti, prezentace školy
v souvislosti s poskytováním vzdělávání, spolupráce se sociálními a dalšími
partnery, mezinárodní a mezikrajská spolupráce s jinými školami/kulturními a
dalšími institucemi, podmínky ke vzdělávání nadaných dětí a žáků, podmínky ke
vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenská činnost,
prevence sociálně patologických jevů, EVVO apod.),
b) řízení příspěvkové organizace a personální práce (úroveň řídící práce,
manažerské schopnosti, komunikační schopnosti, vyhodnocení stížností, nastavení
vnitřních kontrolních mechanismů, informační systém, spolupráce se školskou
radou, spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků, spolupráce s ostatními
příspěvkovými organizacemi,
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c) plnění ekonomických ukazatelů (efektivní, hospodárné a účelné vynakládání
finančních prostředků, dodržování rozpočtové kázně, podíl na získávání
mimorozpočtových zdrojů, výstupy z kontrolní činnosti v ekonomické oblasti),
d) kvality a včasnosti zpracování požadovaných podkladů (včetně
ekonomických), zvláště statistických výkazů, dat z matrik, vlastního hodnocení
školy, výročních zpráv, koncepčních materiálů, rychlých šetření apod.),
e) dodržování zásad, pravidel, postupů a doporučení stanovených zřizovatelem.
4.3 Za větší rozsah pracovních úkolů se považuje:
a) aktivita ředitele v odborných a profesních orgánech, spolupráce s těmito
orgány,
b) odborná, publikační a posuzovatelská činnost nad rámec
příspěvkové organizace, autorství učebnic a odborných textů,

činnosti

c) složitá a rozsáhlá struktura organizace, více druhů a typů škol a školských
zařízení.
4.4 V souladu s ustanovením § 131 odst. 1 zákoníku práce řediteli, který dosahuje velmi dobrých
pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může
být poskytnut osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v
platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Ve výjimečných případech, kdy je ředitel
považován za vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka, lze mu podle ustanovení § 131
odst. 2 zákoníku práce poskytnout osobní příplatek až do výše 100% platového tarifu
nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazen.
4.5 Osobní příplatky ředitelům navrhuje a předkládá ke schválení Radě města Karviné vedoucí
OR MMK a pro ředitele SSK vedoucí OSo MMK.
4.6 Osobní příplatek se ředitelům přiznává na dobu, na niž byli jmenováni na vedoucí pracovní
místo. Rada města Karviné může přehodnotit výši osobního příplatku ředitelům na základě
návrhu vedoucího OR MMK a v případě ředitele SSK vedoucího OSo MMK.
4.7 Zvýšení a snížení osobního příplatku je možné v průběhu období provést při změně plnění
podmínek, změní-li se nebo pominou důvody, pro které byl přiznán nebo na základě
periodického hodnocení ředitelů škol. Důsledkem zjištěných nedostatků v činnosti ředitele
(manažerské chyby, chyby vedoucí ke krizové situaci ve škole/kulturním zařízení/sociálních
službách aj.) může být konstatování, že ředitel přestal dlouhodobě dosahovat velmi dobrých
pracovních výsledků s následným snížením či odebráním osobního příplatku.
4.8 Nově jmenovaným ředitelům lze osobní příplatek poskytnou nejdříve po uplynutí tří
kalendářních měsíců ode dne jmenování na vedoucí pracovní místo – funkci ředitele,
s výjimkou ředitelů uvedených v bodě 4.9.
4.9 Je-li ředitel jmenován z řad zaměstnanců dané příspěvkové organizace ponechává se mu
dosavadní výše osobního příplatku až do doby přehodnocení, a to po uplynutí tří kalendářních
měsíců ode dne jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace.
4.10 Výše příplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny. V souladu s ustanovením § 131 odst. 1 a 2
zákoníku práce nesmí být překročena maximální procentní hranice.

Článek 5
Zvláštní příplatek

5.1 Zvláštní příplatek ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol navrhuje a
předkládá Radě města Karviné ke schválení vedoucí OR MMK.
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5.2 Řediteli příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebo třídy pro děti a žáky se
zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním přísluší zvláštní příplatek v souladu s § 8
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. :
a) řediteli vykonávajícímu činnost mateřské školy 600 Kč,
b) řediteli vykonávajícímu činnost základní školy 1.200 Kč,
s přihlédnutím k plnění kvalifikačních předpokladů (speciální pedagogika) pouze tehdy,
vyučuje-li v rámci své přímé týdenní vyučovací činnosti děti nebo žáky ve třídě pro děti nebo žáky
se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
5.3 Plní-li ředitel školy uvedené činnosti jen v části ředitelského vyučovacího úvazku (podle
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů), přísluší mu poměrná část zvláštního příplatku.
Samotný výkon funkce ředitele školy bez vykonávání přímé pedagogické činnosti ve škole
nebo třídě pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nezakládá nárok na výplatu
zvláštního příplatku.
5.4 Ředitel, kterému přísluší zvláštní příplatek, zašle OR MMK nejpozději vždy do 15.09. podklad
pro stanovení zvláštního příplatku (viz příloha č. 1zásad).
Článek 6
Specializační příplatek

6.1 Návrh na specializační příplatek předkládá Radě města Karviné ke schválení vedoucí OR
MMK.
6.2 Řediteli, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k
jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši
1.000 – 2.000 Kč.
6.3 Specializované činnosti jsou:
- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií,
- tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů,
- prevence sociálně patologických jevů,
- specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy.
6.4 Nezbytným kvalifikačním předpokladem pro nárokování specializačního příplatku je získání
osvědčení absolvováním vzdělávání předepsaného ustanovením § 9 vyhlášky č. 317/2005
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
6.5 Ředitel, kterému přísluší specializační příplatek, zašle OR MMK popis vykonávaných
specializovaných činností včetně získaného osvědčení.
Článek 7
Odměny

7.1 Odměny lze poskytnout za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného
pracovního úkolu. Odměny ředitelům navrhuje a předkládá Radě města Karviné ke schválení
vedoucí OR MMK, pro ředitele SSK vedoucí OSo MMK.
7.2 Návrhy odměn ředitelů předkládá Radě města Karviné po splnění mimořádného nebo zvlášť
významného úkolu a v souladu s kritérii vedoucí OR MMK a v případě ředitele SSK vedoucí
OSo MMK. Návrh odměn musí být zdůvodněn písemnou formou.
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7.3 Odměny se poskytují zpravidla za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného
pracovního úkolu, ke kterému ředitelé podstatným způsobem přispěli dle níže uvedených
kritérií, která jsou seřazena dle významu:
a) získání většího objemu finančních prostředků do příspěvkové organizace nebo
prokazatelnou úsporu nákladů trvalého charakteru,
b) podíl ředitele na zapojení do projektů (přesný název projektu, operační program,
zdroje financování a další potřebné specifické údaje), a to v případě, že není
současně odměňován v rámci daného projektu,
c) podíl ředitele na spolupráci se zřizovatelem - realizace cílů, doporučení a
záměrů, včetně záměrů racionalizačních, které zřizovatel veřejně deklaruje jako
mimořádný úkol, kulturní činnost, osvětová činnost, propagace města (spolupráce v
rámci konkurzních řízení),
d) plnění mimořádných úkolů v souvislosti se zabezpečením údržby, opravy a
rekonstrukce nemovitého majetku ve vlastnictví obce - realizace investičních
záměrů (zajištění rekonstrukce a výstavby) zkvalitňování materiálně technického
vybavení, podíl na odstranění havarijních stavů a likvidaci následků živelních
událostí,
e) příprava a organizace akcí mimořádného významu a charakteru (výročí
příspěvkové organizace, organizace soutěží, přehlídek a olympiád apod. akcí,
úspěchy žáků v soutěžích, prezentace příspěvkové organizace na veřejnosti,
řešení mimořádných událostí),
f)

výsledky kontrolní činnosti orgánů města, KÚ MSK a ČŠI,

g) dodržování závazků a naplňování aktivit vyplývajících ze smluvních vztahů
(projekty, smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod.) a závazných směrnic
zřizovatele.
7.4 Odměny ředitelů při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po
přiznání invalidního důchodu nebo nabytí nároku na starobní důchod řeší interní předpis
příspěvkové organizace.
Článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Zásady byly schváleny usnesením Rady města Karviné č. ……. ze dne 26.03.2014 a
nabývají účinnosti dne 26.03.2014 a ruší s účinností dnem 26.03.2014 Zásady pro stanovení
výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol a
ředitelům příspěvkových organizací Regionální knihovny Karviná, Městského domu kultury
Karviná a Sociálních služeb Karviná (dále jen RKK, MěDK a SSK) zřízených statutárním
městem Karviná, schválené Radou města Karviné usnesením č. 1243 ze dne 22.12.2011.
8.2 Ostatní náležitosti, těmito zásadami neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Tomáš Hanzel v. r.
primátor
Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora
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příloha č. 1
Podklad pro stanovení zvláštního příplatku řediteli školy
Jméno, příjmení, titul ředitele
Název příspěvkové organizace

Kvalifikační předpoklady – speciální
pedagogika
Počet hodin přímé pedagogické
činnosti ředitele týdně dle nařízení
vlády 75/2005 Sb.
Rozsah skutečně vykonávané
pedagogické činnosti ředitele týdně
ve speciální škole nebo třídě pro
děti/žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami od 1.9.

Datum vyhotovení:

-------------------------------------------------------razítko a podpis ředitele

*nehodící se škrtněte
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