STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
81. schůze Rady města Karviné konané dne 28.05.2014
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

3679

Schválení ověřovatelů zápisu 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014

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

schválila
ověřovatele zápisu 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014, a to paní Marcelu Tomkovou a pana Petra
Madeu.

3680

Schválení programu 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014

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

schválila
program 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014, včetně projednaných změn:

stažené materiály:
Doplnění programu č. 1 - OM - Zrušení usnesení RM Karviné č. 3381 ze dne 29.01.2014 - Obnova objektu kina
Centrum Karviná.
Doplnění programu č. 2 - OM - Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky - Obnova objektu a okolí kina Centrum
Karviná.

3681

Integrovaný plán rozvoje města Karviné pro Regionální operační program - změnový
formulář č. 11

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit změny v Integrovaném plánu rozvoje města Karviná dle přílohy č. 1 k
tomuto usnesení.
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3682

Projekt Mládež kraji - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

104/2014/RM
vedoucí OR
2014-06-30

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč 215.000,-(slovy: Dvěstěpatnácttisíc korun českých) mezi statutárním městem Karviná a Radou dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje, Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka, 700 30, IČ 26523825, dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení.

3683

Posouzení návrhu na pořízení změny územního plánu

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schválit podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby shromážděné návrhy na pořízení změny
územního plánu, tj. návrhy od společností DEXON CZECH s. r. o., OKD, a. s., a od Ing. Jana Sobka, Mgr. Petra
Sobka, Petra Byrtuse, uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu, byly prověřeny při pořizování nového
Územního plánu Karviné.

3684

Změna usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 733 ze dne 18.03.2014 - Poskytnutí dotací
na sportovní činnost v roce 2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:

105/2014/RM
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Určeno:
Termín:

vedoucí OR
2014-06-10

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné změnit usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 733 ze dne 18.03.2014 a to tak, že
se v příloze č. 1 k usnesení vypouští řádek s textem „Náklady na činnost oddílu volejbalu 150 000,00“ u příjemce
dotace uvedeného pod pořadovým číslem 6 - Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná, IČO 1461424, z příčin uvedých v
důvodové zprávě. Ostatní text usnesení zůstává nedotčen.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

106/2014/RM
vedoucí OR
2014-06-10

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné poskytnout v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, dotaci ve výši Kč 150.000,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) VK
Karviná, z.s., se sídlem Nedbalova 1707/29, Nové Město, 73506 Karviná, IČO 02843625 na zajištění sportovní
činnosti v roce 2014.

3685

Záměr realizovat projekt Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny
naproti sauny v rámci IPRM pro ROP Moravskoslezsko

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a
předfinancování projektu „Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny“
předkládaného do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu,
Kontinuální výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout předložit žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce parku B. Němcové v
Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny“ do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast
podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Kontinuální výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných
plánů rozvoje měst.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu „Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III.
etapa - okolí kašny naproti sauny“ z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 15 % z celkových
způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit předfinancování projektu „Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné - III.
etapa - okolí kašny naproti sauny“ z rozpočtu statutárního města Karviná maximálně ve výši 85 % z celkových
způsobilých výdajů projektu.

3686

Vyhodnocení komunitního plánu rozvoje sociálních služeb statutárního města Karviné na
období let 2011 až 2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schválit informativní zprávu Vyhodnocení komunitního plánu rozvoje sociálních služeb statutárního města
Karviné na období let 2011 až 2014.

3687

Základní listina komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území města
Karviná

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
stáhnout materiál z programu 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014.
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3688

Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Technické
služby Karviná, a.s. v záležitosti žádosti o úpravu vymezených úkolů vyplývajících z
Krizového plánu ORP Karviná

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), v působnosti valné hromady společnosti,
Úkol:
Určeno:
Termín:

107/2014/RM
vedoucí OSŽP, OM
2014-11-30

uložila
oprávněným zástupcům společnosti Technické služby Karviná, a. s., předložit Bezpečnostní radě ORP Karviná
aktualizovaný Plán krizové připravenosti Technických služeb Karviná, a. s., který bude obsahovat zajištění plnění
opatření uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

3689

Sezonní pronájem části pozemku - COMPANIA E REXHES, 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 COMPANIA E REXHES, s. r. o., IČ: 45196222, DIČ: CZ45196222, se sídlem Masarykovo
nám. 92/9, 733 01 Karviná-Fryštát, nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 3145/128 o výměře 6 m2 v
katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, vyznačené v situačním snímku, který je uveden v příloze č. 1 k
tomuto usnesení, za účelem sezonního umístění a provozování prodejního stánku se sortimentem zmrzliny a
ledové tříště poskytujícího občerstvovací služby pro návštěvníky letního koupaliště na dobu určitou s účinností od
01.06.2014 do 31.08.2014 za cenu nájemného ve výši Kč 1.033,-- (slovy: Jedentisíctřicettři koruny české) měsíčně,
tj. za tři kalendářní měsíce ve výši Kč 3.099,-- (slovy: Třitisícedevadesátdevět korun českých), ke které bude
připočtena příslušná procentní sazba DPH dle platných právních předpisů.

3690

Zřízení věcného břemene - Jiří a Petr Labanovi

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost stezky a cesty, na části pozemku p. č. 518/27 v katastrálním území Ráj, obec
Karviná, blíže specicifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 tomuto usnesení, ve prospěch
vlastníka pozemku p. č. 518/23 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, dle geometrického zaměření skutečného
stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle platných Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem a
bude navýšena o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

3691

Zřízení věcného břemene - pan Václav Veber

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost zpevněné plochy pro přístup a příjezd včetně napojení (zpevněná plocha) na
části pozemku p. č. 2182 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku,
který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1363/4 v katastrálním území Ráj,
obec Karviná, a to po dokončení stavby zpevněné plochy 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. 1363/4 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník pozemku p. č. 1363/4 v
katastrálním území Ráj, obec Karviná, zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za
omezení užívání části pozemku p. č. 2182 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.

3692

Zřízení věcného břemene - Dalkia ČR a. s.

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 (teplovodní potrubí) na částech pozemků p. č. 2715/101, 2780/1,
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3108/29, 3108/31 vše 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, 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 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související
ujednání, dle které vlastník stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za
omezení užívání částí pozemků p. č. 2715/101, 2780/1, 3108/29, 3108/31 vše 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.

3693

Zřízení věcného břemene - ČEZ - přípojka kino Centrum

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 (zemní kabel NN) na částech pozemků p. č. 1624/702, 1624/260,
4309 a 1624/215 vše 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, Město Karviná, 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, Město Karviná, NNk“ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník stavby „Karviná, Město Karviná, NNk “zaplatí do doby
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání částí pozemků p. č. 1624/702, 1624/260,
4309 a 1624/215 vše 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.

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Usnesení:

7

3694

Zřízení věcného břemene - p. Pompová

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 (kanalizační přípojka, plynovodní přípojka) a služebnosti
zpevněné plochy pro přístup a příjezd včetně napojení (zpevněná plocha), to vše na části pozemku p. č. 492 v
katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto
usnesení, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 132/16, 132/17, 136/4 a 136/5 všechny v katastrálním území Ráj,
obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrské sítě a zpevněné plochy 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 pozemků p. č. 132/16, 132/17, 136/4 a 136/5, katastrální území Ráj, obec
Karviná, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník
pozemků p. č. 132/16, 132/17, 136/4 a 136/5, katastrální území Ráj, obec Karviná, zaplatí do doby uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání části pozemku p. č. 492 v katastráním území Ráj,
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.

3695

Zřízení věcného břemene - p. Krahulec

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, kanalizační přípojka, přípojka elektro) na
částech pozemků 1624/702 a 1624/480 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. 4279 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.

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Usnesení:

8

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. 4279, katastrální území Karviná-město, obec Karviná,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník pozemku p. č.
4279, katastrální území Karviná-město, obec Karviná, zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene úhradu za omezení užívání částí pozemků p. č. 1624/702 a 1624/480 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.

3696

Dohoda o ukončení smlouvy č. 274/2009 o nájmu hrobového místa

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

rozhodla
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy č. 274/2009 o nájmu hrobového místa mezi statutárním městem Karviná, které
zastupuje pověřený subjekt p. Ivan Ječmínek (hřbitovní správa) a paní Annou Wolfovou,
jejíž předmětem je ukončení nájmu k hrobovému místu na veřejném pohřebišti ke dni
09.05.2014 a vrátit paní Anně Wolfové,
poměrnou část
nájemného ve výši Kč 1.349,-- (slovy: Jedentisíctřistačtyřicetdevět korun českých).

3697

Snížení nájemného za pronájem prostorů sloužících k podnikání, které se nacházejí v
přízemí objektu kina Centrum na tř. Těreškovové 2234/24 v Karviné-Mizerově - Cukrárna s
kavárnou a bistrem

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

rozhodla
snížit roční výši nájemného za pronájem prostorů sloužících k podnikání dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení,
které se nacházejí v přízemí objektu kina Centrum na tř. Těreškovové 2234/24 v Karviné-Mizerově, postavené na
pozemku p. č. 1624/480 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná na Kč 168.000,— (slovy:
Jednostošedesátosmtisíc korun českých) na dobu dvou let s následným navýšením ročního nájemného o 10 %
ročně, a to až do výše dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem nájemci Kateřině Bojtošové, IČ 00786098,
Výše nájemného je stanovena s ohledem na skutečnost, že nájemce
v daných prostorách na své náklady provede konečné povrchové úpravy, vybaví kuchyni i interiér, zázemí a
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zároveň vytvoří nová pracovní místa, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

3698

Změna usnesení Rady města Karviné č. 2882 ze dne 24.07.2013 - Uzavření Smlouvy o nájmu
nebytových prostor s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodla
změnit usnesení RM Karviné č. 2882 ze dne 24.07.2013 tak, že vypouští část textu: V období od 01.11.2013 do
28.02.2014 uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím
se sídlem Lazarská 15/7,117 22 Praha1, IČ 72080043. Předmětem smlouvy o nájmu nebytových prostor jsou
nebytové prostory situované na pozemku parc. č. 91 v kat. území Karviná-město, v budově čp. 89 na ulici
Fryštátské v Karviné-Fryštátě o celkové výměře 1306,04 m2. Výše nájemného za období od 01.11.2013 do
28.02.2014 činí Kč 507.241,-- bez DPH (plnění osvobozeno od DPH) (slovy: Pětsetsedmtisícdvěstěčtyřicetjedna
koruna česká). Ostatní text zůstává nezměněn.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodla
uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím se sídlem
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, IČ 72080043 jakožto nájemcem. Předmětem smlouvy o nájmu nebytových prostor
je nájem nebytových prostor v budově čp. 89 na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštátě o celkové výměře 1306,04 m2
umístěné na pozemku parc. č. 91 v kat. území Karviná-město. Roční výše nájemného činí Kč 1.522.462,-- bez
DPH (plnění osvobozeno od DPH) (slovy: Jedenmilionpětsetdvacetdvatisícečtyřistašedesátdvě koruny české).
Smlouva o nájmu nebytový prostor bude sjednána od 01.07.2014 na dobu neurčitou.

3699

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování komunálních služeb pro statutární město
Karviná a jeho obyvatele

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

108/2014/RM
vedoucí OM
2014-06-30

rozhodla
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uzavřít se společností Technické služby Karviná, a. s., se sídlem Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město,
IČ: 65138082, dodatek č. 1 ke Smlouvě č. MMK/SML/1073/2014 o zajišťování komunálních služeb pro statutární
město Karviná a jeho obyvatele, kterým se zvýší cena plnění na kalendářní rok 2014 o částku Kč 1.478.037,-(slovy: Jedenmiliončtyřistasedmdesátosmtisíctřicetsedm korun českých).

3700

Zadání výběru dodavatele elektrické energie pro statutární město Karviná, jeho
příspěvkové organizace a organizace řízené městem

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

rozhodla
vysoutěžit silovou elektřinu NN a VN pro statutární město Karviná, jeho příspěvkové organizace a organizace
řízené městem na Českomoravské komoditní burze Kladno, IČ: 49546392, se sídlem: náměstí Sítná 3127,
Kročehlavy, 272 01 Kladno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, na období od 01.01.2015 do 31.12.2016.

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

109/2014/RM
vedoucí OM
2014-06-30

rozhodla
uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání, jejímž předmětem bude pověření města jako centrálního zadavatele
a centralizované zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie pro město, příspěvkové organizace města
a městem řízené organizace na období od 01.01.2015 do 31.12.2016 na Českomoravské komoditní burze Kladno,
IČ: 49546392, se sídlem: náměstí Sítná 3127, Kročehlavy, 272 01 Kladno prostřednictvím dohodce, který bude
vybrán v souladu se Směrnicí k aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Smlouva o centralizovaném zadávání bude
uzavřena mezi statutárním městem Karviná na straně jedné a jeho příspěvkovými organizacemi a organizacemi
řízenými městem na straně druhé dle Seznamu subjektů v příloze č. 1 k tomuto usnesení na dobu určitou do
doby uzavření smluv s vybraným dodavatelem elektrické energie a do vypořádání všech závazků uvedených ve
smlouvě o centralizovaném zadávání s tím, že poplatek za zařazení do evidence Registračního centra burzy,
poplatek za udělení vstupenky na burzovní shromáždění a odměnu dohodci uhradí město.

3701

Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji, odstranění negativních dopadů hornické
činnosti

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 Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické
revitalizace mezi statutárním městem Karviná a Českou republikou - Ministerstvem financí se sídlem, Letenská
525/15, PSČ 118 10, Praha 1, IČ 00006947 dle přílohy č. 1 tomuto usnesení.

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

schválila
Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou mezi statutárním městem Karviná a Českou republikou Ministerstvem financí ČR se sídlem Letenská 525/15, PSČ 118 10, Praha 1, IČ 00006947 v rámci stavby pod
názvem Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji, odstranění negativních dopadů hornické činnosti dle
přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

3702

Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Výměna části oken ZŠ
a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace

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

rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce pod názvem Výměna části oken ZŠ a MŠ Dělnická,
Karviná, příspěvková organizace.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
vyzvat k podání nabídky a prokázaní kvalifikace tyto zájemce:
Stavos Stavba a. s., U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 44739494
CONE – STAVITELSTVÍ, a. s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603
Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891
Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, 739 61 Třinec-Staré Město, IČ: 25881370
SSKA-Stavební společnost Karviná, a. s., Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ: 48393835.

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

jmenovala
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky pod názvem Výměna části oken ZŠ a MŠ Dělnická,
Karviná, příspěvková organizace, ve složení:
členové; (náhradníci)
Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora; (Mgr. Petr Bičej, náměstek primátora)
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Mgr. Petr Juras, ředitel ZŠ a MŠ Dělnická; (Ing. Hana Maršálková, ekonom ZŠ a MŠ Dělnická)
Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM OM; (Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec OM)
Petr Madea, člen RM; (Bc. Miloslav Pawlica, člen RM)
Stanislav Sobel, člen RM; (Mgr. Petr Dyszkiewicz, člen RM).

3703

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce pod názvem
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné

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

schválila
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce formou otevřeného podlimitního
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem Modernizace
venkovních sportovišť základních škol v Karviné.

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

rozhodla
vyloučit uchazeče SPORT REAL s. r. o., se sídlem Brnianska 2, 911 08 Trenčín, Slovensko, IČ 36626015, z
důvodů uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

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

rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice, IČ 48035599, z důvodů uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a uzavřít s
tímto uchazečem smlouvu o dílo, cena díla bez DPH je ve výši Kč 18.844.510,-- (slovy:
Osmnáctmiliónůosmsetčtyřicetčtyřitisícepětsetdeset korun českých).

3704

Informativní zpráva o realizaci veřejně prospěšných prací v roce 2014 s výhledem do roku
2015

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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rozhodla
materiál stáhnout z 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014.

3705

IPRM IOP - Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM

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

110/2014/RM
vedoucí OR
2014-06-30

rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

3706

IPRM IOP - schválení projektu statutárního města Karviná

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

schválila
projekt s názvem „Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě“.

3707

Cesta k městu - souhlas poskytovatele dotace

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

rozhodla
udělit souhlas s převedením pořízeného zařízení a vybavení v rámci Národní iniciativy mládeže projektu Cesta k
městu „Dobrovolnické centrum při Regionální knihovně v Karviné“ na organizaci Regionální knihovna Karviná,
Centrum 2299/16, 734 11 Karviná-Mizerov, IČ 00306355, dle návrhu předloženého Kateřinou Czyžovou -
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příjemcem dotace.

3708

Cesta k městu - souhlas poskytovatele dotace II

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

rozhodla
udělit souhlas s převedením pořízeného zařízení a vybavení v rámci Národní iniciativy mládeže projektu Cesta k
městu „Intonáta“ na organizaci Středoškolský klub INTONATA při Asociaci středoškolských klubu České republiky,
o. s., vedený pod Regionální knihovnou Karviná, Masarykovo náměstí 9/7, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 00531413,
dle návrhu předloženého Zuzanou Batkovou - příjemcem dotace.

3709

Projekt Mládež kraji - podpořené projekty I

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

schválila
informativní zprávu o projektech, jež budou podpořeny Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje v rámci
pilotního projektu „Mládež kraji“.

3710

Změna usnesení Rady města Karviné č. 1493, 1494 a 1495 ze dne 03.04.2012 - Povolení
těžby OKD, a. s.

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

rozhodla
změnit usnesení RM Karviné č. 1493 ze dne 03.04.2012 tak, že z něj vypouští úkol č. 90/2012/RM ve znění: „...
doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD, a. s., Dolu
Darkov v 6. kře dovývacího prostoru Stonava.“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Ostatní text usnesení
zůstává nedotčen.
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
změnit usnesení RM Karviné č. 1494 ze dne 03.04.2012 tak, že z něj vypouští úkol č. 91/2012/RM ve znění: „...
doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD, a. s., Dolu
Darkov v 5. kře dovývacího prostoru Darkov.“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 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 RM Karviné č. 1495 ze dne 03.04.2012 tak, že z něj vypouští úkol č. 92/2012/RM ve znění: „...
doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD, a. s., Dolu ČSM
v 0. kře dovývacího prostoru Louky.“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Ostatní text usnesení zůstává
nedotčen.

3711

Uzavření smlouvy s OKD, a. s., o poskytnutí finančního daru

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

111/2014/RM
vedoucí OR
2014-06-30

rozhodla
uzavřít darovací smlouvu s OKD, a. s., se sídlem Karviná-Doly, Stonavská 2179, PSČ 73506, IČO 26863154, na
jejímž základě OKD, a. s., poskytne statutárnímu městu Karviná finanční dar ve výši Kč 3.000.000,-- (slovy:
Třimiliony korun českých) do Fondu primátora města Karviné, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

3712

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce Městského tenisového
klubu v Karviné

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:

112/2014/RM
vedoucí OR
2014-06-30

rozhodla
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady s Regionální radou regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, IČ: 75082616, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, ve znění
uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení, na jejímž základě statutární město Karviná přijme účelovou dotaci z
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši Kč 3.387.885,92 (slovy:
Třimilionytřistaosmdesátsedmtisícosmsetosmdesátpět korun českých 92/100) na realizaci projektu Rekonstrukce
Městského tenisového klubu v Karviné.

3713

Přijetí nadačního příspěvku od Nadace Partnerství

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

113/2014/RM
vedoucí OR
2014-06-30

rozhodla
přijmout nadační příspěvek od Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, IČ:45773521 ve výši Kč 10.416,-(slovy: Desettisícčtyřistašestnáct korun českých) na realizaci projektu “Sadové úpravy u obchodního domu PRIOR
v Karviné-Fryštátě“, které získalo statutární město Karviná za účast v anketě Strom roku 2013 a uzavřít s touto
nadací Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

3714

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem
ICT KOUČ

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 § 32a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
udělit souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství těmto základním školám:
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace,
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432,
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219,
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a to se společností www.scio.cz, s. r. o., IČ 27156125, Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 v projektu pod názvem ICT
KOUČ v rámci OP VK - výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

3715

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem
GAME4BUSINESS Základní školy Borovského

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

rozhodla
udělit souhlas s podáním projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod
názvem GAMES4BUSINESS Základní školy Borovského.

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 § 32a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
udělit souhlas Základní škole Borovského s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu pod názvem
GAME4BUSINESS se společností AHRA - Human Resource Agency s.r.o., IČ 26825325, Zámecké nám. 44, 738
01 Frýdek-Místek.

3716

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem
UČITELÉ ONLINE Základní školy, U Studny

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 § 32a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
udělit souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství Základní škole, U Studny se Středním odborným učilištěm
DAKOL, s. r. o, 735 72 Petrovice u Karviné 570 v projektu pod názvem UČITELÉ ONLINE v rámci OP VK - výzva
č. 51 Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
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3717

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem
INOVACE NA DOSAH

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 § 32a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
udělit souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství Základní škole, Karviná-Hranice, Slovenská a Základní škole
Borovského se společností Comfor, a. s., Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno, IČ 26290944 v projektu pod názvem
INOVACE NA DOSAH v rámci OP VK - výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení.

3718

Přijetí nadačního příspěvku z Nadace OKD na projekt Regenerace panelového sídliště
Karviná - Hranice, část centrální park

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

114/2014/RM
vedoucí OR
2014-06-30

rozhodla
uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 141010010 s Nadací OKD, IČ: 27832813, se sídlem
Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení, na jejímž
základě bude městu poskytnuta částka ve výši Kč 700.000,-- (slovy: Sedmsetitisíc korun českých) na realizaci
projektu Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park.

3719

Žádost občanského sdružení Iniciativa Dokořán o udělení výjimky z OZV č. 6/2003 za
účelem prodloužení doby konání HipHopového koncertu Separ dne 27.06.2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 9 a § 10 odst. 1 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
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rozhodla
vydat rozhodnutí o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2003, o pořádání veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších předpisů, občanskému sdružení Iniciativa Dokořán, se
sídlem Karviná-Fryštát, Masarykovo náměstí 4/3, IČO 27006549, za účelem prodloužení doby konání
HipHopového koncertu Separ dne 27.06.2014 v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, p. č.
3981/8, a to od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

3720

Přijetí účelové neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městský dům kultury
Karviná z Nadace OKD

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

rozhodla
udělit souhlas příspěvkové organizaci Městský dům kultury Karviná, se sídlem tř. Osvobození 1639/43, 735 06
Karviná-Nové Město, IČO 00320463, s přijetím účelové neinvestiční dotace z Nadace OKD, programu Pro radost
ve výši Kč 400.000,-- (slovy: Čtyřistatisíc korun českých).

3721

Smlouva o reklamě se společností OKD, a. s., v rámci konání akce Den pro celou rodinu na
farmě

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

115/2014/RM
vedoucí OR
2014-05-31

rozhodla
uzavřít Smlouvu o reklamě se společností OKD, a. s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO
26863154, v rámci celoměstské akce konané dne 01.06.2014 s názvem Den pro celou rodinu na farmě, dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Usnesení:

20

3722

Projekt v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713

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

rozhodla
udělit souhlas s realizací projektu v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší Základní škole Karviná-Ráj U Lesa 713, kdy poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR.

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

rozhodla
udělit souhlas Základní škole Karviná-Ráj U Lesa 713 s přijetím dotace z Programu podpory ozdravných pobytů
dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší poskytované Státním fondem životního prostředí ČR.

3723

Schválení smlouvy s Nadací OKD č. 140110012

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

116/2014/RM
ředitel MP
2014-06-03

rozhodla
uzavřít smlouvu č. 140110012 o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč 68.000,-- (slovy: Šedesátosmtisíc
korun českých) mezi statutárním městem Karviná, jako příjemcem dotace a Nadací OKD, jako poskytovatelem
dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

3724

Návrh na provedení rozpočtových opatření

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

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

3725

Změna usnesení RM Karviné č. 1172 ze dne 29.11.2011 - Delegování Ing. Závackého,
náměstka primátora, jako zástupce statutárního města Karviné, na valných hromadách
honebních společenstev pro volební období 2010 - 2014

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

rozhodla
s účinností od 12.05.2014 změnit usnesení RM Karviné č. 1172 ze dne 29.11.2011 tak, že v části týkající se
delegování zástupce statutárního města Karviné na valné hromady honebních společenstev vypustila text: „...
náměstka primátora, ...“ a nahradila jej textem: „... člena RM Karviné, ...“. Ostatní text usnesení zůstává nedotčen.

3726

Uzavření Dohody o využití prostředků a prostor - Ing. Dalibor Závacký

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

rozhodla
uzavřít s účinností od 12.05.2014 Dohodu o využití prostředků a prostor mezi statutárním městem Karviná,
Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ: 00297534 a Ing. Daliborem Závackým,
a to za účelem plnění úkolů člena Rady města Karviné svěřených Ing.
Daliboru Závackému plnou mocí ze dne 12.05.2014 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

3727

Stanovení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviná - Městská policie
Karviná

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

117/2014/RM
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Určeno:
Termín:

ředitel MP
2014-06-30

rozhodla
za podmínek uvedených v důvodové zprávě stanovit celkový počet zaměstnanců statutárního města Karviná Městské policie Karviná s účinnosti od 01.07.2014 do 31.12.2014 na 101 a s účinností od 01.01.2015 do
31.03.2015 na 85.

3728

Návrh na odvolání člena Povodňové komise města Karviné a informace o odvolání člena
Povodňové komise obce s rozšířenou působností Karviná

Rada města Karviné dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
odvolat Václava Zydera z funkce člena Povodňové komise města Karviné, z důvodů uvedených v důvodové
zprávě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

vzala na vědomí
informaci o odvolání Václava Zydera z funkce člena Povodňové komise obce s rozšířenou působností Karviná.

3729

Zvýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města
Karviné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro rok 2014

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

schválila
s účinností od 01.06.2014 zvýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města
Karviné na základě dohod o pracovní činnosti pro rok 2014 o dva (zvýšení celkového přepočteného počtu
zaměstnanců o 0,15), a to na Odboru sociálním.

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Usnesení:

23

3730

Zvýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města
Karviné, zřízení pracovního místa na Odboru rozvoje a změna č. 12 Organizačního řádu
Magistrátu města Karviné

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

stanovila
s účinností od 01.06.2014 ve struktuře a za podmínek uvedených v důvodové zprávě celkový počet zaměstnanců
statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné v pracovním poměru 333.

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

zřídila
s účinností od 01.06.2014 ve struktuře a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 1 pracovní místo na Odboru
rozvoje Magistrátu města Karviné.

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

schválila
s účinností od 01.06.2014 změnu č. 12 Organizačního řádu Magistrátu města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení, kterou se ruší a plně nahrazuje Příloha č. 1 k Organizačnímu řádu Magistrátu města Karviné schválená
usnesením RM Karviné č. 3505 dne 12.03.2014.

3731

Organizační změny v MMK za účelem racionalizace a zvýšení efektivnosti práce, změna č.
13 Organizačního řádu MMK a stanovení celkového počtu zaměstnanců SMK v MMK

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

schválila
Změnu č. 13 Organizačního řádu Magistrátu města Karviné, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

stanovila
s účinností od 01.09.2014 ve struktuře a za podmínek uvedených v důvodové zprávě celkový počet zaměstnanců
statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné v pracovním poměru 331.

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

zrušila
s účinností od 01.09.2014 ve struktuře a za podmínek uvedených v důvodové zprávě celkem 3 pracovní místa v
Magistrátu města Karviné, z toho 1 na Odboru organizačním a 2 na Odboru správním Magistrátu města Karviné.

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

zřídila
s účinností od 01.09.2014 ve struktuře a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 1 pracovní místo na Odboru
sociálním Magistrátu města Karviné.

3732

Valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a. s., konaná 06.06.2014

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

vzala na vědomí
konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a. s., se sídlem Horní-Suchá, ul. Solecká 1/321, PSČ
735 35, IČ 47677287, dne 06.06.2014 v 09:00 hodin v sídle společnosti a její program dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení.
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3733

Mimořádná valná hromada Honebního společenstva Karviná-Doly

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

vzala na vědomí
konání mimořádné valné hromady honebního společenstva Karviná-Doly, a to dne 20.06.2014 v 11:00 hodin na
Farmě Stonava, Stonava 1064, 735 34, a její program dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

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

vzala na vědomí
informativní zprávu z jednání valné hromady Honebního společenstva Karviná-Doly ze dne 26.02.2014, která je
předložena na základě Článku 14 odst. 2 písm. c) Jednacího řádu Zastupitelstva města Karviné, včetně zápisu z
jednání valné hromady, který je v příloze č. 1 k důvodové zprávě.

3734

Výběrová řízení konaná u MMK

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

vzala na vědomí
informativní zprávu o výběrových řízení konaných u MMK v měsíci červen 2014.

z pov. Mgr. Petr Bičej, v. r.
...................................................................................
Tomáš Hanzel
primátor

z pov. Ing. Lukáš Raszyk, v. r.
................................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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Příloha
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3681
Příloha č.

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ č. 11
Oznámení města o návrhu změn IPRM

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Karviná
Město: Karviná

Změna č. 11/1

Doplnění projektu

Popis změny (čeho se změna
týká):

Doplnění projektu s názvem „Rekonstrukce parku B. Němcové
v Karviné – III. Etapa – okolí kašny naproti sauny“
Opatření 3.2 Rekonstrukce zanedbaných anebo nedostatečně
využívaných veřejných prostranství
Aktivita 3.2.2 Rekonstrukce parku Boženy Němcové
Předpokládaný termín podání žádosti: 7/2014
Předpokládaná realizace projektu (doba výstavby) od 9/2014
do 11/2014.
Stavební náklady a ostatní související náklady 4,7 mil. Kč.
Předpoklad způsobilých nákladů 3,7 mil. Kč, předpoklad dotace
85 %.
Indikátory projektu:
650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území
511531 Počet podpořených projektů na rozvoj

Zdůvodnění změny:

Zařazení nového projektu do IPRM ROP z důvodu využití
nevyčerpané finanční alokace

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Návazné změny rozpočtu a finančního harmonogramu IPRM jsou
řešeny mimo tento změnový formulář a po jejich dořešení budou
předloženy v rámci samostatné změny

Dopad do indikátorů

Změny indikátorů IPRM jsou řešeny mimo tento změnový formulář a
po jejich dořešení budou předloženy v rámci samostatné změny

Dopad na specifické cíle
IPRM

Nemá vliv

Změna č. 11/2

Vyřazení projektu

Popis změny (čeho se změna
týká):

Vyřazení projektu s názvem Rekonstrukce amfiteátru v parku B.
Němcové v Karviné z IPRM ROP
Původně zařazeno do:
Opatření 3.3 Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní
funkce
Aktivita 3.3.2 Rekonstrukce objektů společenského charakteru
V rámci změnového formuláře č. 7, změny č. 7/5 (dle číslování URR
změna č. 38), který po schválení v orgánech statutárního města
Karviná v září 2013 schválil Výbor Regionální rady dne 15.10.2013
usnesením č. 77/1019, byl do IPRM ROP zahrnut projekt
Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné.
Projekt však na základě analýzy
zpracované z podrobných
podkladů nedosahoval takového dopadu, aby se prokázala jeho
ekonomická návratnost. Z tohoto důvodu bude projekt realizován
z vlastních zdrojů statutárního města Karviná a tudíž je touto
změnou z IPRM ROP vyřazen.

Indikátory projektu – plánované snížení hodnoty indikátorů:

511531 počet podpořených projektů na rozvoj
-

Snížení o 1 projekt z hodnot uváděných v Dodatku č. 3
smlouvy o realizaci IPRM ROP

651104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro
zájmové a volnočasové aktivity
-

Zdůvodnění změny:

Snížení o 3 178 m2 z hodnot uváděných v Dodatku č. 3
smlouvy o realizaci IPRM ROP

Na základě rozhodnutí statutárního města Karviná bude tento
projekt realizován výlučně z vlastních zdrojů města Karviná a tudíž
je touto změnou z IPRM ROP vyřazen.

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Dopad do indikátorů

Dopad na specifické cíle
IPRM

Návazné změny rozpočtu a finančního harmonogramu IPRM jsou
řešeny mimo tento změnový formulář a po jejich dořešení budou
předloženy v rámci samostatné změny
Změny indikátorů IPRM jsou řešeny mimo tento změnový formulář a
po jejich zapracování do sumárního přehledu indikátorů budou
předloženy v rámci samostatné změny
Nemá vliv

Příloha:
1. Návrh usnesení z jednání řídícího výboru IPRM ze dne 19.05.2014
2. Usnesení č. …….. ze zasedání Zastupitelstva města Karviná ze dne 10.06.2014

Vypracoval:
Datum

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Lenka Hanusková

Manažer IPRM

Jméno, příjmení

Funkce

Tomáš Hanzel

Primátor statutárního
města Karviná

Podpis

Schválil:
Datum

Podpis

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3682
Příloha č. 1 k usnesení

SMLOUVA
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
I.
SMLUVNÍ STRANY

statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města

IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

00297534
CZ00297534
2892452/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

Název:
IČ:
zastoupeno:
sídlem:
č. účtu, vedený u:
(dále jen „příjemce“)

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
26523825
Jan Dudek, předseda
Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
213536482/0300, ČSOB a.s.

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Závazkový vztah z této smlouvy vzniká dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky
s tím spojenými.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu „Mládež
kraji“ který je realizován jako pilotní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
prostřednictvím Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (dále jen Radamok).
(Pro účely této smlouvy dále jen „projekt“)
2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek Příjemci
účelovou neinvestiční dotaci a Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím
účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
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IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci účelovou dotaci v celkové výši
Kč 215.000,-- (slovy: dvěstěpatnácttisíckorunčeských).
2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze za účelem úhrady způsobilých výdajů projektu.
Způsobilými výdaji jsou:


Poskytnutí dotace na realizaci projektů mládežnických iniciativ, které byly vybrány a
doporučeny k podpoře hodnotící komisí statutárního města Karviné

v maximální celkové částce Kč 215.000,-- a realizované v období od XX.XX.XX do 30. 11. 2014
Specifikace projektů mládežnických iniciativ:





Projekt realizuje skupina min. 4 osob ve věku 15-26 let, min. jeden nad 18 let;
Podpořeny budou projekty s přínosem pro statutární město Karviná, a to např. z oblasti
dobrovolnictví, sportu, kultury, zdraví a zdravého životního stylu, aktivního trávení volného
času mládeže apod.;
Projekt bude podpořen formou účelové neinvestiční dotace ve výši minimálně Kč 10.000,-a maximálně Kč 40.000,--;
O poskytnutí účelové neinvestiční dotace bude uzavřena smlouva mezi fyzickou osobou –
zástupcem mládežnické iniciativy na straně příjemce dotace a Radamokem na straně
poskytovatele dotace.

3. Příjemce je povinen v předstihu informovat poskytovatele o všech změnách, týkajících se
identifikace příjemce či realizace projektu. Případné změny jsou možné jen s písemným
souhlasem poskytovatele dotace.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel příjemci poskytne dotaci jednorázovým převodem ve prospěch účtu vedeného ve čl. I
této smlouvy do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
1.1 Poskytovatel příjemci poskytne součinnost při výběru podpořených projektů, odsouhlasování změn
projektů mládežnických iniciativ a jejich vyúčtování.
2. Příjemce je povinen:
a) použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této
smlouvy a na úhradu způsobilých výdajů dle čl. IV této smlouvy; způsobilými výdaji jsou pouze
výdaje vzniklé a uhrazené v období stanoveném ve čl. IV. této smlouvy.
b) čerpat poskytnutou dotaci v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů a jinými právními předpisy, a to hospodárně, účelně a efektivně.
c)

informovat poskytovatele o změnách projektu (např. množství a celkový obnos poskytnutých
dotací, doba realizace projektu, změny plánovaných aktivit apod.), změny musí být před jejich
realizací odsouhlaseny určeným zaměstnancem Magistrátu města Karviné (dále jen „MMK“).

d) Příjemce komplexně zajišťuje agendu uzavření smluv o poskytnutí dotace na realizaci
podpořených mládežnických iniciativ s konečnými příjemci dotace včetně změn projektů
po jejich odsouhlasení hodnotící komisí města, kontrolu a komunikaci při realizaci těchto
iniciativ s konečnými příjemci dotace a kontrolu vyúčtování dotací pro projekty mládežnických
iniciativ, kdy toto vyúčtování přechází (vč. účetních dokladů) po kontrole do účetnictví
Radamoku.
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e) označit doklady, k jejichž úhradě byla použita tato účelová dotace, názvem příjemce a názvem
daného projektu a textem „Mládež kraji – projekt je spolufinancován z rozpočtu statutárního
města Karviné“, je-li to technicky možné.
f)

originály všech účetních dokladů, týkající se realizovaného projektu, mít uloženy k nahlédnutí
u příjemce. Účetní doklady prokazující čerpání účelové dotace musí mít náležitosti účetních
dokladů dle obecně závazných právních předpisů. Příjemce je povinen oddělit v účetní
evidenci použití účelové dotace účelovým znakem.

g) originály všech účetních dokladů, prokazujících čerpání dotace, předložit poskytovateli
k provedení kontroly čerpání dotace (vždy při vyúčtování poskytnuté dotace a na požádání
poskytovatele kdykoliv v průběhu realizace projektu).
h) na žádost poskytovatele písemně (v elektronické podobě) poskytnout požadované doplňující
informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem, tato lhůta
musí být dostatečná pro vyřízení žádosti.
i)

řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými
právními předpisy ČR, nejméně však 10 let od ukončení projektu.

j)

ve lhůtě do 20 kalendářních dnů od ukončení projektu předložit poskytovateli závěrečné
vyúčtování poskytnuté dotace spolu s prohlášením o správnosti a pravdivosti závěrečného
vyúčtování a spolu se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu.

k)

závěrečné vyúčtování doložit na závazném vzoru, který příjemci poskytne poskytovatel,
a to na adresu poskytovatele, Odboru rozvoje MMK v listinném i elektronickém vyhotovení.

l)

v případě předčasného ukončení realizace Projektu předložit poskytovateli závěrečné
vyúčtování, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu,

m) nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté účelové dotace poukázat zpět na běžný účet
poskytovatele uvedený v článku I této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak, a to do 7
kalendářních dnů od předložení závěrečného vyúčtování poskytovateli, nejpozději však do 7
kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vyúčtování
poskytovateli uvedeného v této smlouvě.
n) umožnit příslušným orgánům poskytovatele v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, řádné provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými
prostředky z poskytnuté účelové dotace, její použití dle účelového určení stanoveného touto
smlouvou, provedení kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole
všechny potřebné účetní a jiné doklady.
o) Zajistit, aby zařízení a vybavení, pořízené z dotace, bylo užíváno v souladu s účelem projektu
Mládež kraji a aby konečný příjemce bez souhlasu poskytovatele toto zařízení a vybavení
s pořizovací cenou nad 300,- Kč (za kus) a životností nad 1 rok po dobu realizace projektu
nepřevedl do vlastnictví třetích osob a ani nepřenechal do užívání třetích osob. Po ukončení
realizace projektu pořízené zařízení a vybavení zůstává ve vlastnictví příjemce dotace.
Příjemce nesmí bez souhlasu poskytovatele movité věci v pořizovací ceně nad 3.000 Kč
a pořízené z poskytnuté dotace prodat nebo darovat po dobu nejméně 5 let od jejich nabytí,
pokud se nejedná o předměty, které jsou předem určeny k darování (věcné ceny, poháry
apod.) nebo pokud k tomu poskytovatel nevydal souhlas.
p) jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy smluvních stran.
q) uskutečňovat propagaci projektu v souladu s pokyny poskytovatele, zejména označovat
všechny písemnosti, pozvánky a propagační materiály logy statutárního města Karviné, logy
programu „Mládež kraji“ a informací o spolufinancování projektu z rozpočtu statutárního města
Karviné, stejně tak označit minimálně logem/názvem projektu všechno pořízené
vybavení/zařízení, jež bylo financováno z dotace, všechny propagační materiály, je-li na nich
uvedeno logo statutárního města Karviné před zveřejněním zaslat poskytovateli
k odsouhlasení vizuální podoby. Neodsouhlasené pozvánky a jiné propagační materiály
příjemce nesmí použít.
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Příjemce je povinen splnění propagace projektu doložit nejpozději při vyúčtování dotace.
r)

minimálně 7 dní předem písemně (prostřednictvím emailu) informovat poskytovatele
o plánovaných aktivitách projektu, zejména akce a aktivity vycházející z účelu projektu.

s)

na požádání umožnit poskytovateli kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací, dokumentace
projektu a účast na aktivitách projektu.

3. Příjemce se zavazuje podpořit iniciativy mládeže, projekty schválené hodnotící komisí statutárního
města Karviné, dle pravidla 1+1, tedy dofinancovat projekty mládežnických iniciativ s přínosy
pro město Karvinou ve stejné výši, v jaké je poskytnuta účelová neinvestiční dotace, tj. Kč
215.000,-- . V případě, že budou podpořeny projekty celkově v nižší částce, alikvotně se sníží
i podíl poskytnuté dotace statutárního města Karviné dle pravidla 1+1.
4. Nedodržení některé z výše uvedených povinností může vést ke krácení výše dotace.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by
mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou
dohodou smluvních stran.
2. Neoprávněné použití dotace a zadržení finančních prostředků patřících poskytovateli je porušením
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zadržením peněžních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků
zpět na účet poskytovatele ve stanoveném termínu např. dle článku V. odst. 2. písm.m).
4. Neoprávněným použitím dotace se rozumí:
a) použití finančních prostředků dotace takovým způsobem, kterým byla porušena povinnost
stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou, nebo byly porušeny podmínky,
za kterých byla dotace poskytnuta;
b) nelze-li prokázat, jak byly tyto finanční prostředky použity.
5. V případě, že příjemce nedodrží závazek či povinnost vyplývající z této smlouvy, může
poskytovatel příjemci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace za každý
i započatý den, po který trvá porušování závazku či povinnosti.
6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uložením smluvní pokuty není
dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše náhrady škody, na kterou
poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé z povinností ze strany příjemce. Příjemce
je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
7. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly
sdělí poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b) nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu
s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů.
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V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci
v plné výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li
poskytovatel jinak.
8. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit pouze písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno
vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž
rozhodné je datum podpisu pozdějšího.
11. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
o poskytnutí účelové dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. XXX
ze dne XX/XX/2014.
V Karviné dne ……………………………………….

V ……………………………… dne …………………

………………………………………………………
za poskytovatele
Tomáš Hanzel,
Primátor města

………………………………………………………
za příjemce
Jan Dudek
Předseda RADAMOK
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3688

Vymezení předmětu činnosti
nebo věcné působnosti
Poskytování veřejně prospěšných
služeb,
zejména
odstraňování
odpadů,
zajišťování
veřejného
osvětlení,
údržbou
místních
komunikací,
úpravou
veřejných
ploch a provádění stavební činnosti.
Zajištění nákladní dopravy.
Technika k čistění komunikací.











Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Specifikace opatření vyplývajících
z Krizového plánu ORP Karviná
uzávěra ohrožených míst,
dodatečná výstavba provizorních protipovodňových
hrází při nastávajících záplavách,
odstraňování předmětů a lehkých stavebních objektů
z břehů při záplavách,
destrukce lehkých budov,
odklízení trosek,
zprůjezdnění komunikací a obnovení dopravy,
technická uzávěra ohrožených míst, zemní práce
- včetně provizorních a definitivních úprav povrchů,
ostatní práce - úklid a odvoz odpadu,
odstranění padlých stromů, ořezy větví.
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3692

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 3692

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3693

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 3693

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3694

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 3694

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3695

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 3695

Příloha
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3697
Příloha č.
Dispoziční řešení
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3700
Seznam subjektů
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole
Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, IČ: 64628680
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219, Karviná-Mizerov, PSČ 734 01, IČ: 48004561
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, Prameny 838/10,
Karviná-Ráj, PSČ 734 01, IČ: 72035480
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432, 734 01 Karviná-Ráj, IČ: 48004545
Základní škola, U Studny, Centrum 2290/14, Karviná-Mizerov, PSČ 734 01, IČ: 48004511
Základní škola Borovského, Ve Svahu 775, Karviná-Ráj, PSČ 734 01, IČ: 62331353
Základní škola, Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná-Hranice, PSČ 733 01, IČ: 62331388
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1758/1,
Karviná-Nové Město, PSČ 735 06, IČ: 62331418
Základní škola Karviná-Hranice, Slovenská 2936/61, Karviná-Hranice, PSČ 733 01, IČ: 62331361
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06, IČ 48004537
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713, Karviná-Ráj, PSČ 734 01, IČ: 48004529
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06, IČ: 48004472
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360, Karviná-Ráj, PSŠ 734 01, IČ: 71000887
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431/26, Karviná-Ráj, PSŠ 734 01, IČ: 64628582
Mateřská škola Karviná-Ráj, V Aleji 20/761, Karviná-Ráj, PSŠ 734 01, IČ: 64628574
Mateřská škola, Olbrachtova, Horova 655/2, Karviná-Ráj, PSŠ 734 01, IČ: 64628566
Mateřská škola Karviná – Nové Město Spojka 1389, tř. Družby 1389, Karviná-Nové Město,
PSŠ 735 06, IČ: 71000861
Mateřská škola Karviná-Nové Město, Dvořákova 1622, Karviná-Nové Město, PSŠ 735 06,
IČ: 64628621
Mateřská škola, Nedbalova, Cihelní 1668/26, Karviná-Nové Město, PSŠ 735 06, IČ: 64628639
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, Karviná-Mizerov, PSŠ 734 01, IČ: 71000852
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224, Karviná-Mizerov, PSŠ 734 01, IČ: 64628558
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099, Karviná-Mizerov, PSŠ 734 01, IČ: 71000879
Mateřská škola Karviná-Mizerov Centrum 2314, Karviná-Mizerov, PSŠ 734 01, IČ: 64628591
Mateřská škola, Žižkova, Divišova 2806/2, Karviná-Hranice, PSŠ 734 01, IČ: 64628655
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872, Karviná-Hranice, PSŠ 734 01, IČ: 64628604
Technické služby Karviná, a.s., Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ: 65138082
STaRS Karviná, s.r.o, Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ: 25857444
BYTservis-služby, spol. s r.o., Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj, IČ: 47670860
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město,
IČ: 70997136
Městský dům kultury Karviná, tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ: 00320463
Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, PSČ 734 11, IČ: 00306355
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3701

DOHODA
O NAPLNĚNÍ PODMÍNEK ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ
SPOJENÝCH S REALIZACÍ ZÁMĚRU EKOLOGICKÉ
REVITALIZACE
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále Občanský zákoník)
Strany dohody
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem:
Letenská 525/15, 118 10 Praha 1
IČ:
00006947
DIČ:
CZ00006947
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:
(dále jen „vyhlašovatel“)
a
statutární město Karviná
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná
27-1721542349/0800
Tomášem Hanzlem, primátorem města

(dále jen „žadatel“)
(dále souhrnně „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto
Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru
ekologické revitalizace (dále jen „Dohoda“):
Preambule
Tato Dohoda se uzavírá s ohledem na usnesení vlády č. 295 ze dne 25. března 2002, č. 592 ze
dne 12. června 2002, č. 756 ze dne 5. srpna 2002, č. 18 ze dne 7. ledna 2004, č. 726 ze dne
14. června 2006, č. 931 ze dne 22. srpna 2007 a č. 119 ze dne 26 ledna 2009 a dále v souladu
s Pravidly meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen
„Pravidla“).
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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I.
PŘEDMĚT DOHODY
1.1 Předmětem této dohody jsou vzájemné vztahy a závazky smluvních stran při provádění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné Ráji - odstranění
negativních dopadů hornické činnosti“ dle projektové dokumentace zpracované spol.
COPLAN Projekt s r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00 z 3/2014
(dále jen „dílo“). Meziresortní komise na základě žádosti žadatele o úhradu nákladů
předmětný záměr (dílo) doporučila k realizaci a příslušné podklady byly postoupeny
vyhlašovateli k zadání veřejné zakázky.

II.
ZÁVAZKY ŽADATELE
2.1 V souladu s Pravidly se žadatel zavazuje k:
a) nezbytné součinnosti s vyhlašovatelem díla;
b) projednání projektového záměru revitalizační akce s těžební společností, nachází-li se
projekt v zájmovém území těžební společnosti;
c) plnění povinností právnické osoby vyplývající z realizační smlouvy uzavřené mezi
vyhlašovatelem a zhotovitelem díla;
d) dofinancování díla v případě, že jeho část přesahuje rozsah uznatelných nákladů
financovatelný v rámci Programu;
e) zajištění realizace a dokončení části díla, které přesahuje rozsah uznatelných nákladů
financovatelný v rámci Programu;
f) vrácení poskytnuté náhrady nákladů na realizaci díla v případě, že projektované dílo
nebude z důvodu na straně žadatele dokončeno či realizováno v celém rozsahu
a z tohoto důvodu nebude dosaženo cíle projektu;
g) převzetí díla po jeho dokončení do svého vlastnictví v režimu uvedeném níže;
h) plnění všech povinností zadavatele, jak mu plynou ze zákona 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 14 tohoto
zákona.
III.
VLASTNICKÉ PRÁVO A SOUVISEJÍCÍ ZÁVAZKY
3.1 Vlastníkem realizovaného díla, včetně nových movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí
věci podle § 505 a § 506 Občanského zákoníku, se po jeho dokončení stane žadatel.
3.2 Tato Dohoda nemá vliv na vlastnictví k již existujícím movitým a nemovitým věcem.
Smluvní strany zejména konstatují, že žadatel zůstává vlastníkem veškerých již
existujících věcí, které jsou dotčeny (upravovány, zhodnoceny či likvidovány) realizací
díla za předpokladu, že realizací díla nevzniká nová věc v právním slova smyslu.
3.3 Vzniknou-li v rámci díla nové věci movité nebo nové věci nemovité nepodléhající
evidenci v katastru nemovitostí, zavazuje se žadatel tyto věci převzít po jejich dokončení
přímo od zhotovitele díla v souladu s případnými pokyny vyhlašovatele.
3.4 Vzniknou-li v rámci díla nové věci nemovité podléhající evidenci v katastru nemovitostí,
zavazuje se žadatel učinit v souladu s případnými pokyny vyhlašovatele veškeré potřebné
úkony k tomu, aby byly tyto nemovitosti zapsány do katastru nemovitostí ve prospěch
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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žadatele. Žadatel je mimo jiné povinen v takovém případě podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na zápis nemovitosti do katastru nemovitostí doložený všemi
vyžadovanými doklady, zejména pravomocným kolaudačním souhlasem či obdobným
dokladem nutným k zahájení užívání, ve kterém bude jako stavebník a vlastník stavby
uveden žadatel, popřípadě souhlasným prohlášením o vlastnictví nemovitosti apod.
IV.
SANKCE
4.1 Pro případ porušení jakéhokoli závazku uvedeného v čl. 2.1 této Dohody se žadatel
zavazuje uhradit vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za každé
jednotlivé porušení závazku samostatně.
V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1

V případě, že kterékoliv ustanovení této Dohody se stane či bude shledáno neplatným
nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení
této dohody. Smluvní strany se v takovémto případě zavazují nahradit neplatné či
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako měl
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

5.2

Případné spory smluvních stran budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se
smírného řešení sporu dosáhnout, bude spor předložen kteroukoli smluvní stranou
k rozhodnutí příslušnému soudu.

5.3

Není-li v této Dohodě stanoveno jinak, řídí se vzniklé vztahy smluvních stran
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5.4

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

5.5

Osoby podepisující tuto Dohodu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských
oprávnění.

5.6

Tato Dohoda je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž vyhlašovatel
obdrží tři a žadatel dvě vyhotovení.

5.7

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Praze dne:

V …………….. dne:

………………………………
za vyhlašovatele

…………………………..
za žadatele
Tomáš Hanzel, primátor města

Za věcnou správnost Dohody odpovídá: …………………
Za ekonomickou správnost Dohody odpovídá: …………………
Za právní správnost Dohody odpovídá: …………………
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Poznámka: Jedná se pouze o vzorovou dohodu. Dohoda uzavíraná na příslušnou akci se od ní
může lišit podle konkrétních podmínek realizace projektu a veřejné zakázky a podle pokynů
vyhlašovatele.
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Příloha
Příloha
č.22kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3701
Příloha č.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE DODAVATELE S PRÁVNICKOU
OSOBOU
uveřejněno na profilu zadavatele
V souvislosti s plněním veřejné zakázky na realizaci prací s názvem „Rekonstrukce
sportovního areálu v Karviné Ráji - odstranění negativních dopadů hornické činnosti“
(dále jen „veřejná zakázka"), zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, Ministerstvem financí ČR se sídlem Praha 1, Letenská 525/15,
PSČ 118 10 v pozici objednatele, prováděné dodavatelem na pozemcích určených k realizaci
díla, jsou stanoveny následující podmínky spolupráce a spolupůsobení dodavatele a právnické
osoby při realizaci výše uvedené veřejné zakázky:
1.

Povinnosti právnické osoby a dodavatele při předání staveniště (pracoviště)

1.1. Právnická osoba se zúčastní úvodní prohlídky stavu pracoviště před zahájením prací.
1.2. Nezbytná správní řízení za účelem povolení prací (povolení hornické činnosti), budou
zpracována a vyřízena zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vyřídit i povolení vstupu na
pozemek pro realizaci prací a pro umožnění kontrolní činnosti těchto prací zástupci
právnické osoby a supervize Ministerstva financí.
1.3. Dodavatel zpracuje a předá právnické osobě před zahájením plnění veřejné zakázky
časový harmonogram prací, který bude v souladu se zadávacími podmínkami,
Realizační smlouvou, projektovou dokumentací, podmínkami rozhodnutí a stanovisek
orgánů státní správy.
2.

Povinnosti, práva a součinnost právnické osoby v průběhu provádění díla

2.1.

Právnická osoba bude poskytovat dodavateli součinnost při zajišťování nezbytných
podkladů a informací potřebných k plnění veřejné zakázky.

2.2. Právnická osoba bude provádět v průběhu realizace veřejné zakázky kontrolní činnost,
spočívající zejména v kontrole účelnosti a efektivity prováděných prací v souladu s
projektovou dokumentací, s Realizační smlouvou, právními předpisy, technickými
normami a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Zjištěné výsledky bude
zástupce právnické osoby zapisovat do provozního deníku.
Odpovědní zástupci právnické osoby a dodavatele pověřeni k podpisům:
a/ Stanoviska Právnické osoby k fakturačním podkladům (zjišťovací protokol,
potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů),
b/ Předávacího protokolu vyhotoveného za účelem předání díla objednateli (MF ČR) a
ostatní dokumentaci vztahující se k realizaci zakázky,
c/ Zápisů z kontrolních dnů,
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budou stanoveni v Zápisu prvního zahajovacího kontrolního dne veřejné zakázky,
včetně stanovení odpovědného zástupce právnické osoby pověřeného jednat ve věcech
technických vyplývajících z těchto podmínek.
Případná změna v pověření je účinná doručením písemného oznámení druhé straně.
Jestliže právnická osoba zjistí, že dodavatel provádí dílo v rozporu s Realizační
smlouvou, má právo požadovat nápravu a dodavatel je povinen zjištěné nedostatky
odstranit.
2.3. Dodavatel se s právnickou osobou dohodne na konání operativních pravidelných
kontrol provádění díla v četnosti minimálně lx měsíčně, přičemž termín první kontroly
bude stanoven po dohodě mezi právnickou osobou a dodavatelem. Operativní kontroly
svolává právnická osoba. Závěry operativní kontroly musí mít písemnou formu a jsou
pro obě strany závazné.
2.4.

Pověřený pracovník právnické osoby bude provádět odsouhlasení soupisů provedených
prací, sloužících jako podklad pro vystavení faktur za provedené práce. Dodavatel je
povinen tyto podklady předložit zástupci právnické osoby nejpozději do 5-tého dne
následujícího měsíce, zástupce právnické osoby je vrátí dodavateli se svým stanoviskem
(odsouhlasení, resp. vyjádření) nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich předložení.

3.

Všeobecná ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a
ochrany životního prostředí

3.1. Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti dodržovat platné bezpečnostní,
hygienické, požární a ekologické předpisy a konkrétní podmínky, stanovené vlastníkem
pozemku.
3.2. Pověřený vedoucí zaměstnanec dodavatele je povinen zajistit následné seznámení všech
osob, které dodavatel použije k plnění veřejné zakázky včetně zástupců právnické
osoby a supervize, s podmínkami vlastníka pozemku v rozsahu, v jakém byl sám
seznámen.
3.3. Havarijní stavy a jakékoli další mimořádné události (živelné pohromy, havárie,
pracovní úraz, úmrtí, požár, ohrožení životního prostředí apod.) je dodavatel povinen
neprodleně ohlásit na podatelnu právnické osoby a pořídí o tom zápis do provozního
deníku (vč. údaje o přerušení a opětovném zahájení prací z tohoto důvodu). Šetření
provádí za účasti zástupce právnické osoby.
3.4. Telefonní číslo na podatelnu právnické osoby tel. 596 387 111.

V Karviné, dne:
Za právnickou osobu: Tomáš Hanzel, primátor města Karviné
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Příloha
Příloha č.č.11k kusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 3705

Č.j.: 13590/2014 - 26
Číslo v CES: 4463-30

Dodatek č. 1
k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje
města
Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu
se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
zastoupená: Mgr. et Mgr. Věrou Jourovou, ministryní pro místní rozvoj
IČ: 66 00 22 22
(dále jen „ministerstvo“)
na straně jedné
a
Statutární město Karviná
jako předkladatel Integrovaného plánu rozvoje města
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
zastoupené: Tomášem Hanzlem, primátorem města
IČ: 00297534
(dále jen „město“)

na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 obchodního zákoníku dohodu o zabezpečení
realizace Integrovaného plánu rozvoje města Karviná - Nové Město (dále jen „IPRM“) v rámci
Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), která nabyla platnosti a účinnosti dnem 3.
července 2009 (MMR č.j. 582/2009 – 62).
Na základě článku 11 odst. 3 dohody se obě smluvní strany, ministerstvo a město, dohodly formou
dodatku č.1 k dohodě změnit vybrané části dohody takto:
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Článek 1
Změny v dohodě

1. V článku 3 o názvu „Povinnosti města“ se v odstav. 3 nahrazuje věta „Město ukončí realizaci
IPRM do 30. června 2015“ větou „Město ukončí realizaci IPRM do 31. prosince 2015“ s
příslušným odkazem na poznámku pod čarou, která nahrazuje původní poznámku pod čarou
ve znění „Nejpozději je možno ukončit IPRM do 30. června 2015; ukončením realizace IPRM
se rozumí podání poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu IPRM“ novou
poznámkou pod čarou ve znění „Nejpozději je možno ukončit realizaci IPRM do 31. prosince
2015, ukončením realizace IPRM se rozumí podání žádosti o platbu v případě posledního
projektu IPRM“.
2. Ostatní části dohody ze dne 3. července 2009 se nemění.
Článek 2
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží
město, zbývající dva stejnopisy obdrží ministerstvo.

V Praze dne …………

Za ministerstvo

……………………………………………

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3705

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřena dle ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
Článek 1
Smluvní strany
1.1.

OKD, a.s.
se sídlem:
zastoupena:

Karviná-Doly, Stonavská 2179, PSČ 73506
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D., provozní ředitel
na základě plné moci ze dne 19.12.2013
garant smlouvy: Ing. Radim Tabášek, ředitel pro rekultivace a pozemky
IČ:
268 631 54
DIČ:
CZ 26863154
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1641387369/0800
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Ostravě oddíl B, vložka 2900
(dále jen „dárce“)

1.2. statutární město Karviná
se sídlem:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
IČ:
002 97 534
DIČ :
CZ 002 97 534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. pobočka Karviná
číslo účtu:
19-1721542349/0800
(dále jen „obdarovaný“)
Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Na základě čl. IV, bodu 5., Dohody č. 1 /2010 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů
statutárního města Karviná uzavřené dne 10.06.2010 mezi OKD, a.s. a statutárním městem
Karviná dárce poskytne obdarovanému finanční dar za účelem podpory činností a projektů
vymezených v Čl. 3. Zřizovací listiny Fondu primátora města Karviné. Prostředky fondu
primátora jsou určeny k financování:

rozvoje družebních, mezinárodních styků zástupců města dle uzavřených dohod

rozvoje sportu a tělovýchovy, vypěstování zdravých životních návyků a k reprezentaci
města

projektů sociálních, zdravotních, ekologických, kulturních nebo jinak veřejně
prospěšných

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Strana 1 / 2


obnovy kulturních památek a objektů památkového zájmu

zájmové a volnočasové činnosti dětí a mládeže
Finanční prostředky fondu primátora nesmějí být použity k jiným účelům.
2.2. Dárce poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: Třimiliony
korun českých) a obdarovaný tento dar do svého vlastnictví přijímá. Dar bude obdarovanému
poskytnut nejpozději do 30.6.2014.
Článek 3
3.1. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se dar použít výhradně pro účel uvedený v článku 2.1.
této smlouvy. Obdarovaný se po vyčerpání finančních prostředků z daru zavazuje sdělit dárci,
jakou část z hodnoty daru lze odečíst od základu daně v souladu s ustanovením § 20 odst. 8
zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění včetně nezbytných údajů
pro daňové účely.
3.2. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci na požádání kontrolu, zda daru bylo skutečně
použito pouze k účelu stanovenému touto smlouvou.
3.3. Dárce se zavazuje poukázat dar bezhotovostním převodem na účet obdarovaného
19-1721542349/0800, variabilní symbol 0270012.
Článek 4
Další ujednání
4.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4.2. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoli za
nevýhodných podmínek nebo v tísni, a to ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z
nichž každý účastník obdrží dvě vyhotovení.
4.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž
rozhodné je datum pozdějšího podpisu. Změny a dodatky smlouvy musí mít písemnou formu,
za změnu nebo dodatek prohlášeny a podepsány odpovědnými zástupci smluvních stran.

V Karviné, dne ………………

V Karviné, dne ……………..

statutární město Karviná

OKD, a.s.

--------------------------------------------Tomáš Hanzel
primátor města Karviné
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3719

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Rada města Karviné

Příloha č. 1 k usnesení
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
LISTŮ/PŘÍLOH:

DATUM:

Vážený pan
Mgr. Daniel Cieślar
Iniciativa Dokořán
Masarykovo náměstí 4/3
733 01 Karviná-Fryštát

MMK/053850/2014
MMK/046768/2014/05
Dagmar Dlouhá
596 387 477
dagmar.dlouha@karvina.cz

osoba zodpovědná za průběh akce

1/0
30.05.2014

Rozhodnutí
Statutární město Karviná obdrželo dne 1. dubna 2014 žádost občanského sdružení Iniciativa
Dokořán, se sídlem Karviná-Fryštát, Masarykovo náměstí 4/3, IČO 27006549, o udělení výjimky
z Obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné č. 6/2003, o pořádání veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně závazná vyhláška“).
Žádost je evidována pod č. j. MMK/046768/2014.
Výjimka je požadována na prodloužení doby konání veřejnosti přístupného kulturního podniku
na venkovním prostoru HipHopového koncertu Separ dne 27. června 2014 v areálu Loděnice v parku
Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, p. č. 3981/8.

Výrok
Rada města Karviné ve smyslu § 9 a § 10 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodla

udělit
svým usnesením č. … ze dne 28. května 2014 výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2003,
o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších předpisů,
občanskému sdružení Iniciativa Dokořán, se sídlem Karviná-Fryštát, Masarykovo náměstí 4/3,
IČO 27006549, za účelem prodloužení doby konání veřejnosti přístupného kulturního podniku
HipHopového koncertu Separ dne 27. června 2014 v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové
v Karviné-Fryštátě, p. č. 3981/8, a to od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.
Zvuková aparatura bude po dobu trvání akce směrována k neobydleným částem města,
po 24:00 hodin bude její akustický výkon snížen cca o 20-40% dle komunikace s Městskou policii
Karviná a dle případné zpětné vazby ze strany občanů města.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to podáním učiněným na Magistrátu města Karviné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● Tel.: 596 387 111 ● Fax: 596 387 264 ● e-mail: epodatelna@karvina.cz ● www.karvina.cz
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vyhotoveno v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník obdržel jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Tomáš Hanzel
primátor

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Číslo jednací: ● Spisová značka: MMK/046768/2014/05
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Příloha
Přílohač.č.11k kusnesení
usneseníRM Karviné č. 3721
Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Rady města Karviné č. ze dne 28.05.2014
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: 29.05.2014 podpis:……………………………

SMLOUVA O REKLAMĚ
MMK/SML/382/2014

uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:
1. OKD, a.s.
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná‐
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2900
IČ: 26863154
DIČ: CZ26863154, plátce DPH
zastoupena: Dale R. Ekmark, výkonný ředitel, na základě plné moci ze dne 19. 12. 2013
garant smlouvy: Ing. Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1641387369/0800
/dále jen „objednatel“/
Poskytovatel:
2. Statutární město Karviná
se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 19‐1721542349/0800
/dále jen „poskytovatel“/
/poskytovatel a objednatel dále společně také označováni jako „smluvní strany“/

I.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele reklamní činnost spočívající v prezentaci objednatele
na společensko‐kulturní akci pořádané poskytovatelem dne 01.06.2014 na Masarykově náměstí
v Karviné‐Fryštátě s názvem Den pro celou rodinu na farmě (celoměstská akce).
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Prezentace bude zajištěna v daném rozsahu:







v místě konání akce budou umístěny 2 reklamní bannery (dodá objednatel) s logem objednatele.
Reklamní bannery zůstanou ve vlastnictví objednatele.
Na Masarykově náměstí bude zajištěn samostatný prostor pro stan o velikosti 3 x 6 m určený
k prezentaci objednatele a jeho charitativní činnosti.
V průběhu akce moderátor akce informuje účastníky o partnerství objednatele.
Informace o akci s logem objednatele budou umístěny na internetových stránkách poskytovatele.
Logo objednatele bude umístěno na všech reklamních dokumentech týkajících se akce pořádané
poskytovatelem.
Poskytovatel je povinen dodat objednateli nejpozději do 30 dnů od skončení akce
fotodokumentaci z akce (v digitální podobě), informace o PR a mediálních výstupech a statistikou
vztahující se k akci (tj. návštěvnost akce).

2.

Objednatel se zavazuje poskytovateli za reklamní činnost specifikovanou v předchozím bodě tohoto
článku smlouvy zaplatit níže uvedenou cenu, a to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.

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.

II.
Cena a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje za výše uvedenou reklamní činnost poskytovateli zaplatit částku ve výši
150 000,‐ Kč (slovy: Jednostopadesát tisíc korun českých) + 21 % DPH.
2. Cenu za reklamní činnost je objednatel povinen zaplatit na základě faktury – daňového dokladu
vystavené poskytovatelem po podpisu smlouvy. Faktura – daňový doklad je splatná do čtyřiceti dnů
ode dne vystavení faktury – daňového dokladu.
3. Faktura – daňový doklad musí obsahovat všechny zákonné náležitosti stanovené právními předpisy
platnými v České republice. Faktura – daňový doklad bude obsahovat rovněž i jméno garanta této
smlouvy na straně objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy a číslo této smlouvy u objednatele,
pokud bylo poskytovateli předáno vyhotovení této smlouvy, kde je na titulní straně číslo této smlouvy
ze strany objednatele doplněno.
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.
5. Poskytovatel se zavazuje fakturu – daňový doklad doručit do tří dnů ode dne jejího vystavení na adresu
objednatele:
OKD, a.s.
středisko účetnictví – přijaté faktury
Stonavská 2179
Doly
735 06 Karviná
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III.
Doba plnění
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.

IV.
Další ujednání
1. Objednatel se zavazuje poskytovateli předat logo společnosti v elektronické podobě na adresu:
sarka.swiderova@karvina.cz.
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.
3. Jakékoli problematické prvky v reklamě či v reklamní činnosti je poskytovatel reklamy povinen vždy
bezodkladně oznámit objednateli.
4. Poskytovatel je povinen reklamní činnost pro objednatele vyvíjet tak, aby na veřejnosti byl vždy
bezvýhradně prezentován a utvářen pozitivní obraz objednatele.
5. Osobou pověřenou jednat ve věcné oblasti je za objednatele: Lenka Flámová (lenka.flamova@okd.cz),
osobou pověřenou jednat ve věcné oblasti je za poskytovatele: Dagmar Dlouhá
(dagmar.dlouha@karvina.cz).
6. Smluvní strany sjednávají, že
-

postoupení jakýchkoliv pohledávek vzniklých z této smlouvy poskytovatelem třetí osobě je
neplatné bez předchozího písemného souhlasu objednatele;

-

zastavení jakýchkoliv pohledávek vzniklých z této smlouvy poskytovatelem třetí osobě není možné
bez předchozího písemného souhlasu objednatele; v případě zastavení pohledávky vzniklé z této
smlouvy poskytovatelem třetí osobě, má objednatel právo požadovat od poskytovatele smluvní
pokutu, a to až ve výši 10 % z nominální výše zastavené pohledávky;

-

započtení vzájemných pohledávek je možné výlučně na základě písemné dohody smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, jež by bylo v rozporu s dobrými
mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, dary, projevy pohostinnosti, úhrady
výdajů, ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance nebo člena
statutárního orgánu, fyzické nebo právnické osoby v soukromém nebo veřejném sektoru (včetně
osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje, resp. pracuje pro fyzickou nebo právnickou osobu
v soukromém nebo veřejném sektoru) za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění obchodu nebo
zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek nebo uzavření a realizace tohoto
kontraktu.
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8.

Poskytovatel prohlašuje, že bankovní účet, který uvádí v této smlouvě je bankovním účtem, který je
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň je tento bankovní účet
vedený u poskytovatele platebních služeb v České republice. Stane‐li se poskytovatel v průběhu trvání
smluvního vztahu nespolehlivým plátcem nebo dojde‐li k situaci, že bankovní účet, který uvádí v této
smlouvě, jež není zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, je povinen tyto skutečnosti
neprodleně oznámit osobě, která je garantem smlouvy na straně OKD, a.s. V tomto případě si OKD,
a.s. vyhrazuje právo využití institut zajištění daně dle §109a zákona č.235/2004 Sb., o DPH a neuhradí
poskytovateli na základě vystaveného daňového dokladu celou hodnotu závazku, ale pouze částku
rovnající se základu daně bez DPH. Částka ve výši DPH uvedená na daňovém dokladu bude společnosti
OKD, a.s. odvedena přímo na bankovní účet správce daně. Úhradu základu daně poskytovateli na výše
uvedený bankovní účet a úhradu částky odpovídající výši DPH uvedené na daňovém dokladu na účet
správce daně dochází ke splnění závazku vůči poskytovateli v plné výši.

V.
Ukončení smlouvy
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:
a) nezaplacení ceny za reklamní činnost ve lhůtě splatnosti;
b) poškození oprávněných zájmů a dobré pověsti objednatele na veřejnosti.
2. Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny navrátit si všechna plnění,
která od sebe navzájem obdržely.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se obě smluvní strany budou řídit zákonem
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou, a to jednotlivými vzestupně
číslovanými dodatky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, jež všechny mají povahu originálu a z nichž po jednom
obdrží objednatel a dva výtisky obdrží poskytovatel.
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4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně
nevyhovujících podmínek, a na důkaz své svobodně a vážně projevené vůle připojí níže své podpisy.

V Karviné, dne ………………………..

V Karviné, dne …………………………..

OKD, a.s.

statutární město Karviná

………………………………………………
Dale R. Ekmark
výkonný ředitel
na základě plné moci ze dne 19. 12. 2013

………………………………………………
Tomáš Hanzel
primátor
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Příloha
Příloha
Příloha č.
č. 11 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 3724
Návrh na provedení rozpočtových opatření
údaje v Kč
text

zdroje

výdaje

Zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-turistická nabídka" v rámci dotačního
programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 (ÚZ 673).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
6 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355
6 000,00
na provoz
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor organizační - výpočetní technika
Odbor organizační - PROJEKT-Technologické centrum I-III

-20 000,00
20 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor organizační - investice
Odbor organizační - provozní výdaje
Odbor organizační - údržba budovy Zámku
Celková výše navržených rozpočtových úprav

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

-142 000,00
-808 000,00
950 000,00
6 000,00

6 000,00
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3726

Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3730

Organizační řád Magistrátu města Karviné

zastupitelstvo města

Příloha č. 1
Organizační schéma Magistrátu města Karviné
a jeho vztahu k dalším orgánům města

rada města

městská policie

náměstek primátora

primátor

náměstek primátora
interní auditor

tajemník magistrátu

1 pracovní místo

náměstek primátora

1 pracovní místo

náměstek primátora

Odbor
ekonomický

Odbor
majetkový

Odbor
organizační

Odbor
rozvoje

Odbor
sociální

Odbor
správní

31
pracovních míst

63
pracovních
míst

56
pracovních
míst

37
pracovních
míst

46
pracovních
míst

46
pracovních
míst

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení
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Odbor stavební
a životního
prostředí
27
pracovních míst

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3731
Příloha č. 1 k usnesení

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Změna Organizačního řádu Magistrátu města Karviné
Změna č. 13 Organizačního řádu Magistrátu města Karviné
Schváleno:

28.05.2014

Účinnost:

28.05.2014

Zpracovatel:

Odbor organizační

Rada města Karviné vydala dne 28.05.2014 tuto změnu Organizačního řádu Magistrátu města
Karviné ze dne 20.09.2011, ve znění pozdějších změn:
Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1

Text bodu 3.12.3 se zcela vypouští a nově se nahrazuje textem tohoto znění: „FormS je interní
informační formulářový systém, který slouží k elektronickému oběhu dokumentů v podobě
formulářů. Oběh dokumentů zajišťuje schvalovací proces s využitím elektronického podpisu dle
zákona 227/2000 Sb.“.

1.2

Za bod 3.12.3 se nově vkládá bod 3.12.4 tohoto znění: „ Helpdesk je systém pro evidenci a
zaznamenávání průběhu vyřizování požadavků zaměstnanců MMK. Tímto systémem jsou
řízeny požadavky v oblasti ICT, případně v jiných oblastech.“. Stávající bod 3.12.4 se nově
označuje jako bod 3.12.5.

1.3

V bodu 4.3.4 dochází ke změně názvu „oddělení veřejných prací“ na „oddělení komunálních
služeb“.

1.4

V bodu 5.1.7 se za text „ceny primátora“ nově vkládá text tohoto znění:
„energetiku,
územní plánování,
sociální politiku, včetně poskytování finančních příspěvků a podpor organizacím poskytujícím
sociální služby,
koordinace vztahů k nestátním organizacím poskytujícím sociální služby,
koordinace vztahů k příspěvkové organizaci - Sociální služby Karviná,
vztahy k občanským sdružením a občanským iniciativám,
zastupování statutárního města Karviné v honebních společenstvech,
spolupráci s příslušnými komisemi RM“.

1.5

Bod 5.2.2 se zcela vypouští, bod 5.2.3 – 5.2.4 se nově označuje jako bod 5.2.2 a 5.2.3.

1.6

V nově označeném bodu 5.2.2 se za text „právních služeb“ nově vkládá text tohoto znění:
„majetkoprávních úkonů města ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví města,
uzavíraní nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům ve vlastnictví města,
uzavírání smluv o zřízení věcných břemen,“.

Statutární město Karviná
Změna Organizačního řádu Magistrátu města Karviné ● Změna č. 13

Strana 1 / 6

1.7

V bodu 10.2.3 Odbor ekonomický, Oddělení poplatků a pohledávek, V samostatné působnosti
se text druhé odrážky zcela vypouští a nahrazuje se textem tohoto znění: „ - zajišťuje agendu
vymáhání pohledávek z bytů na nájemném, službách a nákladech spojených s vyklizením bytů,
a za opravy ve volných bytech, včetně zastupování SMK v soudních řízeních,“.

1.8

V bodu 10.2.3 Odbor ekonomický, Oddělení poplatků a pohledávek, V samostatné působnosti
se text předposlední odrážky zcela vypouští.

1.9

V bodu 10.2.3 Odbor ekonomický, Oddělení poplatků a pohledávek, V přenesené působnosti se
text druhé odrážky zcela vypouští a nahrazuje se textem tohoto znění: „- vykonává správu
místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze psů, za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za
zvláštní užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity,“.

1.10 V bodu 10.2.3 Odbor ekonomický, Oddělení poplatků a pohledávek, V přenesené působnosti se
v poslední odrážce zcela vypouští text tohoto znění: „ soudu či“.
1.11 Celý text bodu 10.3 Odbor majetkový, včetně všech jeho odstavců, se zcela vypouští a
nahrazuje se textem tohoto znění:
„ Odbor majetkový
10.3.1 Oddělení majetkoprávní
V samostatné působnosti:
-

-

-

-

-

zajišťuje činnosti související s nabýváním a s převodem nemovitého majetku z/do
vlastnictví SMK v souladu s příslušným usnesením schvalujícího orgánu SMK,
zajišťuje vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů v souladu s příslušným usnesením
schvalujícího orgánu SMK,
zajišťuje činnosti související se zřizováním věcných břemen k nemovitostem v souladu s
příslušným usnesením schvalujícího orgánu SMK včetně evidence a ukládání právní
dokumentace prokazující vlastnictví nebo věcná práva k nemovitým věcem,
zajišťuje podávání návrhů na zápisy změn a omezení vlastnického práva k nemovitostem
do katastru nemovitostí,
zajišťuje činnosti související s užíváním pozemků SMK v souladu se zásadami pro
nakládání s nemovitým majetkem SMK,
zastupuje SMK jako vlastníka pozemků, a to i ve správních řízeních, ve kterých koná za
vlastníka veškeré právní úkony,
uděluje za SMK souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pokud je SMK vlastníkem
 o umístění stavby, o změně využití území, a o změně vlivu stavby na využití území,
 o provedení stavby nebo terénních úprav,
zajišťuje daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a k dani z nemovitosti za SMK,
zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností komise majetkové a
bytové,
před správním orgánem, který je příslušný k řízením podle správního řádu a zvláštních
zákonů, činí jménem SMK veškeré úkony spojené s uplatněním práv a povinností obce
podle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu,
před úřadem územního plánování, stavebním úřadem, speciálními stavebními úřady a
silničním správním úřadem a vodoprávním úřadem, které jsou příslušné k řízením podle
správního řádu a zvláštních zákonů, činí jménem SMK veškeré úkony spojené s
uplatněním práv a povinností vlastníka stavby a pozemku, nájemce nebo oprávněného z
věcného břemene nebo jiného věcného práva, a to včetně vzdání se práva odvolání,
před vodoprávní úřady a Českou inspekcí životního prostředí, které jsou příslušné k
řízením podle správního řádu a zvláštních zákonů, činí jménem SMK veškeré úkony
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-

spojené s uplatněním práv a povinností obce podle § 115 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zajišťuje administrativní správu budov, staveb a pozemků v rozsahu stanoveném
zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem,
komplexně zajišťuje agendu související s hospodařením s byty, nebytovými prostory a
garážemi v majetku SMK a objekty Bytového družstva Karviná,
připravuje pro RM a ZM materiály předkládané společností BYTservis- služby, spol. s.r.o.,
zjišťuje informace o plnění úkolů uložených RM této společnosti a o výsledcích RM
informuje,
provádí inventarizaci nemovitostí v majetku SMK, vyjma nemovitostí svěřených
příspěvkovým organizacím,
vede evidenci a inventarizaci kulturních předmětů (uměleckých děl) na veřejném
prostranství,
zajišťuje agendu nájemních smluv na hrobová místa,
uděluje za SMK souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně
využití území, o změně vlivu stavby na využití území, a o provedení stavby nebo
terénních úprav,
vede evidenci datových sítí ve vlastnictví SMK uložených v pozemcích na území města
Karviné.

V přenesené působnosti:
-

pro vnitřní potřebu provádí vidimaci a legalizaci dokladů a podpisů dle zákona č. 21/2006
Sb., o ověřování,
pro potřeby odboru vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

10.3.2 Oddělení provozu a údržby majetku
V samostatné působnosti:
-

zajišťuje provoz a údržbu budov, staveb a pozemků školských objektů, které nejsou
svěřeny do správy příspěvkovým organizacím,
zajišťuje provoz a údržbu letního koupaliště, Městského stadionu v Karviné-Ráji,
Tenisového areálu,
komplexně zajišťuje agendu provozu a údržby, hasičských zbrojnic, zámku Fryštát a
víceúčelového objektu v Karviné - Loukách,
zajišťuje opravy a údržbu ostatních nemovitostí SMK, které mu byly svěřeny do
správy mimo činnosti specifikované nařízením vlády č. 258/1995 Sb.,
vykonává poradenskou a metodickou činnost při správě a údržbě majetku svěřeného
do správy školských příspěvkových organizací,
komplexně zajišťuje agendu rozpočtu odboru,
zajišťuje správu a údržbu hřbitovů,
zajišťuje správu a údržbu průmyslové zóny Nové Pole,
zajišťuje agendu statické dopravy na území města (opravy, údržba, nová parkovací
stání),
komplexně zajišťuje správu a údržbu pódia v majetku statutárního města Karviné,
řeší škodní události na úseku správy a údržby majetku SMK včetně veřejného
prostranství v majetku SMK,
vede komplexní agendu odlučovačů ropných látek na parkovištích a v průmyslové
zóně Nové Pole (provozní řády, inventarizace, údržba),
zajišťuje komplexní agendu na úseku spotřeby energií (voda, plyn, teplo, elektrická
energie, srážková voda),
zajišťuje řádný technický stav vybraných technických zařízení (plynové kotelny,
plošiny, výtahy),
zajišťuje a sleduje stav a evidenci mostních objektů, včetně oprav,
zajišťuje agendu veřejných zakázek malého rozsahu v rámci předmětu činnosti
odboru,
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-

vede evidenci movitého majetku ve výpůjčce Městského domu kultury umístěného v
Obecním domě Družba, Regionální knihovny Karviná, základních škol a movitého
majetku ve vlastnictví SMK umístěného na Městském fotbalovém stadionu Karviná,
zajišťuje správu inženýrských sítí v majetku SMK (kanalizace, plynovody, vodovody,
datové sítě) včetně jejich běžné údržby,
komplexně zajišťuje investiční činnosti SMK v oblasti přípravy a realizace staveb
včetně přejímacích řízení,
rozhoduje o uzavírání smluv o právu provést stavbu, o umístění stavby, o koordinaci
staveb; na inženýrskou činnost, technický dozor, kontrolu bezpečnosti práce,
rozhoduje o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití
území, o provedení stavby nebo terénních úprav za SMK jako stavebníka,
podává podněty nebo návrhy na změny jednotlivých územně plánovacích
dokumentací a vyjádření k územně plánovací dokumentaci,
spolupracuje s CITKa na úseku správy a údržby majetku SMK.

V přenesené působnosti:
-

vede evidenci válečných hrobů a pietních míst.

10.3.3 Oddělení komunálních služeb
-

-

-

-

-

-

administrativně zajišťuje veřejnou službu a veřejně prospěšné práce, spolupracuje s
odbory a odděleními MMK,
provádí organizaci, řízení, kontrolní činnost a personální agendu veřejné služby a
veřejně prospěšných prací,
zajišťuje provoz a údržbu mobilních buněk WC (u kostela Sv. Petra z Alkantary) v
majetku SMK,
zajišťuje agendu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení,
zajišťuje opravy a údržbu městského informačně - orientačního systému,
vydává souhlas se zvláštním užíváním místních komunikací v souvislosti se
zřizováním vyhrazených parkovacích míst pro občany - držitele průkazu ZTP nebo
ZTP/P a podnikatele,
vydává souhlas se zvláštním užíváním pozemních komunikací v majetku SMK v
souvislosti s částečnými či úplnými uzavírkami a stanovením přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích,
zajišťuje formou žádosti vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích v souvislosti se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro občany držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a nově umisťované dopravní značení,
zajišťuje komplexní správu a údržbu místních komunikací včetně dopravního značení,
parkovacích ploch a parkovacích automatů,
komplexně zajišťuje čistotu a zimní údržbu místních komunikací a veřejného
prostranství,
zajišťuje komplexní agendu veřejné zeleně (sídlištní zeleň, parky, lesoparky,
bezprizorní plochy a ostatní veřejná prostranství ve správě odboru),
zajišťuje údržbu drobných vodních toků ve správě SMK,
zajišťuje komplexní evidenci městského mobiliáře, dětských a sportovních hřišť,
dětského dopravního hřiště, fontán, autobusových čekáren a kulturních předmětů a
úředních desek, sleduje jejich stav, včetně jejich údržby, modernizace a obnovy,
vydává za statutární město Karviná společné stanovisko k připravovaným stavbám,
připravuje pro RM a ZM materiály předkládané společností Technické služby Karviná,
a.s., zjišťuje informace o plnění úkolů uložených RM této společnosti a o výsledcích
RM informuje,
provádí veškeré úkony spojené se zajišťováním pohřbů dle § 5 zákona č. 256/2001
Sb. o pohřebnictví,
zajišťuje a koordinuje provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Karviné,
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-

zajišťuje následnou péči o uzavřenou skládku komunálního odpadu Karviná Sovinec,
zajišťuje agendu cyklistické dopravy na území města, tj. kontrolu a údržbu stezek a
dopravního značení,
zajišťuje provoz psího útulku (údržba, opravy majetku),
vede registr čipů, zajišťuje čipový systém, plošné očkování psů, evidence
odchycených psů, pěstounská péče, účast v přestupkovém nebo správním řízení,
vydává souhlas k vjezdu na chodníky v majetku SMK,
z pozice vlastníka místních komunikací zajišťuje výkon agendy v oblasti trvale
nepojízdných vozidel ve městě,
vydává souhlas s umístěním dočasných reklamních prvků na veřejné osvětlení,
spolupracuje a zajišťuje součinnost mezi městem a firmami zajišťujícími nájem
výlepových ploch, svítících reklam a čekáren ve městě,
provozuje tržiště a tržní místa SMK (údržba, opravy, evidence, smluvní vztahy),
zajišťuje správu a údržbu dřevěných stánků a elektrozařízení a plní povinnosti
spojené s dodržováním OZV o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků,
uzavírá nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce dřevěných stánků v rámci konání
veřejných shromáždění,
zajišťuje agendu farmářských trhů,
zajišťuje opravy a údržbu památníků a uměleckých děl na veřejném prostranství a
kaplí a podobných sakrálních objektů ve vlastnictví SMK,
zajišťuje opravy, údržbu válečných hrobů a pietních míst,
vydává povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství v majetku SMK za
účelem provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, skládek a
přenosných reklamních zařízení, včetně dodatečných povolení k odstranění poruch
na inženýrských sítích,
vydává povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství za účelem stánkového,
jiného mobilního příležitostného prodeje, předsunutého prodeje, restauračních
předzahrádek, cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí mimo akcí na veřejném
prostranství na účelových komunikacích a zeleni.

V přenesené působnosti:
-

zajišťuje deratizaci a regulaci populací synantropních zvířat na území města podle
OZV o provedení speciální ochranné deratizace na území města,
pro vnitřní potřeby oddělení provádí vidimaci a legalizaci dle zákona o ověřování.“

1.12 Příloha Organizačního řádu Magistrátu města Karviné č. 1, Organizační schéma Magistrátu
města Karviné a jeho vztahu k dalším orgánům města, se vypouští a nahrazuje se Přílohou č.
1 k této Změně č. 13 Organizačního řádu Magistrátu města Karviné.
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Článek 2
Účinnost
2.1

Tato změna Organizačního řádu Magistrátu města Karviné byla schválena Radou města
Karviné dne 28.05.2014 a nabývá účinnosti dnem 28.05.2014, kromě bodů 1.3,1.11 a 1.12,
které nabývají účinnosti dne 01.09.2014.
Příloha č. 1 - Organizační schéma Magistrátu města Karviné a jeho vztahu k dalším orgánům
města

Tomáš Hanzel v. r.
primátor
PhDr. Roman Nogol, MPA v.r.
tajemník MMK
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Organizační řád Magistrátu města Karviné

zastupitelstvo města

Příloha č. 1
Organizační schéma Magistrátu města Karviné
a jeho vztahu k dalším orgánům města

rada města

městská policie

náměstek primátora

primátor

náměstek primátora
interní auditor

tajemník magistrátu

1 pracovní místo

náměstek primátora

1 pracovní místo

náměstek primátora

Odbor
ekonomický

Odbor
majetkový

Odbor
organizační

Odbor
rozvoje

Odbor
sociální

Odbor
správní

31
pracovních míst

63
pracovních
míst

55
pracovních
míst

37
pracovních
míst

47
pracovních
míst

44
pracovních
míst
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Odbor stavební
a životního
prostředí
27
pracovních míst

Příloha
příloha č.
č. 11 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 3732

Příloha
Přílohač.č.11kkusnesení
usneseníRM Karviné č. 3733

