STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
83. schůze Rady města Karviné konané dne 25.06.2014
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

3789

Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014

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

schválila
ověřovatele zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014, a to pana Ing. Dalibora Závackého a pana
Petra Madeu.

3790

Schválení programu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014

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

schválila
program 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014, včetně projednaných změn:

stažený materiál:
Doplnění programu č. 1 - OM - Rozhodnutí ve věci obce jako jediného společníka obchodní společnosti
BYTservis-služby, spol. s r. o., se sídlem Karviná, Ráj, Prameny 603/24, IČ 47670860, v záležitostech snížení
základního kapitálu společnosti BYTservis-služby, spol. s r.o. a přizpůsobení aktů společnosti nové právní úpravě.

3791

Převod jednotky č. 10 v domě č. p. 1626, ulice Závodní, Karviná-Nové Město

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví
statutárního města Karviné,
Úkol:
Určeno:
Termín:

147/2014/RM
vedoucí OM
2014-09-16

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné převést jednotku č. 1626/10 v domě č. p. 1626 postaveném na pozemku parc. č.
3297/5, část obce Nové Město, obec Karviná, podíl na společných částech domu č. p. 1626 postaveném na
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pozemku parc. č. 3297/5 v rozsahu 6220/100294, čát obce Nové Město, obec Karviná, podíl na pozemcích parc. č.
3297/5, parc. č. 3503/8 v rozsahu u každého 6220/100294, část obce Nové Město, obec Karviná, vše katastrální
území Karviná-město, stávajícímu řádnému nájemci panu Otto Waleczkovi, trvale bytem ulice Závodní 1626,
Karviná-Nové Město, za cenu Kč 132.000,-- (slovy: Jednostotřicetdvatisíce korun českých).

3792

Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti STaRS
Karviná, s. r. o., v záležitostech zprávy jednatele společnosti, zprávy o činnosti dozorčí
rady, výroční zprávy za rok 2013, roční účetní závěrky za rok 2013, určení auditora účetní
závěrky za rok 2014, změny stanov společnosti a smluv o výkonu funkce pro jednatele a
dozorčí radu

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 188 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

zvolila
předsedou valné hromady pana Mgr. Petra Dyszkiewicze, zapisovatelem valné hromady paní Jitku Korzonkovou,
ověřovatelem zápisu valné hromady pana Ing. Dalibora Závackého.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
zprávu jednatele společnosti za období od 12.06.2013 do 25.06.2014 dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za období od 12.06.2013 do 25.06.2014 dle přílohy č. 1 k důvodové
zprávě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
výroční zprávu společnosti STaRS Karviná, s. r. o., za rok 2013 dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
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předpisů a § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
schválit roční účetní závěrku společnosti STaRS Karviná, s. r. o., za rok 2013 dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
určit auditora dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o
auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účetní závěrky za rok 2014, a to Ing. Jiřího Fárlíka, č.
osvědčení KAČR 0099, se sídlem Zvonařka 408/16, 617 00 Brno.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 odst. 1 a § 190 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/20012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění
pozdějších předpisů,

rozhodla
změnit stanovy společnosti a schválit jejich úplné znění, v souvislosti s přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, s tím, že se právní režim společnosti bude nadále zcela řídit tímto zákonem dle přílohy č.
2 k důvodové zprávě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 odst. 1 a § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších
předpisů,

schválila
Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti a člena dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 k důvodové
zprávě.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

pověřila
jednatele společnosti provedením schválených změn dle tohoto usnesení ve veřejném rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě.
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3793

Přijetí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci projektu Učíme se jazyk
hrou

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

148/2014/RM
vedoucí OR
2014-07-11

rozhodla
uzavřít smlouvu č. TS/140-CZ.3.22/3.3.05/13.03989/116 o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika
- Polská republika 2007 - 2013 s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska, IČO: 68149468,
se sídlem Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín, ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení, na základě níž
statutární město Karviná přijme dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši maximálně €
25.327,10 (slovy: Dvacetpěttisíctřistadvacetsedm EUR 10/100) na realizaci projektu Učíme se jazyk hrou.

3794

Přijetí dotace na realizaci projektu Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj

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

rozhodla
přijmout dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace (Identifikační číslo EIS:
reg. č. IS SFZP 13151037) na realizaci akce „Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj“ dle přílohy
č. 1 k tomuto usnesení a potvrdit přijetí dotace na uvedený projekt dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

3795

Žádost občanského sdružení Iniciativa Dokořán o udělení výjimky z OZV č. 6/2003 za
účelem prodloužení doby konání akce Festival Dokořán 2014 ve dnech 07.08., 08.08. a
09.08.2014

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

rozhodla
udělit 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 akce Festival Dokořán 2014 ve
dnech 07.08., 08.08. a 09.08.2014 v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, a to:
dne 07.08.2014 od 22:00 hodin do 24:00 hodin,
dne 08.08.2014 od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne,
dne 09.08.2014 od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne.
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3796

Udělení výjimky z OZV č. 6/2003 za účelem prodloužení doby konání akce Léto na zámku
dne 12.07.2014

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

rozhodla
udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2003, o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, ve znění pozdějších předpisů, za účelem prodloužení doby konání akce statutárního města Karviné pod
názvem Léto na zámku dne 12.07.2014, a to od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne.

3797

Žádost občanského sdružení Iniciativa Dokořán o udělení výjimky z OZV č. 6/2003 za
účelem prodloužení doby konání akce Festiválek, který žije, dne 23.08.2014

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

rozhodla
udělit 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 akce Festiválek, který žije, dne
23.08.2014 v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, a to od 22:00 hodin do 02:00 hodin
následujícího dne.

3798

Udělení výjimky z OZV č. 6/2003 občanskému sdružení Iniciativa Dokořán za účelem
prodloužení doby konání akce Karviná Sky Open dne 18.07.2014

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

rozhodla
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udělit 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 akce Karviná Sky Open dne
18.07.2014 v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, a to od 22:00 hodin do 04:00 hodin
následujícího dne.

3799

Projekt 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 „ACTION FOR HUMAN RIGHTS“ na organizaci Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, 734 11
Karviná-Mizerov, IČ 003 06 355, dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě.

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 „Cvičením ke zdraví ve zralém věku“ na organizaci Městský fotbalový klub Karviná, o. s., Slovenská 2882,
733 01 Karviná-Hranice, IČ 266 18 320, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě - návrhu předloženého Filipem
Raptopulosem, příjemcem dotace.

3800

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Dělnická,
Karviná, příspěvková organizace

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v návaznosti na ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

149/2014/RM
vedoucí OR
2014-06-25

schválila
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Dělnická, Karviná, příspěvková
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organizace dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, s účinností od 25.06.2014.

3801

Žádost Vladislava Kiwaly - nebytový prostor v domě č. p. 1418

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

rozhodla
vyhovět žádosti pana Vladislava Kiwaly,
prostoru v domě č. p. 1418, nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město.

3802

, ve věci nevyklizení nebytového

Zřízení věcného břemene - ČEZ - přeložka Janota

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 (přeložka venkovního vedení NN) na části pozemku p. č. 2050 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 Poutní, přeložka NN Janota Pavel“, 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 Poutní, přeložka NN Janota Pavel“ smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník stavby „Karviná Poutní, přeložka NN
Janota Pavel “zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání části
pozemku p. č. 2050 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku
který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, částku stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem
platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání navýšenou
o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.
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3803

Informativní zpráva o pohledávce za společností 6 M.M.M. studio s. r. o. v likvidaci

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

schválila
informativní zprávu o pohledávce za společností 6 M.M.M. s. r. o. „v likvidaci“, IČ: 25891731 se sídlem S.K.
Neumanna 608/7, Ostrava-Moravská Ostrava.

3804

Pronájem pozemku - OKD, a. s.

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 OKD, a. s. (IČ: 26863154, se sídlem Stonavská č.p. 2179, Doly 735 06 Karviná) nájemní
smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 2704/5 o výměře cca 1410 m2 v kat. území Louky nad Olší, obec
Karviná, který je vyznačen v příloze č. 1 tohoto usnesení, na dobu neurčitou od 01.08.2014 v souvislosti se
stavbou „Rekultivace území Louky – 9. etapa“, za nájemné dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem, tj. Kč
11,-- bez DPH za 1 m2 pronajímaného pozemku ročně, tj. za 1410 m2 celkem Kč 15.510,-- bez DPH ročně, (slovy:
Patnácttisícpětsetdeset korun českých). K nájemnému bude připočtena DPH ve výši dle obecně závazných
předpisů.

3805

Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím k vyřazení a likvidaci nebo převodu movitého
majetku

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

rozhodla
udělit souhlas příspěvkovým organizacím k vyřazení a likvidaci nepotřebného movitého majetku dle přílohy č. 1 k
tomuto usnesení.
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
udělit souhlas Městskému domu kultury Karviná, IČ: 00320463 se sídlem Tř. Osvobození 1639/43, Karviná-Nové
Město k převodu movitého majetku dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

3806

Zřízení věcného břemene - SmVaK a. s. - přeložka vodovodního řadu ZŠ Mendelova

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 (přeložka vodovodního řadu) na částech pozemků p. č. 2715/121
o délce 60,9 bm a p. č. 2715/519 o délce 2,2 bm vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže
specifikováno v geometrickém plánu, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka přeložky
vodovodního řadu, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 200,-- (slovy: Dvěstě korun českých) navýšenou o
příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

3807

Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné

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

rozhodla
uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od 15.07.2014 do 14.07.2015. Výše nájemného je uvedena v
evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

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

rozhodla
neuzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení z
příčin uvedených v důvodové zprávě.
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3808

Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné - změna
usnesení RM Karviné č. 3757 ze dne 11.06.2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č. 3757 ze dne 11.06.2014 tak, že z přílohy č. 1 k usnesení vypustila pana
Milana Sivaka a paní Žanetu Cickovou, vedených pod pořadovým číslem 1. Ostatní text usnesení zůstává
nedotčen.

3809

Změna usnesení RM Karviné č. 3380 ze dne 29.01.2014 - Uzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o provozování vodního díla pod názvem Oprava kanalizace podél č.p. 941
- 949 na ul. Studentské v Karviné-Mizerově

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
změnit usnensení RM Karviné č. 3380 ze dne 29.01.2014 tak, že vypustila text: „uzavřít smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o provozování vodního díla se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.,
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45, v rámci provozování vodního díla pod názvem „Oprava kanalizace
podél č. p. 941 - 949 na ul. Studentské v Karviné-Mizerově“. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou. Provozovatel se zavazuje zabezpečovat provoz vodního díla na vlastní náklady.“ a
nahradila jej textem: „rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla č.
297534/BSONP/KA/K/2014, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení se společností Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:45193665, v rámci
provozování vodního díla pod názvem „Oprava kanalizace podél č. p. 941 - 949 na ul. Studentské v
Karviné-Mizerově“. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen.
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3810

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Výstavba parkovacích ploch na
ul. Majakovského v Karviné-Mizerově

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MMK/SML/289/2014 ze dne 18.04.2014 uzavřené mezi statutárním
městem Karviná a firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová
ulice 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Cena víceprací a méněprací nemá vliv
na celkovou cenu díla uvedenou ve Smlouvě o dílo č. MMK/SML/289/2014 ze dne 18.04.2014.

3811

Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Dostupná hranice - ul.
Božkova a parkoviště na ul. Březové

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 na stavební práce podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem Dostupná hranice - ul. Božkova a
parkoviště na ulici Březové.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
vyzvat k podání a k prokázání kvalifikace tyto zájemce:
- EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 11319 Praha 1, IČ: 45274924,
- SILNICE.CZ s. r. o., Červený Dvůr 918/7, 79401 Krnov, IČ: 26792711,
- Jaromír Mičulka, Dolní 160/34, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892,
- SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ:
48035599,
- JANKOSTAV, s. r. o., Štěpaňákova 31/714, 71900 Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581.

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

jmenovala
komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové (Náhradníci)
Ing. Jan Wolf, náměstek primátora, (Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora),
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM, (Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM OM),
Ing. Miroslav Kostroun, zaměstnanec OR, (Ing. Klára Sobočíková, zaměstnanec OR),
Eduard Matykiewicz, předseda kontrolního výboru ZM Karviné, (Jan Zolich, člen ZM),
Ing. Lada Pluhařová, člen ZM, (Karel Wiewiórka, člen ZM).
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3812

Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Obnova objektu a
okolí kina Centrum Karviná

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

rozhodla
zadat významnou veřejnou zakázku formou otevřeného podlimitního řízení na stavební práce podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce pod názvem Obnova
objektu a okolí kina Centrum Karviná.

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

jmenovala
komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek ve složení: členové; (náhradníci):
Ing. Jan Wolf, náměstek primátora; (Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora),
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM; (Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM OM),
Ing. Martina Šrámková, vedoucí OR; (Ing. Šárka Kubicová, zaměstnanec OR),
Ing. Zbyněk Gajdacz, člen ZM Karviné; (Ing. Lada Pluhařová, členka ZM Karviné),
Eduard Matykiewicz, předseda kontrolního výboru ZM Karviné; (Mgr. Jaromír Spáčil, člen ZM Karviné).

3813

Dohoda o vypořádání důlních škod

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

rozhodla
uzavřít dohodu o vypořádání důlních škod mezi statutárním městem Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24
Karviná-Fryštát, IČ: 00297534, DIČ: CZ00297534, zastoupeným Tomášem Hanzlem, primátorem města a OKD, a.
s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, IČ: 26863154 (3), DIČ: CZ26863154, zastoupeno na základě plné moci
Ing. Romanem Adamiecem, vedoucím odboru ZNHČ a povolování HČ, ve výši Kč 143.211,-- (slovy:
Jednostočtyřicettřitisícedvěstějedenáct korun českých).
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3814

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky el. zařízení

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

rozhodla
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie, mezi statutárním městem Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČ: 0297534, DIČ:
CZ00297534, zastoupeným Tomášem Hanzlem, primátorem města, k podpisu oprávněn Ing. Lukáš Raszyk,
náměstek primátora, a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupena na základě pověření Ing. Vítem Grabcem, vedoucím oddělení Připojování-region Morava, v
předpokládané výši Kč 135.169,-- (slovy: Jednostotřicetpěttisícjednostošedesátdevět korun českých) dle přílohy č.
1 k důvodové zprávě.

3815

Vyřazení dlouhodobého majetku

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

150/2014/RM
vedoucí OM
2014-07-31

rozhodla
provést fyzickou likvidaci a vyřadit z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné drobný dlouhodobý
hmotný majetek uvedený v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

3816

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Revitalizace domu č.
p. 1252 - 1254, ul. Na Vyhlídce, Karviná-Nové Město

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

rozhodla
zrušit veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem Revitalizace domu č. p. 1252 - 1254, ul. Na Vyhlídce,
Karviná-Nové Město, dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, viz. příloha č. 1 k tomuto usnesení.

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

rozhodla
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zrušit v plném znění usnesení č. 3114 ze dne 23.10.2013 z příčin uvedených v důvodové zprávě.

3817

Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Revitalizace domu č.
p. 1252 - 1254, ul. Na Vyhlídce, Karviná-Nové Město

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

rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku formou otevřeného podlimitního řízení na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce pod názvem Revitalizace domu č. p. 1252
- 1254, ul. Na Vyhlídce, Karviná-Nové Město.

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

jmenovala
komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Jan Wolf, náměstek primátora, (Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora),
Ing. Helena Bogoczová, vedoucí OM, (Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM OM),
Ing. Klára Sobočíková, zaměstnanec OR, (Ing. Soňa Šintajová, zaměstnanec OR),
Ing. Lada Pluhařová, ekonomická náměstkyně BYTservis – služby, spol. s r. o., (Marie Bulawová, vedoucí
technického úseku BYTservis – služby, spol. s r. o.),
Mgr. Petr Dyszkiewicz, člen RM, (Stanislav Sobel, člen RM).

3818

Nájem prostoru sloužícího k podnikání v budově č. p. 72 na ulici Fryštátské v
Karviné-Fryštátě

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 prostoru sloužícího k podnikání se společností Rong Vang - Zlatý drak s. r. o., se sídlem
Hulvácká 2497/8, PSČ 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČ 277 68 686 na dobu neurčitou s účinností od 08.07.2014.
Předmětem smlouvy jsou prostory o celkové rozloze 269,55 m2, nacházející se v budově č. p. 72/1 na ulici
Fryštátské v Karviné-Fryštátě. Účelem nájmu je provozování hostinské činnosti. Výše ročního nájemného je
vyčíslena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy a jeho výše je
uvedena v evidenčním a výpočtovém listu, který je nedílnou součástí smlouvy.
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3819

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

3820

Změna usnesení RM Karviné č. 3619 ze dne 23.04.2014 - Rozhodnutí o zadání veřejné
zakázky na Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

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

rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č. 3619 ze dne 23.04.2014 tak, že vypouští jeho text v části jmenování
komise v plném rozsahu a nahrazuje jej jmenováním nové komise pro hodnocení nabídek na výběrové řízení
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, plnící i funkci komise pro otevírání obálek, ve složení:
Členové – (Náhradníci):
Ing. Jan Wolf, náměstek primátora – (Mgr. Petr Bičej, náměstek primátora),
Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora – (Mgr. Kateřina Kozelková, vedoucí oddělení účtárny),
Ing. Romana Piatková, MPA, vedoucí OE – (Mgr. Josef Hodulík, vedoucí odd. správy poplatků a pohledávek OE),
Ing. Vladimír Tvrdoň, vedoucí odd. rozpočtů OE – (Bc. Pavlína Smrčková, zam.odd.rozpočtů OE),
Mgr. Petr Dyszkiewicz, člen RM Karviné – (Marcela Tomková, člen RM Karviné),
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM – (Bc. Lenka Foltýnová, zam.oddělení účtárny OE).
Ostatní text usnesení zůstává nedotčen.

3821

Přijetí nadačního příspěvku z Nadace OKD na projekt Aktivitou proti stárnutí

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:

151/2014/RM
vedoucí OSo
2014-06-30

rozhodla
uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. 140110019 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 100.000,-- (slovy:Jednostotisíc korun českých) na realizaci
projektu Aktivitou proti stárnutí.

3822

Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku

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

152/2014/RM
vedoucí OO
2014-08-29

rozhodla
vyřadit a zlikvidovat drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě Kč 799.126,40
(slovy: Sedmsetdevadesátdevěttisícjednostodvacetšest korun českých 40/100) z evidence a účetnictví statutárního
města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

3823

Darování, prodej a fyzická likvidace věcí ztracených a opuštěných

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

rozhodla
darovat Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 654 685 62 věci ztracené a opuštěné 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,

rozhodla
nabídnout bazarům k odkoupení věci ztracené a opuštěné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
prodat nepotřebné kovové věci ztracené a opuštěné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení do sběrny druhotných
surovin za cenu v místě obvyklou. Finanční výtěžek z prodeje odvést na příjmový účet města.

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

rozhodla
fyzicky zlikvidovat věci ztracené a opuštěné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

3824

Projekt rekonstrukce a přístavby krytého plaveckého bazénu

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

vzala na vědomí
představení projektu rekonstrukce a přístavby plaveckého bazénu.

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

156/2014/RM
ředitel STaRS, vedoucí OR
31.12.2014

uložila
ve spolupráci s projektovými manažery OR zpracovat studii proveditelnosti projektu, včetně možností financování.

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

157/2014/RM
vedoucí OM
31.12.2014

uložila
zabývat se majetkoprávním vypořádáním pozemků potřebných pro realizaci projektu.
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3825

Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol
zřízených statutárním městem Karviná v souvislosti s jejich jmenováním na vedoucí
pracovní místa

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

153/2014/RM
vedoucí OR
2014-07-31

rozhodla
stanovit plat níže uvedeným ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
statutárním městem Karviná v souvislosti s jejich jmenováním na vedoucí pracovní místa, ve výši uvedené v
důvodové zprávě materiálu, a to s účinností od 01.08.2014:
Mgr. Dagmar Glatzové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace,
Mgr. Martinu Bandorovi, řediteli Základní školy, U Studny,
Mgr. Janu Pavelkovi, řediteli Základní školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1383,
Bc. et Bc. Petře Jelínkové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Centrum 2314,
Bc. Martině Foltynové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj Školská 431,
Lence Zdražilové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Na Kopci 2099.

3826

Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol
zřizovaných statutárním městem Karviná v souvislosti s přehodnocením výše osobního
příplatku

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

154/2014/RM
vedoucí OR
2014-07-31

rozhodla
stanovit plat níže uvedeným ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
statutárním městem Karviná v souvislosti s přehodnocením výše osobního příplatku, ve výši uvedené v důvodové
zprávě materiálu, a to s účinností od 01.08.2014:
Mgr. Zdeňku Jelínkovi, řediteli Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666,
Mgr. Tomasu Vlachopulosovi, řediteli Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713,
Mgr. Bohumilu Zmrzlíkovi, řediteli Základní školy, Mendelova,
Mgr. Bc. Karin Fodorové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360.
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3827

Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná

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

155/2014/RM
vedoucí OR
2014-06-30

rozhodla
stanovit odměny níže uvedeným ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná:
Mgr. Ivě Hefnerové, ředitelce Základní školy Karviná-Ráj Školská 432, ve výši uvedené v důvodové zprávě
materiálu,
Mgr. Petru Jurasovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, ve výši
uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Mgr. Liboru Stáňovi, řediteli Základní školy Borovského, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Mgr. Dagmar Glatzové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace, ve
výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Mgr. Tomasu Vlachopulosovi, řediteli Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, ve výši uvedené v důvodové zprávě
materiálu,
Mgr. Zdeňku Jelínkovi, řediteli Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666, ve výši uvedené v důvodové
zprávě materiálu,
Mgr.Romanu Hamrusovi, řediteli Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, ve výši uvedené v důvodové
zprávě materiálu,
Mgr. Martinu Bandorovi, řediteli Základní školy, U Studny, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Mgr. Bohumilu Zmrzlíkovi, řediteli Základní školy, Mendelova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Mgr. Jiřímu Králi, řediteli Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská, ve výši uvedené v důvodové zprávě
materiálu,
Mgr. Tomaszi Śmiłowskému, řediteli Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím-Szkoły
Podstawowej i Przedszkola, Karviná Fryštát, Dr. Olszaka 156, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Mgr. Janu Pavelkovi, řediteli Základní školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, ve výši uvedené v důvodové
zprávě materiálu,
Janě Pučkové, ředitelce Mateřské školy, Olbrachtova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Bc. Martině Foltynové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj Školská 431, ve výši uvedené v důvodové zprávě
materiálu,
Mgr. Šárce Králové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj V Aleji 20/761, ve výši uvedené v důvodové zprávě
materiálu,
Mgr. Bc. Karin Fodorové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360, ve výši uvedené v
důvodové zprávě materiálu,
Evě Maslovské, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389, ve výši uvedené v důvodové zprávě
materiálu,
Dagmar Krakowczykové, ředitelce Mateřské školy, Nedbalova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Aleně Benčákové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město Dvořákova 1622, ve výši uvedené v důvodové
zprávě materiálu,
Dagmar Jančoškové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, ve výši uvedené v důvodové
zprávě materiálu,
Lence Zdražilové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Na Kopci 2099, ve výši uvedené v důvodové zprávě
materiálu,
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Bc. et Bc. Petře Jelínkové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Centrum 2314, ve výši uvedené v důvodové
zprávě materiálu,
Mileně Nowakové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224, ve výši uvedené v důvodové zprávě
materiálu,
Mgr. Anně Štěpánové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Hranice Slovenská 2872, ve výši uvedené v důvodové
zprávě materiálu,
Naděždě Kubicové, ředitelce Mateřské školy, Žižkova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
PhDr. Halině Molinové, ředitelce Regionální knihovny Karviná, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Mgr. Olze Humplíkové, ředitelce Městského domu kultury Karviná, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu,
Bc. Petru Přikrylovi, řediteli Centra ICT Karviná, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu.

3828

Návrh na odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Karviná zřizované
statutárním městem Karviná, paní Mgr. Ivaně Bollogové

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

stanovila
odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, Mgr. Ivaně Bollogové, a to ve výši uvedené v
důvodové zprávě.

3829

Informativní zpráva o dopravní situaci na autobusovém nádraží v Karviné-Fryštátě

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 dopravní situaci na autobusovém nádraží v Karviné-Fryštátě.

3830

Informativní zpráva o historickém vývoji ve věci výstavby obchvatu města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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vzala na vědomí
informativní zprávu o historickém vývoji ve věci výstavby obchvatu města Karviné.

3831

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
výběrová řízení konaná u MMK v měsíci červenci 2014.

z pov. Ing. Jan Wolf, v. r.
.......................................................................
Tomáš Hanzel
primátor

z pov. Ing. Lukáš Raszyk
....................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.22kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3794

Potvrzení o přijetí dotace
Příjemce dotace – statutární město Karviná - tímto potvrzuje, že obdržel rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 29.05.2014 (Identifikační číslo EIS: reg. č. IS SFZP
13151037) na realizaci akce „Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu – Karviná-Ráj“, včetně dvou
příloh (tj. Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou
součástí, seznámil se s ním, vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm
stanovených podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly být splněny
před poskytnutím dotace, byly řádně splněny. V této souvislosti příjemce dotace rovněž prohlašuje, že
veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního
prostředí poskytnul před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace byly pravdivé, nezkreslené a
úplné.
Rada města Karviné schválila přijetí dotace dne 25.06.2014.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 2 k usnesení

Strana 1 / 1

Příloha
Příloha
č.11k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 3800
Příloha č.

Dodatek č. 1
ke Zřizovací listině Školské rady při
Základní škole a Mateřské škole Dělnická, Karviná,
příspěvková organizace
Čl. I
Úvodní ustanovení
Rada města Karviné podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
usnesením č. 3035 ze dne 1.11.2005 zřídila s účinností od 1.11.2005 školskou radu a vydala její
zřizovací listinu.
Čl. II.
Změna zřizovací listiny
1.1 Tímto Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině Školské rady při Základní škole a Mateřské škole
Dělnická, Karviná, příspěvková organizace (dále jen „dodatek“) se zřizovací listina mění takto:
V Čl. I Název: Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Dělnická, Karviná,
příspěvková organizace.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
2.1 Další ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
2.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem ……..
2.3 Tento dodatek byl schválen Radou města Karviné usnesením č. ……. ze dne ……..

V Karviné dne ………………………………

………………………………..
Tomáš Hanzel
primátor

…………………………………..
Mgr. Petr Bičej
náměstek primátora

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 3802

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3802

Příloha
Přílohač.č.1 1k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 3804
Příloha
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Příloha
Příloha č.č.1 1k k
usnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 3805

Souhlas zřizovatele k vyřazení a likvidaci nepotřebného movitého majetku:
Název příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola s
polským jazykem vyučovacím - Szkola
Podstawowa i Przedszkole,
Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156

inventární
číslo
028/01/79

počítač Celsius OCT 128MB

028/19

hudební skříň

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 DDHM/038
Mateřská škola Karviná-Ráj
V Aleji 20/761
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713
Mateřská škola Karviná-Hranice
Slovenská 2872
Městský dům kultury Karviná

Základní škola Karviná-Ráj Školská 432

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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název majetku

chladící skříň HJ

MŠ-0887

kopírovací stroj Magicolor 4690 MF

MŠ-0469

počítač OFFICELLINE + 17" monitor

DDHM/289

PC Lyn x Q 6600

DDHM/230

PC s 19" monitorem

022/40/7

Rainbow vysavač

028/MS/249

tiskárna XEROX PHASER 6110 MFP

DHM
0220000251

zesilovací souprava tranzist. TESLA

DDHM 2845

server FS TX200

199/1/DHM ŠJ

dávkovač čisticího prostředku

125/AVT

kopírka Canon 6512

70/706/AVT

PC + monitor

112/AVT

PC + monitor

108/AVT

PC + monitor

113/AVT

PC + monitor

117/AVT

PC + monitor

110/AVT

PC + monitor

114/AVT

PC sestava + monitor

116/AVT

PC sestava + monitor

111/AVT

PC sestava + monitor

107/AVT

PC sestava + monitor

105/AVT

PC + monitor
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Název příspěvkové organizace

Základní škola Karviná-Nové Město
tř. Družby 1383

Regionální knihovna Karviná

Mateřská škola Karviná-Mizerov
Na Kopci 2099, příspěvková organizace
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inventární
číslo
HDM/30

rozhlasová ústředna AUA 4712

HDM/32

vysavač Rainbow

HDM/33

pračka

HDM/34

videopřehrávač SONY

HDM/37

počítač DTK

HDM/38

tiskárna Citizen Swift

HDM/39

počítač 386 Dx + tiskárna

HDM/52

počítač 386-33

HDM/58

smažící pánev MBM EBRVI

HDM/59

počítač DAEWOO 1502B

HDM/61

telefonní ústředna ALPHATEL

A/1634

fax Panasonic KX-F2610

A/1697

kopírka SF 2314

A/1699

počítač Celeron 400

A/1792

počítač + tiskárna

A/1794

kopírovací stroj Minolta

A/1905

koncový zesilovač Audyn 1200

A/1908

kopírka AR 163

A/1950

počítač Celeron

A/1979

počítač DAP Comp

A/1980

kopírka SHARP Ce

A/2393

notebook Asus F3F

A/2443

kopírovací stroj SHARP

A/2807

notebook ProBook 4510s

8666

PC Office line + monitor

8812

PC + monitor

8656

PC Office line + monitor

8431

PC Comfor Primo

495/2

monitor LCD 15"

513

PC Office line, vč. OEM WIN XP PRO
CZ SP2

446

kopírovací stroj SHARP AR-161

8405

tiskový modul ke kopírce

36/1

skříň dvoudílná - mahagon

11/J

plynový sporák

název majetku
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Příloha
usnesení RM Karviné č. 3805
Příloha č.č.2 2k k
usnesení
Souhlas zřizovatele k převodu movitého majetku (prodej třetí osobě):
Název příspěvkové organizace

inventární číslo

název majetku

DHM 0220000243

Vozidlo Octavia Combi Elegant 1.9 Tdi

DHM 0220000278

Vozidlo Fiat Ducato 2.0.JTD

Městský dům kultury Karviná
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3806

Příloha

Příloha
Přílohač.
č. 11 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 3807
Nově uzavřené nájemní smlouvy
Poř.
číslo

1.

Jméno a příjmení, rok nar.

Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu,
kvalita bytu,

Zdeňka Kadeřábková, r.

Výše
nájemného

Velikost
bytu

Nájem od

0+1

15.7.2014

75,00

0+1

15.7.2014

75,00

1+1

15.7.2014

50,02

1+2

15.7.2014

50,02

1+1

15.7.2014

75,00

0+1

15.7.2014

75,00

v Kč za m2

standard (bývalá I. kategorie),
2.

Miroslav Lehocký, r.
standard (bývalá I. kategorie),

3.

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

4.

Jozef Bielik, r.
standard (bývalá I. kategorie),

5.

Zlatuše Štěpáníková, r.
standard (bývalá I. kategorie),

6.

Eva Tomčiková, r.
standard (bývalá I. kategorie),

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
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Příloha

Příloha
Přílohač.
č. 12 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 3807
Neuzavřené nájemní smlouvy
Jméno a příjmení, rok nar.

Žádost na uzavření NS k obecnímu bytu,
kvalita bytu,

Velikost
bytu

Miroslav Tancoš, r.

Karviná-Nové Město, ul. Mírová, č. p. 1250/č. b. 4,

1+2

Milan Šandor, r.
Iveta Šandorová, r.

Karviná-Nové Město, nám. Budovatelů, č. p. 1419/č. b. 4,

1+3

Jiřina Lakatošová, r.

Karviná-Nové Město, nám. Budovatelů, č. p. 1419/č. b. 4,

1+3

Anna Pechová, r.

Karviná-Nové Město, ul. G. Morcinka, č. p. 1309/č. b. 2,

1+2

Roman Dragomirov, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 23,

0+1

Mária Cinová, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 11,

0+1

Nataša Kubincová, r.

Karviná-Mizerov, ul. Kpt. Jaroše, č. p. 2172/č. b. 10,
Karviná-Mizerov, ul. Kpt. Jaroše, č. p. 2170/č. b. 11,

1+1

Petra Janečková, r.

Karviná-Mizerov, ul. Kpt. Jaroše, č. p. 2174/č. b. 14,
Karviná-Mizerov, ul. Čajkovského, č. p. 2180/č. b. 7,

1+2

Lucie Řehořová, r.

Karviná-Mizerov, ul. Čajkovského, č. p. 2180/č. b. 7,

1+2

Danka Asztalosová, r.
Štefan Asztalos, r.

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

1+1

Vlasta Veĺká, r.

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

1+1

Viera Tolnaiová, r.

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

1+1

Aleš Krajíček, r.

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

1+1

Josef Antoš, r.

Karviná-Hranice, ul. Čsl. armády, č. p. 2953/č. b. 49,

0+1
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Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 3809
Příloha č.
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Příloha č.
č. 11 kkusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 3815
Likvidace a vyřazení z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné drobného
dlouhodobého majetku:
Inventární číslo
736
20110136
20110137
20110138
20110139
3
9
30
686
27

Název majetku
Stavební buňka RENETA
židle venkovní
židle venkovní
židle venkovní
židle venkovní
1 ks el. pianino Vermona Strinx
harmonium Karviná 2
reproduktor ARS
el. varhany vč. 72695
reproduktor varhan 2ks
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Příloha
č. 1 kč.usnesení
RM Karviné č. 3816
Příloha
1 k usnesení

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Název zadavatele:
Adresa:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Profil zadavatele:

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná - Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
0029753
CZ00297534
https://www.softender.cz/home/profil/2554705

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Revitalizace domu č. p. 1252-1254, ul. Na Vyhlídce, Karviná – Nové Město“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),
ROZHODUJE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ, a to z následujícího důvodu:
dle § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ: v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel nedodržel ustanovení § 71 odst. 4 zákona, když neotevřel nabídku uchazeče ihned po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
V závislosti na výše uvedené nelze provést opravné opatření dle ust. §111 odst. 6 zákona, jelikož časové
hledisko toto neumožňuje.

V Karviné dne …………………….

……………………………………………………………………………………
Tomáš Hanzl, primátor města
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Příloha
Příloha č.
č. 11 kkusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 3819
Návrh na provedení rozpočtových opatření
údaje v Kč
text
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská
Odbor majetkový - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné III.etapa - okolí kašny naproti sauny
Odbor majetkový - Revitalizace veřejného prostranství v centru města
Karviné
Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK
Odbor majetkový - Atletický areál Karviná-Nové Město
Odbor majetkový - Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský
náhon, Karviná-Staré Město
Odbor majetkový - Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích
Odbor majetkový - Vybudování chodníku na ul.Polské

zdroje

výdaje

-376 114,09
-21 914,00
-380 000,00
-11 800,00
-422 290,00
-264 869,00
-66 228,00
1 543 215,09

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - veřejná zeleň
Odbor majetkový - Okolí Regionální knihovny

-16 428,00
16 428,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Rekonstrukce Lottyhausu
Odbor majetkový - Dětské hřiště u Dubiny

-61 710,00
61 710,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2014".
Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary
125 000,00
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty
125 000,00
Zapojení 4. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání
v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu
"Přírodní vědy pro každého a bez překážek" (ÚZ 11).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
2 599 877,78
Odbor rozvoje - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"
2 599 877,78
Zapojení dotace na projekt "Karviná-Senioři-bezpečný domov" v rámci Programu prevence kriminality v roce
2014 (ÚZ 14018).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
46 000,00
Městská policie - prevence kriminality
46 000,00
Zapojení dotace na projekt "Karviná-Forenzní značení jízdních kol" v rámci Programu prevence kriminality v roce
2014 (ÚZ 14018).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
51 000,00
Městská policie - prevence kriminality
51 000,00

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

text

zdroje

výdaje

Zapojení dotace na projekt "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu
prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
92 000,00
Městská policie - prevence kriminality
92 000,00
Zapojení dotace na projekt "Karviná-Volný čas dětí" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014
(ÚZ 14018).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
132 000,00
Městská policie - prevence kriminality
132 000,00
Zapojení dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality
v roce 2014 (ÚZ 14018).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
458 000,00
Městská policie - prevence kriminality
458 000,00
Celková výše navržených rozpočtových úprav

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

3 503 877,78

3 503 877,78
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Příloha
č. č.
1 k1usnesení
RM Karviné č. 3821
Příloha
k usnesení

SMLOUVA
o poskytnutí nadačního příspěvku
číslo 140110019

Smluvní strany:
Nadace OKD
se sídlem: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČ: 278 32 813
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 2988892 / 0800, v.s. 140110019
zastoupená: ředitelem Mgr. Martinem Olšou, na základě plné moci
zapsaná v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 280
tel: 596 262 118, e-mail: info@nadaceokd.cz
(dále jen "poskytovatel" nebo „Nadace“)
a
Název organizace: Statutární město Karviná
se sídlem: Fryštátská 72/1, 73324 Karviná - Fryštát
IČ: 297534
bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú.: 1721542349 / 0800
zastoupený/á: Tomášem Hanzlem na základě volby/jmenování/plné moci ze dne: 2. 11. 2010
osoba pověřená vedením projektu: Marie Pollaková
tel: 596 387 349, e-mail: marie.pollakova@karvina.cz
(dále jen "příjemce")
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tuto smlouvu o
poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen „smlouva“):

Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Účelem Nadace je podpora a rozvoj duchovních a humanitárních hodnot, podpora životního
prostředí, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury, hornických tradic, dále
podpora regionu a evropských projektů neziskových organizací na výše uvedené účely.
2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci nadační příspěvek,
závazek příjemce nadační příspěvek přijmout a použít ho v souladu s jeho účelovým
určením za podmínek stanovených touto smlouvou a určení postupu při porušení nebo
nedodržení závazků smluvních stran stanovených touto smlouvou.
3. Nadační příspěvek dle této smlouvy je poskytován z programu: Pro zdraví.

Čl. II.
Nadační příspěvek
1. Poskytovatel se zavazuje za dále v této smlouvě uvedených podmínek poskytnout příjemci
nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) účelově určený na
realizaci příjemcem předloženého projektu pod názvem Aktivitou proti stárnutí (dále jen
„Projekt“), příjemce se nadační příspěvek zavazuje přijmout a použít jej výhradně na tento
Projekt.
2. Nadační příspěvek byl příjemci na základě jeho podané Žádosti o poskytnutí nadačního
příspěvku schválen na zasedání správní rady Nadace dne 14. 4. 2014.
3. Nadační příspěvek se poskytuje na úhradu nákladů spojených s realizací Projektu podle
rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha a).
4. Pokud správní rada Nadace schválila nadační příspěvek nižší, než příjemce na základě své
žádosti požadoval, upraví příjemce rozpočet na schválenou výši, který odsouhlasí
poskytovatel a z něhož je průkazné, že příjemce za nižší nadační příspěvek zrealizuje
ucelenou část Projektu. Upravený rozpočet je pak považován za rozpočet ve smyslu této
smlouvy.
5. Nadační příspěvek se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci bezhotovostním převodem
na účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve dvou splátkách takto:
první splátku

ve výši 70000.00 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých)
do 45 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu této
smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami poskytovateli,

druhou splátku

ve výši 30000.00 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)
do 45 kalendářních dnů po písemném schválení Závěrečné zprávy
o realizaci projektu a Závěrečného vyúčtování nadačního příspěvku
poskytovatelem příspěvku.
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6.

V případě, že příjemce nesplní podmínky pro poskytnutí jednotlivých splátek nadačního
příspěvku uvedené dle předchozího odstavce 5, Nadace není povinna proplatit zbývající
splátky, popř. Nadace proplatí pouze prokazatelně vyčerpanou část. Ostatní sankce vůči
příjemci nadačního příspěvku vyplývající z této smlouvy při nesplnění jeho povinností
nejsou tímto ustanovením dotčeny.

7.

Příjemce dává tímto předchozí souhlas, že Nadace je oprávněna započítat jakoukoli svou
pohledávku (ať již splatnou či nesplatnou) za příjemcem proti jakémukoli závazku (ať již
splatnému či nesplatnému), který vůči příjemci má z jakékoliv smlouvy.

Čl. III.
Doba realizace Projektu
1. Příjemce se zavazuje zahájit realizaci Projektu od 22.04.2014 a ukončit Projekt nejpozději
do 31.12.2014.
2. Náklady, které příjemce požaduje financovat z nadačního příspěvku, musí vzniknout a být
uhrazeny ze strany příjemce v době realizace Projektu dle Čl. III odst. 1 v souladu s
rozpočtem, jinak takové náklady nebudou poskytovatelem uznány.
3. Pokud příjemce realizaci Projektu nezahájí ve stanoveném termínu dle Projektu, oznámí
tuto skutečnost do 15 kalendářních dnů po marném uplynutí termínu zahájení písemně
poskytovateli a současně vrátí poskytnutý nadační příspěvek neprodleně zpět na účet
poskytovatele.
4. Pokud příjemce požaduje změnit termín ukončení realizace Projektu, je povinen zažádat o
tuto změnu, a to prostřednictvím formuláře Žádost o změnu realizace projektu. Poskytovatel
vyhoví žádosti příjemce o prodloužení termínu realizace Projektu pouze v případě, že
příjemce není schopen realizaci Projektu ukončit z důvodů nepředvídatelných a
neovlivnitelných faktorů, za předpokladu, že o nich bez zbytečného odkladu poté, kdy
nastaly, příjemce písemně informoval poskytovatele před uplynutím výše uvedené doby
realizace Projektu.

Čl. IV.
Závazky příjemce
1. Příjemce se zavazuje za účelem řádného prokázání použití nadačního příspěvku:
a. zajistit oddělené vedení nadačního příspěvku v účetnictví příjemce tak, aby bylo
možné jednoznačně prokázat a přezkoumat použití nadačního příspěvku k účelu
uvedenému v Čl. II. odst. 1 této smlouvy,
b. označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k Projektu. Na originál
každého účetního dokladu týkajícího se Projektu uvede příjemce ručně nebo
razítkem částku, kterou na danou položku Nadace přispěla a to takto: „Z grantu č.
(uveďte číslo projektu) Nadace OKD čerpáno (uveďte částku) Kč,
c. předložit poskytovateli Závěrečnou zprávu o realizaci projektu se Závěrečným
vyúčtováním projektu v termínech uvedených v čl. V.,
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d.

e.
f.
g.

průkazně doložit použití nadačního příspěvku, zejména předložit originály či úředně
ověřené kopie účetních a jiných dokladů prokazujících použití nadačního příspěvku
výhradně k účelu uvedenému v Čl. II. odst. 1 této smlouvy, pokud to bude Nadace
požadovat,
umožnit poskytovateli a jím pověřeným subjektům použití nadačního příspěvku v
celém rozsahu přezkoumat,
umožnit poskytovateli nadačního příspěvku pořídit si kopie účetních dokladů a
poskytnout požadovaná vysvětlení a nezbytnou součinnost,
doložit na žádost poskytovatele další zdroje financování projektu z jiných zdrojů v
případě, kdy je příspěvek poskytován pouze na částečné pokrytí požadavku.

2. Příjemce je povinen:
a. Dodržet věcnou skladbu nákladů na Projekt dle schváleného rozpočtu, který je
přílohou této smlouvy; v případě odůvodněné potřeby může příjemce provést změnu
věcné skladby nákladů bez souhlasu poskytovatele až do výše 15 % (včetně)
schváleného nadačního příspěvku a je povinen o této změně poskytovatele
informovat. Změna věcné skladby nákladů nad 15 % poskytnutých prostředků musí
být odsouhlasena poskytovatelem. Příjemce je povinen změnu poskytovateli předem
oznámit prostřednictvím Žádosti o změnu realizace projektu s odůvodněním
navrhované změny.
b.

Po dobu 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k dlouhodobému hmotnému
majetku s provozně technickou funkcí delší než 5 let pořízenému z prostředků
nadačního příspěvku tento majetek nezcizit na třetí subjekt.

3. Příjemce není oprávněn jakékoliv právo či pohledávku vzniklou z této smlouvy, včetně
nadačního příspěvku postoupit či převézt na třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu Nadace. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu Nadace je postoupení či
převod pohledávky nebo nadačního příspěvku na třetí osobu neplatné.
4. Příjemce se zavazuje informovat Nadaci a veřejnost vhodným způsobem o realizaci
Projektu a o jeho podpoře Nadací. Za účelem prezentace Projektu se zavazuje příjemce
rovněž poskytnout poskytovateli přiměřenou součinnosti na základě požadavků
poskytovatele (např. předat nebo pořídit vlastní fotodokumentaci nebo video).
5. Příjemce prohlašuje, že je oprávněn k podpisu této smlouvy a v souladu s platnými právními
předpisy a zřizovacími dokumenty zajistil splnění veškerých nezbytných podmínek a
schválení nebo předběžných souhlasů, které jsou nezbytné k podpisu této smlouvy za
příjemce.
6. Příjemce na sebe přebírá v souladu s § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny
okolností.
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Čl. V.
Zprávy a kontrola
1. Příjemce je povinen předložit Nadaci OKD:
a. Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a Závěrečné vyúčtování projektu zpracované
dle instrukcí v příloze „Pokyny pro příjemce“. Závěrečnou zprávu o realizaci
Projektu a Závěrečné vyúčtování Projektu zašle příjemce poskytovateli, a to do 30
kalendářních dnů ode dne ukončení Projektu dle č. III odst. 1 této smlouvy.
2. Příjemce může předem písemně požádat poskytovatele o změnu termínu předložení
Závěrečné zprávy o realizaci projektu se Závěrečným vyúčtováním projektu (dále jen
„Zprávy“ a „Vyúčtování“). V žádosti musí příjemce požadavek na změnu termínu
zdůvodnit.
3. V případě, že příjemce realizaci Projektu předčasně ukončí, je povinen předložit
poskytovateli Závěrečné vyúčtování projektu, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od
ukončení realizace Projektu, a vrátit nevyčerpané finanční prostředky nadačního příspěvku
na účet poskytovatele, a to do 15 kalendářních dnů ode dne předložení Vyúčtování.
4. V případě, že příjemce nevyčerpá všechny přidělené prostředky, bude mu poskytovatelem
ponížena poslední splátka nadačního příspěvku o tuto nedočerpanou částku, která nebyla
prokazatelně čerpána dle Závěrečného vyúčtování.
5. V případě, že příjemce nevyčerpá všechny přidělené prostředky a nebude uplatněn postup
dle čl. V odst. 4 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpané prostředky nadačního
příspěvku do 15 kalendářních dnů ode dne předložení Vyúčtování, nejpozději však 60
kalendářních dnů po termínu ukončení Projektu dle čl. III odst. 1 této smlouvy.
6. Nevyčerpané celkové prostředky do výše 1000,- Kč včetně (slovy: jeden tisíc korun
českých) se nevracejí.

Čl. VI.
Sankce
1. Je-li příjemce v prodlení s předložením Zprávy nebo Vyúčtování dle Čl. V. této smlouvy o
více než 30 kalendářních dnů avšak méně než 60 kalendářních dnů, je poskytovatel
oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 10 % schváleného nadačního
příspěvku.
2. Je-li příjemce v prodlení s předložením Zpráv nebo Vyúčtování dle Čl. V. této smlouvy o
více než 60 kalendářních dnů je poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní
pokutu ve výši 25 % schváleného nadačního příspěvku.
3. Neodstraní-li příjemce ve lhůtě stanovené poskytovatelem nedostatky předložených Zpráv
nebo Vyúčtování nebo nedodrží lhůtu pro přepracování Zpráv nebo Vyúčtování, je
poskytovatel oprávněn požadovat od příjemce smluvní pokutu ve výši 0,05 % schváleného
nadačního příspěvku za každý započatý den prodlení.
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4. Je-li příjemce v prodlení s vrácením poskytnutého nadačního příspěvku podle Čl. V odst. 3
a 5, Čl. VI odst. 6 a Čl. VII odst. 3 této smlouvy, je poskytovatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Nastane-li situace, že je na příjemce nadačního příspěvku vyhlášeno insolvenční řízení
podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších změn, je příjemce
povinen poskytovatele o této situaci informovat. Vyhlášením insolvenčního řízení zaniká
příjemci nárok na profinancování další části nadačního příspěvku.
6. Příjemce nadačního příspěvku je povinen vykázat včas a řádně Vyúčtování projektu a v
případě, že nebude schopen doložit požadovaným způsobem v souladu se smlouvou,
rozpočtem a Pokyny pro Příjemce financování Projektu nebo neumožní jeho kontrolu, bude
muset neprokazatelně využitou část nadačního příspěvku neprodleně navrátit poskytovateli,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k jejich vrácení
7. Příjemce se zavazuje smluvní pokutu uhradit vždy do 15 kalendářních dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo
poskytovatele na náhradu škody, která jí porušením povinností příjemce vznikla. Povinnost
úhrady uplatněné smluvní pokuty a náhrady škody trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
8. Příjemce bere na vědomí svou trestněprávní odpovědnost v případě, že použije nadační
příspěvek na jiný než sjednaný účel dle čl. II. odst. 1 této smlouvy.

Čl. VII.
Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením.
2. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce:
a. v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku, jeho Vyúčtováním nebo prováděním
kontroly sdělí poskytovateli nepravdivé údaje,
b. použije nadační příspěvek nebo jeho část k jinému účelu než k realizaci Projektu,
c. poruší-li povinnosti ve vztahu k věcné skladbě nákladů na Projekt stanovené v čl. IV
odst. 2 písm. a) této smlouvy,
d. odmítne-li příjemce použití nadačního příspěvku průkazně doložit nebo neumožní
poskytovateli přezkoumání či kontrolu použití nadačního příspěvku,
e. nepředloží Zprávy nebo Vyúčtování se všemi předepsanými přílohami a požadovanými
doklady ani do 60 kalendářních dnů po termínu, v němž měly být dle této smlouvy
předloženy,
f. že na příjemce bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších změn,
g. poruší jakoukoli další z povinností podle této smlouvy a neodstraní takové porušení ve
lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k dodržení smluvních
závazků nebo v kratší lhůtě přiměřené povaze takového porušení.
3. Odstoupí-li poskytovatel od této smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytnutý nadační
příspěvek v plné výši do 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí poskytovatele.
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4. Poskytovatel může stanovit, že se nadační příspěvek vrací s přihlédnutím k účelně
vynaloženým nákladům pouze ve výši poskytovatelem určené.
5. 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 smluvních stran za účelem
obdržení, ponechání nebo ovlivnění poskytování nadačních příspěvků nebo zajištění
jakékoli jiné výhody při uzavření a realizace této smlouvy. Nadace si vyhrazuje právo
odstoupit od smlouvy, pokud shledá, že příjemce se při realizaci této smlouvy přímo nebo
prostřednictvím svého zástupce dopustil jednání v rozporu s dobrými mravy a nepřijal včas
uspokojivé opatření k nápravě.

Čl. VIII.
Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou se
doručují osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresy příjemce
a poskytovatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a považují se za doručené také v případě,
že danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel (provozovatel poštovních služeb)
písemnost označí za nedoručitelnou na adresu udanou odesílateli adresátem nebo adresát si
písemnost u doručovatele (provozovatele poštovních služeb) v úložní lhůtě nevyzvedne;
dnem doručení je pak den, kdy se písemnost vrátila odesílateli.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných,
vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatky této smlouvy výslovně označeny a
které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, včetně povinných příloh s platností
originálu, přičemž poskytovatel obdrží jedno a příjemce jedno vyhotovení smlouvy.
5. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane v jakémkoli ohledu nezákonným,
neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena ani oslabena právoplatnost a
vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

Čl. IX.
Přílohy
1. Nedílnou a pevně spojenou součástí této smlouvy je:
a. Rozpočet projektu
b. Pokyny pro příjemce
2. Příjemce se zavazuje tyto dokumenty uvedené v čl. IX dodržovat. Zároveň příjemce
prohlašuje a stvrzuje podpisem smlouvy, že byl s těmito dokumenty seznámen.
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Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem
přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně
srozumitelný a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, a že smlouva nebyla uzavřena
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne ……………

V ……………… dne ……………

Za poskytovatele

Za příjemce
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Příloha a) Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD č. 140110019
Rozpočet projektu č. 140110019:

Název nákladové položky

Celkem

Schváleno
z grantu Nadace
OKD

1. Osobní náklady (Pracovní smlouva, DPČ, DPP,
honoráře do 10 000 Kč)

2. Investice (DHM nad 40 000,- za 1 ks; DNM nad 60
000,- za 1 ks)

3. Materiálové náklady (např. kancelářské potřeby,
DDHM do 40 000,- za 1ks atd.)
ostatní materiál (tácky, kelímky, ubrousky, ...)

3 000 Kč

300 Kč

ceny pro vítěze

8 000 Kč

5 200 Kč

občerstvení účastníků aktivit - pitný režim

5 000 Kč

1 300 Kč

500 Kč

200 Kč

doprava + výlet

18 000 Kč

0 Kč

občerstvení účastníků aktivit

20 000 Kč

8 000 Kč

155 000 Kč

73 000 Kč

trička s logem

30 000 Kč

12 000 Kč

bannery, letáky

8 000 Kč

0 Kč

pronájem stánků a stanů

29 000 Kč

0 Kč

kulturní program (ozvučení, kulturní program, ...)

13 500 Kč

0 Kč

napojení elektrické energie a její spotřeba

10 000 Kč

0 Kč

300 000 Kč

100 000 Kč

4. Cestovné

5. Služby (poštovné, nájem, hovorné, lektorné, smlouva o
dílo, honoráře nad 10 000 Kč atd.)
samolepící archy

voucher - pobyt

Celkem Kč
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Příloha b) Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD č. 140110019
GRANTY 2014. Pokyny pro příjemce grantu Nadace OKD v roce 2014.

GRANTY 2014
pokyny pro příjemce grantu Nadace OKD v roce 2014

Vážení příjemci grantů Nadace OKD, snažíme se, aby systém přidělování, vyhodnocování
i účtování nadačních příspěvků pro vás byl srozumitelný. Zároveň ale ručíme za to,
že je činnost nadace transparentní, a proto je nezbytné splnit všechny povinnosti dané
zákonem a vyhláškami. Z tohoto důvodu po všech příjemcích vyžadujeme doložení čerpání
nadačního příspěvku a dodržení základních pravidel při vyplňování formulářů
a dalších administrativních úkonech. Následující poznámky by vám tyto činnosti měly ulehčit
a vysvětlit vše podstatné.

Musíme vás upozornit na zásadní změnu kontroly vašeho projektu. Veškerá administrace plně
přechází od roku 2014 na nadační tým. Veškeré podklady ke smlouvě, smlouvu, zprávy,
žádosti o změnu zasílejte na adresu Nadace OKD, Lihovarská 10/1199, 716 00 OstravaRadvanice.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se s důvěrou obraťte na programové konzultanty
nadačního týmu.

tým Nadace OKD

10

Obsah
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU ............................... 12
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA REALIZACE PROJEKTU ..................................................................... 13
SMLOUVA .......................................................................................................................................... 14
PREZENTACE NADACE OKD........................................................................................................ 14
ZMĚNY V PROJEKTU ...................................................................................................................... 15
Změny uvnitř organizace ................................................................................................................................ 15
Změny termínu realizace projektu.................................................................................................................. 15
Změny v rozpočtu projektu ............................................................................................................................ 16
Ostatní změny projektu .................................................................................................................................. 16

DOLOŽENÍ REALIZACE PROJEKTU ........................................................................................... 17
Doklady prokazující čerpání grantu ................................................................................................................ 17
Náležitosti Průběžné a Závěrečné zprávy ....................................................................................................... 18
Jak postupovat krok za krokem při odevzdání zprávy..................................................................................... 18

NADAČNÍ NÁVŠTĚVY ..................................................................................................................... 21
PROGRAMOVÍ KONZULTANTI ................................................................................................... 21
PŘÍLOHY POKYNŮ PRO PŘÍJEMCE ........................................................................................... 21
Příloha č. 1: Způsob prokázání nákladů včetně úhrad nákladů ve vyúčtování projektů .................................. 22
Příloha č. 2: Neuznatelné náklady projektu v jednotlivých programech ......................................................... 25

11

Základní informace pro příjemce nadačního příspěvku

22. 4. 2014
Zveřejnění výsledků grantového kola na webu Nadace OKD (www.nadaceokd.cz) a první
možný termín pro zahájení realizace projektu. Náklady vzniklé či hrazené před tímto
datem nebudou z grantu financovány.
Do 6. 5. 2014
Vyrozumění žadatele o schválení nadačního příspěvku e-mailem a zaslání pokynů
pro příjemce.
Výzva k doložení kopií podkladů ke Smlouvě o poskytnutí nadačním příspěvku (podrobný
přehled podkladů je vyjmenován na straně 6).
Do 5 týdnů od vyhlášení
Nadace pořádá seminář pro příjemce grantů, kde bude vysvětleno řízení projektu, jeho
případné změny a samotné vyúčtování nadačního příspěvku.
Do 30. 6. 2014
Příjemce předloží všechny dokumenty potřebné k vyhotovení Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku, v opačném případě nadace od rozhodnutí o poskytnutí nadačního
příspěvku může odstoupit.
Do 30 dnů od doručení kompletní dokumentace k vyhotovení smlouvy
Příjemci bude zaslán návrh smlouvy ke kontrole a následně k podpisu.
Do 10 dnů od zaslání návrhu smlouvy příjemci
Příjemce je povinen v dané lhůtě smlouvu zkontrolovat, vytisknout 2x smlouvu,
2x rozpočet a 2x pokyny pro příjemce. Vše pevně k sobě přicvakne a zajistí ověřený podpis.
Následně zasílá poštou do Nadace OKD.
Do 45 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami
Zaslání 1. splátky grantu na účet příjemce, 50 – 70 % schválené částky.
Dle termínu uvedeného ve smlouvě
Odevzdání Průběžné zprávy, prokázání 30 % čerpání z 1. splátky.
V nejkratším možném termínu, nejpozději však do 45 dní po schválení Průběžné zprávy
pověřenou osobou v Nadaci OKD
Zaslání 2. splátky grantu na účet příjemce, 30 % schválené částky.
Do 30 dní od ukončení projektu dle smlouvy/dle poslední schválené žádosti o změnu
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Odevzdání Závěrečné zprávy.
V nejkratším možném termínu, nejpozději však do 45 dní po schválení Závěrečné
zprávy pověřenou osobou v Nadaci OKD
Zaslání 3. splátky grantu na účet příjemce, 20 – 40 % schválené částky, uzavření projektu.
Nutno předfinancovat tuto část projektu.

Základní pravidla realizace projektu
1) Přečtěte si důkladně smlouvu, rozpočet a pokyny pro příjemce ještě před tím, než
začnete projekt realizovat. Ušetříte si tím mnohé nepříjemnosti a nedopatření.
2) Data zahájení a ukončení projektu (tzv. doba realizace projektu) jsou velice důležitá!
Tato data naleznete ve smlouvě, viz Čl. III odst. 1. Veškeré doklady, které budete chtít
v rámci svého projektu proplatit z grantu Nadace OKD, musejí svým datem vzniku (dle
DUZP1) a úhrady (mimo výjimky viz str. 12, Datum úhrady) spadat do období mezi
zahájením
a
ukončením
projektu.
Náklady
vzniklé
a uhrazené před datem zahájení a po datu ukončení nebudou z grantu proplaceny.
3) POZOR, PŘÍJMOVÉ POKLADNÍ DOKLADY NEUZNÁVÁME!
4) Veškeré doklady prokazující čerpání grantu musí být vystaveny pouze
na organizaci, která je ve smlouvě o poskytnutí příspěvku označena jako příjemce
nadačního příspěvku.
5) Veškeré změny a problémy v projektu řešte včas (v období realizace projektu)
s programovými konzultanty nadačního týmu příslušného programu prostřednictvím
žádosti o změnu, případně na základě předchozí konzultace.
6) Všechny podklady a formuláře (vyúčtování, změny projektu apod.) najdete
na www.nadaceokd.cz/ke-stazeni.
7) Nadace OKD bude provádět namátkové kontroly projektů včetně kontrol originálů
dokladů prokazující čerpání grantu. Tuto kontrolu provede poskytovatel nadačního
příspěvku nebo jiná pověřená osoba.
TIP: Události týkající se vašeho projektu můžete sledovat prostřednictvím on-line databáze
Grantys.
Stačí,
když
se
přihlásíte
stejným
způsobem
(stejné
údaje)
jako při zpracování žádosti o grant.

1

Datum uskutečnění zdanitelného plnění – okamžik, kdy dojde k události (poskytnutí služby nebo

objednání zboží)
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Smlouva
Aby vám mohly být finanční prostředky pro realizaci projektu vyplaceny, je třeba uzavřít
smlouvu mezi nadací a vaši organizací. Pro přípravu smlouvy od vás vyžadujeme tyto
podklady:
•

Kopii dokladu registrace organizace (např. stanovy);

•

Kopii dokladu ustavující statutárního zástupce organizace (např. plná moc, doklad o
volbě nebo jmenování);

•

Kopii dokladu o vedení účtu organizace u bankovní instituce;

•

Kopii potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti organizace (ne starší 3
měsíců ode dne schválení podpory projektu správní radou
a prokazující neexistenci daňových nedoplatků), v opačném případě může nadace od
rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku odstoupit;

•

Upravený rozpočet projektu dle rozhodnutí správní rady, pokud byl příjemce k úpravě
vyzván.

V případě výsadeb či stavebních úprav nebo instalaci zařízení
na pozemku/objektu dokládáte také:
•

Kopii výpisu z katastru nemovitosti jako potvrzení o vlastnictví pozemku či objektu
(ne starší 3 měsíců) nebo souhlas majitele pozemku/objektu s realizací projektu,
pokud jste tyto přílohy nedodali k žádosti. Formulář souhlasu majitele najdete
na našich webových stránkách.

Vyplněnou smlouvu, rozpočet a pokyny pro příjemce vám zašleme ke kontrole, prosím,
pečlivě zkontrolujte veškeré údaje v nich obsažené. Poté smlouvu, rozpočet
a pokyny pro příjemce dvakrát vytiskněte, vše pevně k sobě přicvakněte a zajistěte ověřený
podpis statutárního zástupce vaši organizace.
Tato podepsaná a úředně ověřená vyhotovení nám zašlete na adresu nadace. Poté,
co bude smlouva podepsána ředitelem Nadace OKD, vám smlouvu zašleme zpět
na adresu organizace uvedenou ve smlouvě a bude vám zaslána první splátka.

Prezentace Nadace OKD
Každý projekt je jedinečný a vyžaduje specifický přístup v jeho komunikaci. Na prezentaci
donátora by se však nemělo nikdy zapomenout. Můžeme vám zapůjčit banner
či poskytnout naše nadační letáčky. Abyste prezentovali donátora správně, využijte příslušné
dokumenty, které naleznete na webových stránkách Nadace OKD. Pokud budete používat
logo Nadace OKD, jste povinni si návrh nechat schválit Nadací OKD.
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Mezi tyto dokumenty patří:
Práce se značkou Nadace OKD
Mediální kuchařka
Logo Nadace OKD

Změny v projektu
Změny uvnitř organizace
A. Statutární změny - o této změně je nezbytné informovat Nadaci OKD prostřednictvím
formuláře „Žádost o změnu“. Součástí žádosti je v případě změny statutárního zástupce
doklad o jeho volbě. Žádost je opatřena ověřeným podpisem nového statutára.
B. Změna sídla organizace - o této změně je nezbytné informovat Nadaci OKD
prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu“.
C. Změna čísla bankovního účtu - o této změně je nezbytné informovat Nadaci OKD
prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu“. Součástí žádosti o změnu bankovního účtu
je doklad o vedení nového účtu.
D. Změna osoby zodpovědné za realizaci projektu a jejích kontaktních údajů o této změně je nezbytné informovat Nadaci OKD prostřednictvím formuláře „Žádost o
změnu“.

Změny termínu realizace projektu
Pokud vznikne příjemci povinnost předkládat Průběžnou zprávu, je při jejím podání povinen
prokázat čerpání minimálně 30 % z první poskytnuté splátky. V případě,
že okolnosti neumožní tuto výši prokázat, je povinen požádat o změnu termínu podání
Průběžné zprávy. Se změnou termínu se mění i termín vyplácené druhé splátky.
V případě, že okolnosti neumožňují ukončit váš projekt v termínu stanoveném
ve smlouvě, je možné zažádat o prodloužení realizace projektu. Maximální možná doba
prodloužení realizace projektu činí 12 měsíců od data ukončení uvedeného ve Smlouvě
o poskytnutí nadačního příspěvku.
O uvedenou změnu je nezbytné žádat dříve, než nastane datum ukončení realizace
projektu dle smlouvy. Se změnou termínu realizace projektu se automaticky posunuje
i termín odevzdání Závěrečné zprávy, kterou je příjemce povinen odevzdat do 30 dní
od ukončení realizace projektu. Žádosti o prodloužení termínu realizace projektu přijaté
až po termínu ukončení realizace uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku
nebudou akceptovány!
Termín zahájení realizace projektu není možné změnit. Termín uvedený ve smlouvě
o poskytnutí nadačního příspěvku je závazný a neměnný. Náklad vzniklý (dle DUZP) nebo
hrazený v termínu před tímto datem nelze z prostředků grantu Nadace OKD uhradit.
Žádost o změnu termínu realizace projektu proveďte prostřednictvím formuláře „Žádost
o změnu“, který naleznete na www.nadaceokd.cz/ke-stazeni.
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Změny v rozpočtu projektu
Změny rozpočtu jsou možné ve třech případech:
1.

Změny do 15 % (včetně) z celkového přiznaného nadačního příspěvku. Tuto částku
můžete rozdělit pouze do schválených položek. Příjemce je povinen o této změně
neprodleně v okamžiku jejího zjištění informovat programového konzultanta nadačního
týmu.
Změny rozpočtu do 15 % je možné kumulovat, přičemž celková výše jednotlivých změn
za celé období realizace projektu nesmí přesáhnout 15 % celkového přiznaného
nadačního příspěvku.

2.

Změny nad 15 % celkového nadačního příspěvku mezi schválenými položkami
nákladů dle smlouvy musí odsouhlasit poskytovatel. Příjemce je povinen o tuto změnu
požádat dříve, než k této změně dojde, a to s patřičným odůvodněním.

3.

Žádat o změnu je také nutné podat v případě potřeby zařazení nově vzniklých položek
nákladů do rozpočtu projektu, a to i v případě, že výše prostředků na tuto položku
nedosahuje 15 % limitu. Tyto změny musí odsouhlasit poskytovatel.

Výpočet 15 % - jedná se o 15 % z poskytnutého finančního příspěvku Nadace OKD.
Příklad: Příjemce získal od nadace příspěvek na projekt ve výši 100 000,-. Dle pravidla
si může přesunout mezi schválenými položkami částku maximálně 15 000,(100 000 * 15 %), a to v celkovém součtu změň.

Název nákladové
položky

Celkové
náklady v
jednotlivých
položkách

Přiznáno z
grantu
Nadace
OKD
(schváleno
NOKD)

Změny čerpání
z grantu
Nadace OKD
(nová výše v
odpovídajících
položkách)

Navýšení

Položka č. 1

55 000,00

50 000,00

35 000,00

0,00

Položka č. 2

30 000,00

20 000,00

30 000,00

10 000,00

Položka č. 3

45 000,00

30 000,00

35 000,00

5 000,00

130 000,00

100 000,00

100 000,00

15 000,00

Celkem

Takto zjistíte přesnou sumu přesunu, a zda je to nad, nebo pod 15 %.
Změnu rozpočtu proveďte prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu“. Součástí žádosti je
tabulka „Příloha k žádosti o změnu rozpočtu“, kterou naleznete na www.nadaceokd.cz/kestazeni.

Ostatní změny projektu
V případě, že při realizaci vašeho projektu dojde k jiné než výše uvedené změně, kontaktujte
neprodleně svého programového konzultanta.
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Žádosti o změnu zasílejte pouze na adresu Nadace OKD, Lihovarská 10/1199,
716 00, Ostrava-Radvanice.

Doložení realizace projektu
Nadace OKD v souladu se svým statutem vyžaduje od příjemců nadačních příspěvků doložení
nakládání s tímto příspěvkem.
Příjemce je povinen doložit Průběžnou a Závěrečnou zprávu (povinnost doložit jednu nebo
dvě zprávy stanoví smlouva) včetně všech náležitostí. Zprávy musí být odeslány dle termínů
uvedených ve Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.
Zpráva se odesílá v elektronické podobě prostřednictvím systému Grantys
(www.grantys.cz). Vybrané přílohy zprávy je současně nutné zaslat v tištěné podobě na
adresu Nadace OKD.
Mezi tyto přílohy patří: tabulka závěrečného vyúčtování, doklady prokazující čerpání grantu
a fotografie na CD (pouze u Závěrečné zprávy).

Doklady prokazující čerpání grantu
Jelikož si Nadace OKD zakládá na transparentnosti, vyžaduje konkrétní typy dokladů, které
přikládáte k vyúčtování. Pokud nedodáte správný typ dokladů, nebude vám položka
uznána.
Prokázání každého nákladu musí obsahovat podklad k platbě a doklad o zaplacení.
Podklad k platbě má pouze tyto podoby:
•

Faktura

•

Paragon (účtenka)

•

Smlouva

•

Cestovní příkaz

Doklad o zaplacení má tyto podoby:
•

Výpis z účtu organizace

•

Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný)

POZOR: PŘÍJMOVÉ POKLADNÍ DOKLADY NEUZNÁVÁME!
Podrobný popis, jak náklady prokazovat ve vyúčtování dle položek v rozpočtu, najdete
v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
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V příloze č. 2 uvádíme také seznam neuznatelných nákladů projektu.
V případě, že jste prováděli platbu v cizí měně, je třeba přepočíst náklady na CZK,
a to dle středního kurzu ČNB k datu provedení platby.

Náležitosti Průběžné a Závěrečné zprávy
Průběžná zpráva
•

Textová zpráva

•

Formulář Průběžné vyúčtování
(musíte prokázat čerpání nákladů min. ve výši 30 % z první uhrazené splátky grantu)

•

Kopie dokladů prokazující čerpání grantu

•

Informační materiály
(fotografie, ukázka článků, tiskových zpráv, letáků, plakátů)

Závěrečná zpráva
•

Textová zpráva

•

Formulář Závěrečné vyúčtování

•

Kopie dokladů prokazující čerpání grantu

•

Doklad o podání žádosti do fondů EU v rámci programu Pro Evropu

•

Informační materiály
(fotografie, ukázka článků, tiskových zpráv, letáků, plakátů)

Jak postupovat krok za krokem při odevzdání zprávy
1.

Na www.grantys.cz se přihlaste k vašemu uživatelskému účtu. Otevřete příslušný projekt.
V sekci „Další informace“ zvolte příslušnou zprávu, kterou chcete odevzdat, a otevřete.
Otevře se vám základní informace o zprávě a také samotný formulář. Ve formuláři
odpovězte na příslušné otázky do jednotlivých kolonek. Zprávu můžete průběžně ukládat,
když kliknete v dolní části formuláře na pole „Uložit“.

2.

Originály dokladů prokazující čerpání grantu si rozdělte do příslušných kapitol dle
schváleného rozpočtu a seřaďte je dle data úhrady. Vyžadujeme pouze ty doklady, které
si necháváte z nadačního příspěvku proplatit. Nezasílejte nám doklady, které se
k příspěvku nevztahují.

3.

Označte originály dokladů prokazující čerpání grantu povinným popiskem dle smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku, Čl. IV, odst. 1b větou: Z grantu
č. (uveďte číslo projektu) Nadace OKD čerpáno (uveďte částku) Kč
Dále na doklad uveďte (do horní části) pořadové číslo dokladů (1 – xxxx)
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Označení, prosím, neuvádějte na výdajové pokladní doklady. U mzdových nákladů
uvádějte povinný popis na výplatní lístek zaměstnance, a pokud nemáte výplatní lístek,
uvádějte popisek na smlouvu.
4.

Jakmile budete mít doklady označené, můžete udělat jejich kopie.

5.

Stáhněte si tabulku Průběžného/Závěrečného vyúčtování na www.nadaceokd.cz/kestazeni.

6.

Vyplňte tabulku Průběžného/Závěrečného vyúčtování takto:
Pořadové číslo dokladu

Uveďte pořadové číslo dokladu. Účetní doklady
číslujte vzestupně (1 – xxx) jednou číselnou řadou
procházející celou tabulkou. Nečíslujte kapitoly
jednotlivě!

Číslo dokladu v účetním systému

Uveďte číslo dokladu ve vašem účetním systému
(např. VD0108, FP0209 apod.)

Účel platby

Uveďte název (zkrácený) dle rozpočtu smlouvy
a předmět nákupu/pořízené služby. Z názvu položky
musí být zcela jednoznačné, se kterou konkrétní
položkou v rozpočtu smlouvy souvisí. (Pomoci si
můžete například strukturováním názvu položky
pomoci pomlčky nebo závorky, přičemž napřed
uvádíte
název
položky
dle rozpočtu a za ním účel platby dle dokladu
prokazujícího čerpání grantu)

Celková částka uvedená na dokladu Vepište celkovou částku uvedenou na dokladu
prokazujícím čerpání grantu, a to i v případě,
že jste z prostředků Nadace OKD uhradili jen část
daného výdaje. U osobních nákladů uvádějte
super hrubou mzdu.
Částka hrazená z grantu

Uveďte částku hrazenou z grantu. Musí se shodovat
s částkou uvedenou v označení dokladu (viz smlouva
Čl. IV odst. 1b).

Datum úhrady

Uveďte datum úhrady nákladu dle výdajového
pokladního dokladu/výpisu z účtu. Náklady
vzniklé (dle DUZP) nebo uhrazené před dnem
zahájení projektu uvedeným ve smlouvě nebo
po termínu realizace projektu nelze z grantu Nadace
OKD
profinancovat.
Mzdy,
cestovné
a služby (nájem, telefonní poplatky, poplatky
za internet, el. energie, plyn, voda) je možno
zaúčtovat a prokázat i po ukončení termínu realizace
projektu, a to nejpozději do 20. dne (včetně)
následujícího měsíce.
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Jednotlivé platby týkající se grantu na bankovních výpisech prosím důsledně zvýrazněte
a popište, o co jde, případně uveďte číslo položky z tabulky vyúčtování, ke které se
vztahuje.
7.

V Průběžném vyúčtování jste povinni doložit všechny dosud hrazené náklady
od začátku realizace projektu a prokázat čerpání nákladů min. ve výši 30 % z první
uhrazené splátky grantu. V opačném případě vám nemůžeme vyplatit další splátku
grantu.

8.

V případě, že jste podávali Průběžné vyúčtování, obsahuje tabulka Závěrečného
vyúčtování pouze doklady k nákladům, které byly v rámci projektu uhrazeny po datu
odevzdání Průběžné zprávy a nebyly prokázány ve vyúčtování průběžném.

9.

V programu Pro Evropu lze z grantu financovat v souladu s grantovou výzvou
z celkových nákladů na poradenské služby max. 75 %, z celkových nákladů
na vzdělávání max. 90 %, z celkových nákladů na cestovné max. 50 %. V opačném
případě je poskytovatel grantu oprávněn grant poměrně krátit.

10. Na program Pro Evropu se vztahuje povinnost předložit společně se Závěrečnou
zprávou také doklad o podání žádosti do fondů EU (případně jiný zvolený dotační
titul). Jako dostatečný považujeme doklad potvrzující osobní převzetí, případně doklad
z elektronické databáze. V obou případech musí doklad obsahovat dostatečnou
identifikaci žádosti EU: název projektu (totožný nebo korespondující se záměrem
projektu Pro Evropu), název organizace, stav žádosti EU potvrzující její finalizaci a
odevzdání a celý název cílového programu – finančního mechanismu včetně čísla výzvy
a data odevzdání. V případě osobního převzetí také podpis a razítko příslušného orgánu.
Doklad musí být v dostatečném rozlišení (scan, Print Screen) zajišťující jeho snadnou
čitelnost. Dokument přiloží příjemce jako soubor k elektronické verzi Závěrečné zprávy
do systému Grantys a řádně a výstižně pojmenuje, abychom se rychle a lépe orientovali
v přílohách.
11. Vyplněnou vyúčtovací tabulku na předepsaném formuláři uložte jako soubor do oddílu
„Přílohy“ přímo ve formuláři zprávy v systému Grantys a řádně a výstižně pojmenujte.
Tabulku vytiskněte a nechte podepsat statutárním zástupcem.
12. Nahrajte informační materiály (plakát, leták, pozvánku, tiskové zprávy, články
v novinách, na internetu apod.) jako soubor k elektronické verzi Průběžné/Závěrečné
zprávy na www.grantys.cz. Přílohu řádně a výstižně pojmenujte. Nevkládejte prosím
celé výtisky periodik a obecních zpravodajů.
13. Vložte 5 digitálních fotografií v minimálním rozlišení 300dpi ve formátu JPG, JPEG jako
soubor k elektronické verzi Průběžné/Závěrečné zprávy na www.grantys.cz. Fotografie
řádně a výstižně pojmenujte. Nenahrávejte a neposílejte fotografie tištěné a ani v
souborech .doc a .pdf – fotografie musí být použitelné pro další zpracování. Pokud máte a
chcete nám zaslat větší počet fotografii, vložte je na CD a zašlete do Nadace OKD.
14. Jakmile budete mít vše v Grantysu vyplněné a přílohy vložené, můžete zprávu odeslat
tlačítkem „Odeslat zprávu“.
15. Do obálky vložte podepsanou vyúčtovací tabulku Průběžného/Závěrečného vyúčtování,
kopie dokladů prokazující čerpání grantu a CD s fotografiemi (pokud máte) a zašlete na
adresu Nadace OKD, Lihovarská 10/1199, Ostrava-Radvanice 716 00.
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Podrobný postup vkládání Průběžné/Závěrečné zprávy včetně všech příloh naleznete
v dokumentu „Manuál pro práci s Grantysem“, který je ke stažení na www.nadaceokd.cz
(Ke stažení – Pro příjemce).

V případě, že zpráva nebude obsahovat všechny náležitosti, vyzve programový konzultant
příjemce k doplnění. Příjemce je povinen zprávu doplnit do 10 pracovních dní ode dne
doručení této výzvy k doplnění. V případě nedodržení lhůty se na příjemce vztahují sankce
uvedené ve smlouvě.

Průběžné a Závěrečné zprávy se považují za schválené až po písemném odsouhlasení
ředitelem Nadace OKD. Do 45 dní od schválení Průběžné zprávy vám bude vyplacena 2.
splátka nadačního příspěvku, do 45 dní od schválení Závěrečné zprávy vám bude vyplacena
poslední splátka příspěvku.

Nadační návštěvy
Cílem Nadace OKD je kromě podpory smysluplných projektů také zkvalitňování vzájemné
komunikace a informovanosti a z toho plynoucí podpora neziskového sektoru. Zástupci
Nadace OKD proto průběžně navštěvují jednotlivé projekty. Na místě se nejen přesvědčí o
průběhu projektu a o účelném vynakládání finančních prostředků, ale zároveň získají zpětnou
vazbu potřebnou pro další činnost nadace. Nadace OKD si vyhrazuje právo kdykoli projekt
navštívit a zkontrolovat postup jeho realizace včetně originálů účetních dokladů týkajících se
projektu.

Programoví konzultanti
Pro radost – Veronika Kusá, kusa@nadaceokd.cz, 725 133 515
Pro zdraví – Zuzana Macháčková, machackova@nadaceokd.cz, 725 389 852
Pro budoucnost – Nikola Vavrous, vavrous@nadaceokd.cz, 725 399 457
Pro Evropu – Nikola Vavrous, vavrous@nadaceokd.cz, 725 399 457

Přílohy Pokynů pro příjemce
Příloha č. 1 - Způsob prokázání nákladů včetně úhrad nákladů ve vyúčtování projektů
Příloha č. 2 - Neuznatelné náklady projektu v jednotlivých programech
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Příloha č. 1: Způsob prokázání nákladů včetně úhrad nákladů ve vyúčtování projektů

1.

Osobní náklady

V této nákladové položce se prokazuje pouze vztah mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem. Prostřednictvím pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody
o pracovní činnosti a honorářů (do 10 000 Kč). Jiné náklady zde nepatří. Údaje
pokládáme za důvěrné a nadace je dále nerozšiřuje.
Možné podoby dokladů
•

Pracovní smlouva

•

Dohoda o provedení práce (DPP)

•

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

•

Smlouva o honoráři

•

Platový výměr, popř. jiné doložení výše mzdy/platu (pokud není uvedeno
ve smlouvě)

•

Pracovní náplň (pokud není uvedeno ve smlouvě)

•

Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem –
prokazujete výplatním lístkem nebo interním dokladem

•

Zákonné úrazové pojištění – doložení sazby a výpočtu ze způsobilých mezd
a vypočtené částky

•

Výplatní lístek (nezapomeňte na povinné označení – viz Smlouva Čl. IV, odst. 1b).
Pozor: Menší organizace u DPP nevystavují výplatní lístek, povinné označení
umístěte přímo na smlouvu.

Doklad prokazující úhradu:

2.

•

Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný)

•

Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují k danému
nákladu (čistá mzda, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, daň)

Investice

Do této nákladové položky řadíme pouze dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou
nad 40 000 Kč za 1 kus a dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou
nad 60 000 Kč za 1 kus.
Možné podoby dokladů:
•

Faktura se zřejmou identifikací předmětu plnění

•

Objednávka

•

Smlouva
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Doklad prokazující úhradu:

3.

•

Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný)

•

Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují k danému
nákladu

Materiálové náklady

Jedná se o předměty hmotného charakteru, které dál využíváte nebo zpracováváte. Mezi
tyto náklady může patřit kancelářský materiál (papíry, tonery), ceny pro vítěze, potraviny
(které dále zpracováváte, PHM (pouze do služebních vozů a strojů v majetku organizace)
apod.
Možné podoby dokladů
•

Faktura

•

Paragon

•

Příslušná smlouva a objednávka

•

Kniha jízd (u PHM)

•

Karta majetku (u PHM)

•

Předávací protokol (u odměn pro účastníky s jednotkovou hodnotou vyšší než
500 Kč a to včetně) – formulář naleznete ke stažení na stránkách Nadace OKD

Doklad prokazující úhradu:

4.

•

Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný)

•

Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují k danému
nákladu

Cestovné

Jedná se o cestovní náhrady využitím dopravních prostředků a soukromého vozidla
pro účely projektu dle zákoníku práce. Nejedná se o zajištění dopravy soukromým
dopravcem – to spadá do služeb.
Stravné je uznatelným nákladem pouze při prokázání také cestovních náhrad.

a) Cestovné využitím dopravních prostředků
Dokládáte:
• Cestovní příkaz
• Jízdní doklady – MHD, vlak…
Doklad prokazující úhradu:
•

Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný)
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•

Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují k danému
nákladu

b) Cestovné využitím soukromého vozidla pro účely projektu
Vzoreček pro výpočet cestovní náhrady na 1 km:
Průměrná spotřeba vozidla = (spotřeba ve městě + mimo město + kombinovaná) / 3 = A
Jednotlivé spotřeby naleznu ve velkém technickém průkazu
Sazba na 1 Km = (A / 100) x průměrná cena pohonných hmot pro daný rok + amortizace
Takto vypočtená sazba dle zákoníku práce je maximální uznatelná částka na 1 km cesty. Vaše
směrnice v organizaci může stanovit jinou výši, ale nikdy nesmí přesáhnout zákonné
maximum.

Dokládáte:
• Cestovní příkaz
• Velký technický průkaz vozidla
• Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracovních cestách (směrnice)
Doklad prokazující úhradu:

5.

•

Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný)

•

Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují k danému
nákladu

Služby

Jedná se o služby zprostředkované dodavatelem např. tisk propagačních materiálů, smlouva
o dílo, honoráře (nad 10 000 Kč). Do této položky rovněž řadíme provozní náklady jako je
nájem, energie, telefonní poplatky apod.
Služby související s provozem jsou uznatelným nákladem při úhradě do 20. dne následujícího
měsíce po ukončení projektu.
Možné podoby dokladů:
• Faktura
• Smlouva o dílo (nezapomeňte na povinné označení – viz Smlouva Čl. IV, odst.1b)
• Smlouva o honoráři
• Objednávka
• Smlouva
• Doklad k zadávacímu řízení, pokud bylo realizováno
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Doklad prokazující úhradu:
•

Výdajový pokladní doklad (vždy řádně a kompletně vyplněný)

•

Bankovní výpis – důsledně zvýrazněte a popište položky, které se vztahují k danému
nákladu

Příloha č. 2: Neuznatelné náklady projektu v jednotlivých programech

Pro všechny programy
•

Náklady prokázány na příjmovém pokladním dokladu;

•

DPH v případě, že je příjemcem příspěvku organizace, která je plátcem DPH
a není osvobozena;

•

Pohonné hmoty (PHM) mimo PHM do služebních vozidel, strojů a zařízení
v návaznosti na aktivity projektu;

•

Náklady na rekonstrukci, zařízení budov, pokud není jasně prokázána přímá vazba na
projekt;

•

Nákup výpočetní techniky a dalšího vybavení, pokud není jasně prokázána přímá vazba
na projekt;

•

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku;

•

Poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu;

•

Auditorské služby;

•

Právní služby;

•

Celní, správní a soudní poplatky;

•

Ceniny (poštovní, dálniční známky, kolky, stravenky, telefonní a PHM karty);

•

Akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, splácení
bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru
a ostatních přijatých výpomocí;

•

Občerstvení realizačního týmu a účastníků, pokud nemá jasnou vazbu na projekt (např.
občerstvení v restauraci);

•

Alkoholické nápoje;

•

Poskytování finančních i nefinančních darů (darovací smlouva);

•

V případě nefinančních odměn nad 500,- Kč za ks (nikoli za balíček) např. účastníci
soutěží se může o uznatelný náklad jednat pouze v případě, že součástí závěrečného
vyúčtování budou předávací protokoly o předání odměny vítězi (vzor předávacího
protokolu www.nadaceokd.cz/ke-stazeni);

•

Stravné bez prokazatelného cestovního příkazu;
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•

Výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku.

Specifické neuznatelné náklady v programu Pro radost
•

Výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor,
uměleckých děl a sbírek;

•

Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty.

Specifické neuznatelné náklady v programu Pro zdraví
•

Supervize;

•

Výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor;

•

Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty;

•

Rekonstrukce nebo zařízení budov/prostor je možno podpořit pouze v případě,
že je jasně specifikována nezbytnost rekonstrukce ve vztahu k poskytování služeb
klientů či pacientů v dlouhodobém horizontu;

•

Rekonstrukce budov/prostor je možná
nebo s písemným souhlasem majitele.

pouze

u

vlastních

budov/prostor

Specifické neuznatelné náklady v programu Pro Evropu
•

Success-fee agenturám zpracujícím žádost EU;

•

Realizační dokumentace (prováděcí projekt stavby, dokumentace pro zadání
stavby). Náklad je ve fázi zpracování žádosti EU zbytečný. Prováděcí dokumentaci lze
hradit v některých případech ze získané dotace (zpětně například v rámci ROP, někdy
dokonce i dokumentace ke SP);

•

Tvorba strategického plánu obce, případně územního plánu; není z programu
podporovaná. Jedná se o běžnou obecní agendu.
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přílohač.č.1 1k kusnesení
usneseníRM Karviné č. 3822
Příloha

INVENTURNÍ SOUPIS dlouhodobého majetku a drobného majetku dle skupin (evidenční)

IČ: 00297534
Název org.: statutární město Karviná

Období: 05/14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv. číslo
Název složky majetku
Datum zař
Výrob.číslo
Jedn.cena ks
Cena
Místnost
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Středisko:
01 - OO - MMK
Skupina:
28 - DDHM
Podskupina:
0 - DDHM (3.000 Kč - 40.000 Kč)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------611
kuchynska linka
13.10.1995
22552,00
1
22552,00
018-007
674
Box oboustranný S 15
18.12.1996
4000,00
1
4000,00
018-004
780
Skrin policova vč. skř. stolu
1.12.1997
21650,00
1
21650,00
018-004
28/00-1381
Kuchyňka manažerská
1.12.1996
3000,00
1
3000,00
018-005
28/00-1500
Křeslo
7.2.1992
450,00
1
450,00
018-005
28/00-1523
Křeslo
7.2.1992
450,00
1
450,00
018-005
28/00-1526
Stůl
1.9.1993
700,00
1
700,00
018-005
28/00-2095
Kalkulátor CASIO
2.6.1992
1341583
650,00
1
650,00
018-011
28/00-2413
Výsuv pro klávesnici
18.4.1995
558,00
1
558,00
018-005
28/00-2418
Deska stolu 180 AGDO
18.4.1995
1703,00
1
1703,00
018-005
28/00-2444
Paraván ATYP
18.4.1995
1946,00
1
1946,00
018-005
28/00-2449
Skříň šanon
18.4.1995
4247,00
1
4247,00
018-005
28/00-2450
Skříň polo šanon
18.4.1995
3286,00
1
3286,00
018-005
28/00-2453
Skříň polo sklo
18.4.1995
2249,00
1
2249,00
018-005
28/00-2461
Skříň polo šanon
18.4.1995
3859,00
1
3859,00
018-005
28/00-2489
Stůl pracovní
18.4.1995
1597,00
1
1597,00
018-005
28/00-2545
Stůl psací 1400
18.4.1995
2422,00
1
2422,00
018-005
28/00-2550
Stůl psací 1400
18.4.1995
2422,00
1
2422,00
018-005
28/00-2616
Hřeben policový
21.7.1995
568,00
1
568,00
018-005
28/00-2774
Koš techo
29.12.1995
282,00
1
282,00
018-001
28/00-2874
Kalkulačka MK 60
8.12.1986
2909
100,00
1
100,00
018-011
28/00-2893
Skříň šatní
22.2.1991
300,00
1
300,00
018-007
28/00-2896
Skříň
22.2.1991
350,00
1
350,00
018-007
28/00-2897
Skříň
22.2.1991
120,00
1
120,00
018-007
28/00-2899
Skříňka
22.2.1991
100,00
1
100,00
018-007
28/00-2966
Stůl psací
10.9.1992
650,00
1
650,00
018-005
28/00-3470
Stůl psací NIEHOF
1.11.1995
2052,00
1
2052,00
018-005
28/00-3479
Deska stolová+noha NIEHOF
1.11.1995
1073,00
1
1073,00
018-005
28/00-3480
Deska stolová+noha NIEHOF
1.11.1995
1073,00
1
1073,00
018-005
28/00-3509
Stolek pod psací stroj
1.11.1995
1253,00
1
1253,00
018-005
28/00-3641
Skříň ALFA
20.9.1989
1152,00
1
1152,00
018-005
28/00-3642
Skříň zásuvky ALFA
20.9.1989
1562,00
1
1562,00
018-007
28/00-3644
Nádstavec
20.11.1989
444,00
1
444,00
018-007
28/00-3645
Nádstavec
20.11.1989
444,00
1
444,00
018-007
28/00-4148
Skříň šatní
24.4.1990
743,00
1
743,00
018-007
28/00-4151
Skříňka dvířka
24.4.1990
1061,00
1
1061,00
018-007
28/00-4153
Skříňka dvířka
24.4.1990
1061,00
1
1061,00
018-007
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INVENTURNÍ SOUPIS dlouhodobého majetku a drobného majetku dle skupin (evidenční)

IČ: 00297534
Název org.: statutární město Karviná

Období: 05/14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv. číslo
Název složky majetku
Datum zař
Výrob.číslo
Jedn.cena ks
Cena
Místnost
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/00-4154
Skříňka
24.4.1990
1129,00
1
1129,00
018-007
28/00-4165
Skříňka
22.2.1991
295,00
1
295,00
018-005
28/00-4166
Skříňka
22.2.1991
418,00
1
418,00
018-007
28/00-4167
Skříňka
22.2.1991
295,00
1
295,00
018-005
28/00-4169
Skříňka
22.2.1991
295,00
1
295,00
018-007
28/00-4170
Skříňka
22.2.1991
418,00
1
418,00
018-007
28/00-4171
Skříňka
22.2.1991
418,00
1
418,00
018-007
28/00-4173
Nádstavec
22.2.1991
238,00
1
238,00
018-007
28/00-4215
psaci stul oboustr.
19.5.1994
4940,00
1
4940,00
018-004
28/00-4218
psaci stul oboustranny
19.5.1994
4500,00
1
4500,00
018-005
28/00-4657
kancelarsky stul
27.9.1994
3220,00
1
3220,00
018-005
28/00-4686
skrin satni
27.9.1994
4330,00
1
4330,00
018-005
28/00-5091
schůdky
28.11.1986
60,00
1
60,00
018-001
28/00-5193
Podnož, zásuvka
3.3.1992
120,00
1
120,00
018-004
28/00-5194
Podnož, zásuvka
3.3.1992
120,00
1
120,00
018-004
28/00-5195
Podnož, zásuvka
3.3.1992
120,00
1
120,00
018-005
28/00-5305
Lístkovnice čtyřzásuvková
12.12.1997
1100,00
1
1100,00
018-005
28/00-5453
kontejner sv.
22.5.1995
4880,00
1
4880,00
018-004
28/00-5968
kontejner
15.9.1995
3133,00
1
3133,00
018-007
28/00-6152
jednaci stul
14.12.1995
3892,00
1
3892,00
018-005
28/00-6521
stul pracovni s hrazdou
15.4.1996
3228,00
1
3228,00
018-004
28/00-6656
Židle pracovní otočná BRAVO
5.2.2001
500,00
1
500,00
018-005
28/00-6722
Lístkovnice 2-zásuvková
18.12.2000
5000,00
1
5000,00
018-005
28/00-6812
Kontejner
1.12.1996
2955,00
1
2955,00
018-004
28/00-6930
kontejner se zamkem
14.6.1996
3510,00
1
3510,00
018-004
28/00-7268
zasobnik na tiskopisy
19.11.1996
8261,00
1
8261,00
018-001
28/00-7271
nadstavec
19.11.1996
3747,00
1
3747,00
018-007
28/00-7330
Kalkulačka SHARP 2630 L, el.
16.12.1999
9D010675
600,00
1
600,00
018-011
28/00-7801
Psací stroj ROBOTRON
30.6.2001
970094
1200,00
1
1200,00
018-001
28/00-7944
stul roh. pod PC
9.12.1997
4890,00
1
4890,00
018-005
28/00-7945
stul pod tiskarnu
9.12.1997
5476,00
1
5476,00
018-005
28/00-8191
stul roh. pod PC
9.12.1997
5472,00
1
5472,00
018-005
28/00-8193
vysoky roh.prvek
9.12.1997
4000,00
1
4000,00
018-005
28/00-8290
kresilko JOY
9.12.1997
3260,00
1
3260,00
018-004
28/00-8315
kresilko JOY
9.12.1997
3260,00
1
3260,00
018-004
28/00-8360
kresilko JOY
9.12.1997
3260,00
1
3260,00
018-004
28/00-8405
kresilko JOY
9.12.1997
3260,00
1
3260,00
018-004
28/00-8561
kresilko JOY
9.12.1997
3260,00
1
3260,00
018-004
28/00-8852
televizor Casio
2.7.1998
14350,00
1
14350,00
018-011
28/00-9140
stul pod psaci stroj
22.12.1998
4241,00
1
4241,00
018-005
28/00-9224
pocitacka bankovek
2.2.1999
12310,00
1
12310,00
018-011
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INVENTURNÍ SOUPIS dlouhodobého majetku a drobného majetku dle skupin (evidenční)

IČ: 00297534
Název org.: statutární město Karviná

Období: 05/14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv. číslo
Název složky majetku
Datum zař
Výrob.číslo
Jedn.cena ks
Cena
Místnost
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/00-9339
polokreslo Signum
3.5.1999
4150,00
1
4150,00
018-004
28/00-9341
prapor mesta venkovni (plátno) 87x141
3.5.1999
5000,00
1
5000,00
018-009
28/00-9523
kancelarska zidle
11.10.1999
6240,00
1
6240,00
018-004
28/00-9571
knihovy regal
29.9.1999
10003,00
1
10003,00
018-005
28/00-9573
pujcov. stul / 200cm
29.9.1999
14532,00
1
14532,00
018-005
28/00-9650
skrin
29.9.1999
14600,00
1
14600,00
018-005
28/00-9705
kreslo cal.
29.9.1999
12480,00
1
12480,00
018-005
28/00-9731
skrinka s prihrádkami
29.9.1999
9880,00
1
9880,00
018-004
28/00-9846
kuchynska linka
27.10.1999
14804,00
1
14804,00
018-007
28/00-10315
sekačka NP 534
26.5.2000
19350,00
1
19350,00
018-001
28/00-10331
pult rohovy
1.6.2000
3300,00
1
3300,00
018-005
28/00-10452
varnice s pipou
14.11.2000
3860,00
1
3860,00
018-001
28/00-10988
křesilko JOY
6.3.2001
3294,00
1
3294,00
018-004
28/00-11068
stul pracovni s vysuvem
17.5.2001
4042,00
1
4042,00
018-005
28/00-11190
overovac bankovek
25.7.2001
3474,00
1
3474,00
018-011
28/00-11206
stul pracovni
6.8.2001
3950,00
1
3950,00
018-005
28/00-11373
skrinka mala
19.10.2001
3006,00
1
3006,00
018-004
28/00-11561
zidle jednaci
10.12.2001
3271,00
1
3271,00
018-004
28/00-12222
mechan.psaci stroj
1.3.1991
653253
4952,00
1
4952,00
018-001
28/00-12620
trojkreslo Kerstin
1.4.1992
4960,00
1
4960,00
018-005
28/00-12964
skříň
1.4.1992
4725,00
1
4725,00
018-004
28/00-12967
skrinka
1.4.1992
3854,00
1
3854,00
018-004
28/00-102078
pracka automat.Siemens206
15.7.2002
12990,00
1
12990,00
018-011
28/00-102179
skříň kovová kancelářská
27.12.2002
8454,00
1
8454,00
018-005
28/00-102257
židle EC GAMA otočná dřevo
7.1.2003
11361,00
1
11361,00
018-007
28/00-102266
skříňka rohová
13.1.2003
3570,00
1
3570,00
018-004
28/00-102267
kontejner se zámkem
13.1.2003
3460,00
1
3460,00
018-004
28/00-102333
pracovní stůl atyp
6.2.2003
4320,00
1
4320,00
018-004
28/00-102477
kuchyňka
10.7.2003
10900,00
1
10900,00
018-005
28/00-102586
skříň
21.7.2003
15733,00
1
15733,00
018-005
28/00-102626
kalkulačka Sharp
23.9.2003
3404,00
1
3404,00
018-011
28/00-102754
prapor města oboustranný (plátno) 87x141
5.2.2004
4209,00
1
4209,00
018-009
28/00-102784
Lístkovnice
2.6.2004
7076,00
1
7076,00
018-005
28/00-102787
Diktafon Olympus DW 360
2.6.2004
5440,00
1
5440,00
018-011
28/00-102792
Diktafon Olympus DW 360
2.6.2004
5440,00
1
5440,00
018-011
28/00-102793
Diktafon Olympus DW 360
2.6.2004
5440,00
1
5440,00
018-011
28/00-102963
Fotoaparát digitální
29.11.2004
11887,00
1
11887,00
018-011
28/00-103090
Mapa na plastové podložce
22.7.2005
11814,00
1
11814,00
018-001
28/00-103136
Televizor PHILIPS
1.12.2005
4049,00
1
4049,00
018-011
28/00-103317
Stůl pracovní
18.7.2006
8982,12
1
8982,12
018-004
28/00-103372
Liskovnice
6.10.2006
5364,50
1
5364,50
018-005
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INVENTURNÍ SOUPIS dlouhodobého majetku a drobného majetku dle skupin (evidenční)

IČ: 00297534
Název org.: statutární město Karviná

Období: 05/14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv. číslo
Název složky majetku
Datum zař
Výrob.číslo
Jedn.cena ks
Cena
Místnost
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/00-103409
nádstavec
14.12.2006
3130,00
1
3130,00
018-004
28/00-103417
skříň policová
14.12.2006
4400,00
1
4400,00
018-005
28/00-103559
skříň šanonová
17.12.2007
3645,30
1
3645,30
018-007
28/00-103664
odkládací stěna
26.5.2008
4000,00
1
4000,00
018-004
28/00-103665
odkládací stěna
26.5.2008
4000,00
1
4000,00
018-004
28/00-103709
kartotéka 4-zásuvková A4
9.7.2008
6652,00
1
6652,00
018-005
28/00-103762
dveře plné vč. zárubně
4.9.2008
7654,00
1
7654,00
018-004
28/00-103805
kancelářská židle SATURN
10.11.2008
7950,00
1
7950,00
018-004
28/00-104024
kancelářská židle SATURN
9.12.2009
6500,00
1
6500,00
018-005
28/00-3648/508 Skříňka
20.11.1989
1225,00
1
1225,00
018-007
28/00-604/8402 skrin na sanony
15.9.1995
5656,00
1
5656,00
018-007
28/00-4928/2097 Židle otočná
3.4.1995
190,00
1
190,00
018-005
28/00-5492/1814 digitalni rollmeter
12.7.1995
4835,00
1
4835,00
018-011
28/00-5888/1888 zidle otocna
15.9.1995
3981,00
1
3981,00
018-005
28/00-6934/2005 otocna zidle s madly
14.6.1996
4613,00
1
4613,00
018-005
28/00-7315/8418 kryt lednice s nadst.
23.12.1996
6547,00
1
6547,00
018-004
28/00-8195/9143 stul jednaci
9.12.1997
3840,00
1
3840,00
018-005
28/00-102013/1112 prapor mesta oboustranny (satén) 64x98
12.9.2002
3550,00
1
3550,00
018-009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podskupina: 0
celkem:
137
606078,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupina:
28
celkem:
137
606078,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Středisko:
01 - OO - MMK
Skupina:
30 - Podrozvahová evid.
Podskupina:
1 - DDHM 902/00 (300 Kč - 2.999,99 Kč)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01-7
stul pracovní
1.1.1967
200,00
1
200,00
018-005
30/01-780
Křeslo jednací
1.12.1996
500,00
1
500,00
018-005
30/01-818
Skříň policová úzká
1.12.1996
500,00
1
500,00
018-005
30/01-819
Nádstavec úzký
1.12.1996
200,00
1
200,00
018-005
30/01-1282
Kalkulačka CASIO el.
10.4.1997
500,00
1
500,00
018-011
30/01-1399
Výsuvná klávesnice
30.8.1996
608,00
1
608,00
018-004
30/01-1401
Výsuvná klávesnice
30.8.1996
608,00
1
608,00
018-004
30/01-1825
Stůl pod psací stroj
7.10.1996
1564,00
1
1564,00
018-005
30/01-1826
Stolek konferenční
7.10.1996
1089,00
1
1089,00
018-005
30/01-1848
výsuv pod klávesnici
7.10.1996
250,00
1
250,00
018-005
30/01-2694
skříňka
26.5.1997
600,00
1
600,00
018-005
30/01-2843
Židle
1.4.1992
412,00
1
412,00
018-005
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Místnost
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01-2949
Techovozík se 7 zásuvkami
17.12.1998
40,00
1
40,00
018-004
30/01-3007
Skříň střední otevřená
14.12.1998
250,00
1
250,00
018-005
30/01-3012
Skříňka sklo
14.12.1998
300,00
1
300,00
018-005
30/01-3015
Kontejner
14.12.1998
400,00
1
400,00
018-005
30/01-3024
Židle jednací CONFORT
14.12.1998
90,00
1
90,00
018-005
30/01-4267
rohový díl
23.3.1994
184,00
1
184,00
018-005
30/01-4410
Židle pracovní otočná TARA mod
30.11.2000
200,00
1
200,00
018-005
30/01-4412
Stůl pracovní atyp
30.11.2000
300,00
1
300,00
018-005
30/01-4418
Skříňka rohová otevřená
30.11.2000
400,00
1
400,00
018-005
30/01-4779
zrcadlo
5.10.1994
170,00
1
170,00
018-004
30/01-4941
zidle
4.11.1994
1738,00
1
1738,00
018-005
30/01-4942
zidle
4.11.1994
1738,00
1
1738,00
018-005
30/01-5163
stul přídavný
13.12.1994
1740,00
1
1740,00
018-005
30/01-5170
zavesna police
13.12.1994
460,00
1
460,00
018-004
30/01-5199
sada naradi
9.1.1995
480,00
1
480,00
018-001
30/01-5207
vozik na boxy
6.1.1995
1903,00
1
1903,00
018-004
30/01-5212
zidle
16.1.1995
2336,00
1
2336,00
018-005
30/01-5213
zidle
16.1.1995
2336,00
1
2336,00
018-005
30/01-5215
zidle EC lo
16.1.1995
2336,00
1
2336,00
018-004
30/01-5231
zidle s operkami
16.1.1995
2951,00
1
2951,00
018-005
30/01-5239
zidle EC lo
16.1.1995
2336,00
1
2336,00
018-004
30/01-5240
zidle EC lo
16.1.1995
2336,00
1
2336,00
018-004
30/01-5262
Příruční pokladna
29.6.2001
100,00
1
100,00
018-001
30/01-5384
aktovka na spisy
16.3.1995
495,00
1
495,00
018-001
30/01-5396
kontejner sv.dub
3.4.1995
1800,00
1
1800,00
018-004
30/01-5485
spisovka cerna
19.6.1995
525,00
1
525,00
018-001
30/01-5562
ventilator stolni
22.6.1995
1032,00
1
1032,00
018-011
30/01-5575
ventilator stolni
22.6.1995
1032,00
1
1032,00
018-011
30/01-5585
ventilator stolni
22.6.1995
1032,00
1
1032,00
018-011
30/01-5842
zidle zasedaci
15.9.1995
1408,00
1
1408,00
018-004
30/01-5887
sokl pod skrin satni
15.9.1995
579,00
1
579,00
018-004
30/01-6090
stul na ps.stroj
14.12.1995
2282,00
1
2282,00
018-005
30/01-6120
police na stenu
14.12.1995
830,00
1
830,00
018-005
30/01-6121
police na stenu
14.12.1995
830,00
1
830,00
018-005
30/01-6122
police na stenu
14.12.1995
830,00
1
830,00
018-005
30/01-6132
pulty pro klienty
14.12.1995
1892,00
1
1892,00
018-005
30/01-6134
pult pro klienty
14.12.1995
1892,00
1
1892,00
018-005
30/01-6150
rohovy dil
14.12.1995
1825,00
1
1825,00
018-005
30/01-6422
ventilátor stolní
26.1.1996
916,00
1
916,00
018-011
30/01-6717
rohový díl stolu
26.4.1996
505,00
1
505,00
018-004
30/01-6880
ventilator stolni
12.6.1996
790,00
1
790,00
018-011
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01-6978
stolni ventilator
10.7.1996
800,00
1
800,00
018-011
30/01-7279
skrinka
19.11.1996
2952,00
1
2952,00
018-005
30/01-7306
police
23.12.1996
500,00
1
500,00
018-004
30/01-7307
police
23.12.1996
500,00
1
500,00
018-004
30/01-7323
podnoznik
23.12.1996
828,00
1
828,00
018-004
30/01-7348
rohovy dil
23.12.1996
1745,00
1
1745,00
018-004
30/01-7591
aktovka hn.s dl.uchem
17.7.1997
799,00
1
799,00
018-001
30/01-7790
stůl psací
20.10.1997
1708,00
1
1708,00
018-007
30/01-7791
stůl psací
20.10.1997
1708,00
1
1708,00
018-007
30/01-8579
zidle cal.
23.2.1998
1455,00
1
1455,00
018-004
30/01-8623
sklenena dvirka
21.4.1998
1891,00
1
1891,00
018-005
30/01-8624
sklenena dvirka
21.4.1998
1891,00
1
1891,00
018-005
30/01-8679
Listkovnice dvouzásuvková A4
2.6.1998
850,00
1
850,00
018-005
30/01-8947
stul pod stroj
2.11.1998
2646,00
1
2646,00
018-004
30/01-9227
odhrnovac snehu
18.2.1999
353,00
1
353,00
018-001
30/01-9302
stolni svitidlo
16.4.1999
331,00
1
331,00
018-011
30/01-9343
aktovka damska
29.4.1999
1399,00
1
1399,00
018-001
30/01-9369
podnoznik
11.5.1999
445,00
1
445,00
018-004
30/01-9415
ventilator stolni
9.7.1999
650,00
1
650,00
018-011
30/01-9421
stolni lampa/halogenova
30.6.1999
740,00
1
740,00
018-011
30/01-9877
stul pod ps. stroj
23.11.1999
1750,00
1
1750,00
018-004
30/01-9884
madlo oterne
29.11.1999
1312,00
1
1312,00
018-005
30/01-9885
madlo oterne
29.11.1999
1312,00
1
1312,00
018-005
30/01-9886
madlo oterne
29.11.1999
1313,00
1
1313,00
018-005
30/01-9887
madlo oterne
29.11.1999
1313,00
1
1313,00
018-005
30/01-10252
stolni lampa
3.2.2000
770,00
1
770,00
018-011
30/01-10308
spisova taska
24.5.2000
879,00
1
879,00
018-001
30/01-10344
vlajka cerna 150x500
2.6.2000
815,00
1
815,00
018-009
30/01-10744
Mapa CR
21.12.2000
1013,00
1
1013,00
018-001
30/01-10787
vesak stojaci
2.2.2001
771,00
1
771,00
018-004
30/01-11209
podstavec pod monitor
6.8.2001
1230,00
1
1230,00
018-004
30/01-11242
stolni lampa Teleskop
22.8.2001
330,00
1
330,00
018-011
30/01-11370
police
11.9.2001
450,00
1
450,00
018-004
30/01-11374
zrcadlova stena
11.9.2001
1200,00
1
1200,00
018-004
30/01-11427
prirucni pokladna
7.11.2001
329,00
1
329,00
018-001
30/01-11593
aktovka PVC
16.1.2001
849,00
1
849,00
018-001
30/01-12262
bezpecnostni kufrik (pokladnicka)
1.1.1991
560,00
1
560,00
018-001
30/01-12508
antidekubitni polstar
1.2.1992
360,00
1
360,00
018-001
30/01-12509
antidekubitni polstar
1.2.1992
360,00
1
360,00
018-001
30/01-12900
skrin zasklena
1.4.1992
1790,00
1
1790,00
018-004
30/01-12965
skrinka
1.4.1992
2726,00
1
2726,00
018-004
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01-12969
skrinka se skly
1.4.1992
2695,00
1
2695,00
018-004
30/01-31559
ventilator stolni Clatron
21.6.2002
550,00
1
550,00
018-011
30/01-31930
zrcadlo na věšákovou stěnu
20.6.2003
1196,00
1
1196,00
018-005
30/01-31993
police
15.5.2003
400,00
1
400,00
018-005
30/01-32158
lampa stolní Rendl Adept
23.6.2003
399,00
1
399,00
018-011
30/01-32339
termoska vakuová 1l
12.11.2003
462,00
1
462,00
018-001
30/01-32340
termoska vakuová 1l
12.11.2003
462,00
1
462,00
018-001
30/01-32382
tubus na výkresy univerzal
29.12.2003
362,00
1
362,00
018-001
30/01-32401
vlajka EU
5.2.2004
985,00
1
985,00
018-009
30/01-32438
vlajka ČR 150x100
1.6.2004
516,00
1
516,00
018-009
30/01-32445
Vlajka ČR 150x100
1.6.2004
516,00
1
516,00
018-009
30/01-32446
Vlajka ČR 150x100
1.6.2004
516,00
1
516,00
018-009
30/01-32447
Vlajka ČR 150x100
1.6.2004
516,00
1
516,00
018-009
30/01-32448
Vlajka ČR 150x100
1.6.2004
639,00
1
639,00
018-009
30/01-32449
Vlajka ČR 150x100
1.6.2004
639,00
1
639,00
018-009
30/01-32455
Vlajka ČR 150x100
1.6.2004
639,00
1
639,00
018-009
30/01-32456
Vlajka ČR 150x100
1.6.2004
638,00
1
638,00
018-009
30/01-32457
Vlajka ČR 150x100
1.6.2004
638,00
1
638,00
018-009
30/01-32473
Ventilátor
1.6.2004
550,00
1
550,00
018-011
30/01-32481
Držák na vlajky
1.6.2004
612,00
1
612,00
018-001
30/01-32482
Držák na vlajky
1.6.2004
612,00
1
612,00
018-001
30/01-32483
Držák na vlajky
1.6.2004
612,00
1
612,00
018-001
30/01-32484
Držák na vlajky
1.6.2004
612,00
1
612,00
018-001
30/01-32485
Držák na vlajky
1.6.2004
612,00
1
612,00
018-001
30/01-32504
Vlajka ČR 300x160
9.6.2004
1172,00
1
1172,00
018-009
30/01-32506
Vlajka ČR 300x160
9.6.2004
1172,00
1
1172,00
018-009
30/01-32507
Vlajka ČR 300x160
9.6.2004
1171,00
1
1171,00
018-009
30/01-32509
Vlajka ČR300x160
9.6.2004
1171,00
1
1171,00
018-009
30/01-32511
Vlajka ČR 150x100
9.6.2004
505,00
1
505,00
018-009
30/01-32512
Vlajka ČR 150x100
9.6.2004
505,00
1
505,00
018-009
30/01-32514
Vlajka ČR 150x100
9.6.2004
505,00
1
505,00
018-009
30/01-32515
Vlajka EU 300x160
9.6.2004
1494,00
1
1494,00
018-009
30/01-32517
Vlajka EU 300x160
9.6.2004
1494,00
1
1494,00
018-009
30/01-32518
Vlajka EU 300x160
9.6.2004
1494,00
1
1494,00
018-009
30/01-32520
Vlajka EU 300x160
9.6.2004
1494,00
1
1494,00
018-009
30/01-32521
Vlajka EU 300x160
9.6.2004
1494,00
1
1494,00
018-009
30/01-32522
Vlajka EU 150x100
9.6.2004
623,00
1
623,00
018-009
30/01-32523
Vlajka EU 150x100
9.6.2004
623,00
1
623,00
018-009
30/01-32524
Vlajka EU 150x100
9.6.2004
623,00
1
623,00
018-009
30/01-32525
Vlajka EU 150x100
9.6.2004
623,00
1
623,00
018-009
30/01-32526
Odpadkový koš
10.6.2004
1964,00
1
1964,00
018-001
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01-32528
Vlajka ČR 150x100
10.6.2004
499,00
1
499,00
018-009
30/01-32529
Vlajka ČR 150x100
10.6.2004
500,00
1
500,00
018-009
30/01-32530
Vlajka EU 150x100
10.6.2004
500,00
1
500,00
018-009
30/01-32558
Vlajka ČR 300 x 160
19.7.2004
1175,00
1
1175,00
018-009
30/01-32559
Vlajka ČR 300 x 160
19.7.2004
1175,00
1
1175,00
018-009
30/01-32560
Vlajka ČR 300 x 160
19.7.2004
1175,00
1
1175,00
018-009
30/01-32561
Vlajka ČR 300 x 160
19.7.2004
1175,00
1
1175,00
018-009
30/01-32563
Vlajka ČR 300 x 160B s karabin
19.7.2004
1175,00
1
1175,00
018-009
30/01-32567
Vlajka EU 300 x 160
19.7.2004
1497,00
1
1497,00
018-009
30/01-32568
Vlajka EU 300 x 160
19.7.2004
1497,00
1
1497,00
018-009
30/01-32569
Vlajka EU 300 x 160
19.7.2004
1497,00
1
1497,00
018-009
30/01-32570
Vlajka EU 300 x 160
19.7.2004
1497,00
1
1497,00
018-009
30/01-32571
Vlajka EU 300 x 160B s karabin
19.7.2004
1497,00
1
1497,00
018-009
30/01-32572
Vlajka EU 300 x 160B s karabin
19.7.2004
1497,00
1
1497,00
018-009
30/01-32573
Vlajka EU 150x100
19.7.2004
624,00
1
624,00
018-009
30/01-32574
Vlajka EU 150x100
19.7.2004
624,00
1
624,00
018-009
30/01-32755
Stůl rokovací
30.3.2005
1507,00
1
1507,00
018-004
30/01-32773
Pouzdro na mob. tel.
20.4.2005
400,00
1
400,00
018-001
30/01-33009
Ochlazovač vzduchu
19.7.2006
1990,00
1
1990,00
018-011
30/01-33013
Ochlazovač vzduchu
19.7.2006
1990,00
1
1990,00
018-011
30/01-33016
Ochlazovač vzduchu
19.7.2006
1990,00
1
1990,00
018-011
30/01-33021
Kancelářská židle Sedia otočná
20.7.2006
2874,00
1
2874,00
018-005
30/01-33126
regál 2000x1000x400
6.9.2006
1467,27
1
1467,27
018-005
30/01-33151
skříň otevřená
27.9.2006
1983,73
1
1983,73
018-005
30/01-33185
set-top-box Technisat
14.12.2006
2343,00
1
2343,00
018-011
30/01-33229
Vlajka EU
5.2.2007
490,00
1
490,00
018-009
30/01-33372
podpěrka chodidel h-1
17.12.2007
1500,00
1
1500,00
018-004
30/01-33380
otěrová deska
20.12.2007
357,00
1
357,00
018-004
30/01-33381
otěrová deska
20.12.2007
357,00
1
357,00
018-004
30/01-33412
stol. paravan OHH 1100
4.3.2008
1089,00
1
1089,00
018-005
30/01-33491
konferenční stolek
23.7.2008
1965,00
1
1965,00
018-005
30/01-33540
vizitkář rota. ADK combi
11.11.2008
740,18
1
740,18
018-001
30/01-33735
kuchyně - skříňka
12.1.2010
535,50
1
535,50
018-005
30/01-33736
kuchyně - skříňka
12.1.2010
297,50
1
297,50
018-005
30/01-33737
kuchyně - skříňka
12.1.2010
535,50
1
535,50
018-005
30/01-33738
kuchyně - skříňka
12.1.2010
297,50
1
297,50
018-005
30/01-33739
oblouk ke stolu
12.1.2010
83,30
1
83,30
018-005
30/01-33785
skříň - lístkovnice
12.1.2010
297,50
1
297,50
018-005
30/01-33924
stolek pod psací stroj
12.1.2010
83,30
1
83,30
018-005
30/01-33951
stůl jednací
12.1.2010
178,50
1
178,50
018-005
30/01-33952
stůl jednací
12.1.2010
178,50
1
178,50
018-005
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01-33968
stůl pracovní
12.1.2010
226,10
1
226,10
018-005
30/01-33981
židle
12.1.2010
178,50
1
178,50
018-005
30/01-34000
židle
12.1.2010
238,00
1
238,00
018-005
30/01-34038
nabíječka GP Power Bank
22.3.2010
580,00
1
580,00
018-011
30/01-34070
pojezd pod klávesnici
31.3.2010
900,00
1
900,00
018-005
30/01-34089
otěrová deska
10.5.2010
1113,60
1
1113,60
018-005
30/01-34103
varná konvice
29.6.2010
799,00
1
799,00
018-011
30/01-34170
skartovací stroj
27.12.2011
1062,00
1
1062,00
018-011
30/01-2540/472 Zásuvka, podnož
3.3.1992
40,00
1
40,00
018-005
30/01-2981/514 Skříňka rohová nízká
14.12.1998
200,00
1
200,00
018-005
30/01-4542/5515 stojan na tuzky
11.7.1994
399,00
1
399,00
018-001
30/01-5474/5704 pocitac.stul atyp.
5.6.1995
2958,00
1
2958,00
018-007
30/01-5544/1116 Stůl čtvrtkruh
10.12.2001
992,00
1
992,00
018-005
30/01-5944/7556 kalkulacka CT 355 DP
25.7.1995
2867,00
1
2867,00
018-011
30/01-10651/4516 zidle otocna s podrucemi
19.12.2000
2652,00
1
2652,00
018-004
30/01-10725/4576 stul konferencni
19.12.2000
1420,00
1
1420,00
018-005
30/01-11144/2919 konf.stolek
1.1.1990
510,00
1
510,00
018-005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podskupina: 1
celkem:
193
193047,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupina:
30
celkem:
193
193047,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Středisko:
01
celkem:
330
799126,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkový součet:
330
799126,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sestava je za tyto omezující podmínky:
1. podmínka
maska pro místnost: 018-004
2. podmínka
maska pro místnost: 018-005
3. podmínka
maska pro místnost: 018-007
4. podmínka
maska pro místnost: 018-001
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IČ: 00297534
Název org.: statutární město Karviná

Období: 05/14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inv. číslo
Název složky majetku
Datum zař
Výrob.číslo
Jedn.cena ks
Cena
Místnost
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. podmínka
maska pro místnost: 018-011
6. podmínka
maska pro místnost: 018-009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELIOS Fenix Majetek, Krystian.Handzlik
Stránka: 10/10
Tisk: 12.6.2014 15:46:19

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 3823

Příloha č. 1 k usnesení
Nálezy určené k likvidaci
130/2012

21.11.2012 MMK/151945/2012

PČR Karviná

schránka důvěry na černá látková peněženka NIKE, Evropský
OOP Karviná-Mizerov průkaz zdravotního pojištění RBP č.
80203213010000300787 na jméno Jan Kříž,
karta GOLDEN CLUB Chance č. 91221004

131/2012

18.12.2012 MMK/164706/2012

PČR Karviná

Karviná-Hranice,
Leonovova (naproti
OD Kaufland)

na území města
Holešov

1/2013

4.1.2013

MMK/161310/2012

Městský úřad
Holešov

3/2013

7.1.2013

MMK/001893/2013

ČSAD Karviná a.s., autobus
Bohumínská
1876/2, 735 06
Karviná-Nové
Město (Jana
Ostárková)

v CO
krytu,
průkaz
vrácen
TS
poji.
pánská látková -riflová peněženka s nápisem v CO krytu
Praha 2000 s následujícím obsahem: průkaz
o osvobození od vojenské povinnosti na
jméno Jozef Maniak, 8 ks složenek ČSSZ na
výběr invalidního důchodu na jméno Jozef
Maniak, písemnost individuální plán
uživatele služby č.1
TS
peněženka, OP na jméno Michaela Hluchá
v CO
krytu, OP
před. na
OS dne
4.1.2013 TS
oranžová peněženka, průkaz KOVONA na
v CO krytu
jméno Jastřembski Karel

TS
5/2013

14.1.2013 MMK/006018/2013

MP Karviná

Karviná-Ráj, Školská

horské jízdní kolo stříbrno-černé barvy zn.
AMTKENBOO, výrobní číslo T 482390272.
Kolo je velmi poškozené a rezavé.

v CO krytu

TS

Příloha č. 1 k usnesení
7/2013

18.1.2013 MMK/008549/2013

8/2013

30.1.2013 MMK/013950/2013

9/2013

30.1.2013 MMK/015002/2013

MP Karviná

v CO krytu
Karviná-Nové Město, jízdní kolo neznámé značky bez výrobního
nám. Budovatelů
čísla, rám kola světle modré metalízy, vidlice
červené barvy

13/2013

28.2.2013 MMK/027757/2013

PČR

Karviná-Nové Město, pánská černá koženková peněženka s 10 ks
schránka důvěry
ústřižky

v CO krytu

Ilona Ožanová
(MMK-OS)

Karviná-Ráj,
Borovského

hnědá peněženka s následujícím obsahem:
občanský průkaz č. 109201174 na jméno
Želmíra Pukowiecová; evropský průkaz
zdravotního pojištění č.
80203111876349711579 na jméno Želmíra
Pukowiecová; další věci osobní povahy,
písemnosti a fotografie

v CO
krytu,průk
azy
odevzdán
y
vydavateli
TS

Jiřina Hefnerová
(MMK-OM)

Karviná-Nové Město, svazek 3 klíčů (2 ks FAB, 1 ks DOLS) včetně
v CO krytu
před budovou MěDK chipu na otevírání dveří, známky pro evidenci
psů s číslem 5241, přívěskem Dębowe
Mocne a karabinkou
TS

TS

TS
15/2013

1.3.2013

MMK/028246/2013

PČR

Karviná-Mizerov,
schránka důvěry

koženková peněženka černé barvy na cvok,
látková peněženka černé barvy na suchý zip

v CO krytu

16/2013

4.3.2013

MMK/029040/2013

MP Karviná

Karviná-Fryštát,
restaurace U Parku

jízdní kolo značky Favorit, fialové barvy bez
výrobního čísla

v CO krytu

TS

TS
18/2013

7.3.2013

MMK/031149/2013

PČR

Karviná-Nové Město, plastová hadice, plastový kanystr, ruční
nám. Budovatelů
pumpa

v CO krytu
TS

Příloha č. 1 k usnesení
20/2013

11.3.2013

MMK/032102/2013

PČR

22/2013

11.3.2013

MMK/033052/2013

MP Karviná

24/2013

18.3.2013

MMK/035276/2013

PČR

26/2013

20.3.2013 MMK/037061/2013

České dráhy, a.s.

29/2013

21.3.2013 MMK/038271/2013

PČR

30/2013

22.3.2013 MMK/038501/2013

PČR

v CO krytu
Karviná-Nové Město, karta TESCO CLUBCARD, výr. číslo
schránka důvěry
634009560003594645, kartička s číslem
bankovního účtu - Komerční banka, výr. číslo
35-1435130247, kartička s číslem
bankovního účtu - Česká spořitelna, výr. číslo
TS
1270599003/0800, písemnosti
Karviná-Nové Město, horské jízdní kolo zn. Author, červené barvy s v CO krytu
Fibichova
vybavením Shimano SIS, výrobní číslo HI
0214203 (HL 0214203); malá hustilka černé
barvy zn. Author Pumps; kovové páčidlo o
TS
délce 80 cm
v CO krytu
černý batoh zn. Sportif s následujícím
Karviná-Ráj, před
obsahem: srp s dřevěnou rukojetí, zelená
vchodem do MŠ
kšiltovka zn. Nike, 1 pár bot zn. Nike, 1 pár
Školská
bot zn. SENTE SPORT, triko s krátkým
rukávem zn. VEAVER, triko s dlouhým
rukávem zn. TOM TAILOR
TS
Železniční stanice ČD pánské jízdní kolo červené barvy zn. Admiral, v CO krytu
poškozená brzda, znečištěné
TS
Karviná-Mizerov,
zimní pletená čepice černé barvy
v CO krytu
Žižkova (ubytovna
Kosmos)
TS
Karviná-Ráj, Prameny sportovní taška černé barvy s nápisem
v CO krytu
835
SPORT bílé barvy, igelitová taška černé barvy,
TS
2 ks páčidel délky 80 cm a 100 cm
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31/2013

12.4.2013 MMK/048558/2013

PČR

Karviná-Mizerov,
Mendelová 2938

34/2013

22.4.2013 MMK/053144/2013

autobus

36/2013

22.4.2013 MMK/053144/2013

40/2013

22.4.2013 MMK/053144/2013

41/2013

22.4.2013 MMK/053144/2013

ČSAD Karviná a.s.,
Bohumínská
1876/2, 735 06
Karviná-Nové
Město (Jana
ČSAD Karviná a.s.,
Bohumínská
1876/2, 735 06
Karviná-Nové
Město (Jana
ČSAD Karviná a.s.,
Bohumínská
1876/2, 735 06
Karviná-Nové
Město (Jana
ČSAD Karviná a.s.,
Bohumínská
1876/2, 735 06
Karviná-Nové
Město (Jana
Ostárková)

v CO krytu
černá sportovní látková taška na zip s
následujícím obsahem: zimní rukavice černé
vlněné, modrá vlněná čepice s nápisem
Yankees, kalhoty rifle modré zn. Angelo
Litrico, kalhoty látkové zn. Angelo Angelo,
kalhoty kapsáče látkové, károvaná flisová
mikina zn. FEI-YANG, zimní bunda bežovočerné barvy
TS
igelitová taška "PRIMA" včetně oblečení
v CO krytu
(botasky, trenky, triko)

TS
autobus

plátěná taška (fialový puntík) včetně 2 ks
obrazový atlas

v CO krytu

autobus

igelitová taška "Nasic" včetně brožury
"Rozhodčí…", osobní potřeby v tašce Exim

v CO krytu

autobus

černá peněženka s následujícím obsahem:
v CO
karta FBC, různé účty, finanční hotovost 13,-- krytu, 13,-Kč vloženo
Kč
do
pokladny
27.5.2013
(doklad č.
6275/1)

TS

TS

TS
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42/2013

22.4.2013 MMK/053144/2013

ČSAD Karviná a.s., autobus
Bohumínská
1876/2, 735 06
Karviná-Nové
Město (Jana
Ostárková)

černá dámská peněženka zn. David moda s
následujícím obsahem: průkaz ČPZP-20500,
různé účty

v CO krytu

TS
46/2013

9.5.2013 MMK/062790/2013

PČR

47/2013

10.5.2013 MMK/063061/2013

PČR

48/2013

16.5.2013 MMK/066105/2013

Karviná-Hranice,
Rudé Armády 471

jízdní kolo černé barvy (přestříkáno z barvy v CO krytu
tmavě červené) s polepy bílé barvy, výr. číslo
4E06I07700T
TS

56/2013

18.6.2013 MMK/087843/2013

Karviná-Mizerov,
schránka důvěry
PČR
Karviná-Mizerov,
schránka důvěry
PČR
Karviná-Hranice,
Slovenská 2933
Ing. Martin Rebro Karviná-Fryštát,
budova MMK na ul.
Karola Śliwky 618
MěDK
náměstí Karviná

58/2013

19.6.2013 MMK/088634/2013

PČR

schránka důvěry OOP hnědá koženková peněženka, hotovost 1 Kč
ČR

60/2013

20.6.2013 MMK/089934/2013

PČR

před vchodem do
recepce OOP ČR
Karviná 6

49/2013

21.5.2013 MMK/068868/2013

50/2013

30.5.2013 MMK/065008/2013

diář v šedých složkách

v CO krytu
TS

pánská látková peněženka černé barvy s
nápisem LEGALIZO a s řetízkem
svazek 6 ks klíčů FAB vč. umělohmotných
visaček
karta ČSAD Karviná č. 032 517 1018 0607

v CO krytu
TS
v CO krytu
TS
v CO krytu
TS

Svazek klíčů (4 kusy s označovačem červené, CO kryt
zelené a světle zelené barvy) + kolečko do
košíku.

Peněženka (hnědá sametová)- 5 ks
písemností (papírky), 4 ks líčidel,1ks foto
muže,1ks usušený čtyřlístek,1ks mini visací
zámek

TS
převedno
z DÚ na
příjmový
TS
účet
CO kryt

TS

Příloha č. 1 k usnesení
61/2013

21.6.2013 MMK/090933/2013

PČR

lesopark Dubina

2xkarta Makro - Jan Nosál, 1 ks Osvědčení o CO kryt
měření emisí č. EBA 0581177

63/2013

9.7.2013 MMK/101823/2013

PČR

Sokolovská 1717

68/2013

12.7.2013 MMK/103732/2013

1 ks černá Nike kšiltovka, 1 ks plastová
poklice-šedá Peugeot
igelitová taška Certiko - růžové tričko,
tepláky,černé tenisky
látková fialová peněženka

TS

ČSAD Karviná a.s.,

72/13

24.7.2013 MMK/109609/2013

PČR

73/13

26.7.2013 MMK/111208/2013

Pavel Gajdziok

76/2013

5.8.2013 MMK/115656/2013

77/2013

7.8.2013 MMK/116983/2013

78/2013
79/2013

9.8.2013 MMK/117973/2013
12.8.2013 MMK/118387/2013

84/2013

9.9.2013 MMK/132135/2013

85/2013

9.9.2013 MMK/132135/2013

schránka důvěry OO
PČR
ul. Zakladatelská 930, Mobilní telefon zn. Sony Ericsson - K610i,
Ka 6
červené barvy

OD Kaufland Karviná
Eva
Šetková(zaměstna
nkyně OD
Kaufland
PČR
U Svobodáren,
Karviná 6
městská policie
NsP, Karviná 6
PČR
schránka důvěry

87/2013

9.9.2013 MMK/132135/2013

PČR

89/2013

11.9.2013 MMK/134118/2013

PČR

schránka důvěry
Karviná - Mizerov
schránka důvěry
Karviná - Mizerov
schránka důvěry
Karviná - Mizerov
schránka důvěry
Karviná - Mizerov
Nádražní, Ká 1

90/2013

11.9.2013 MMK/134118/2013

PČR

Nádražní, Ká 1

86/2013

9.9.2013 MMK/132135/2013

PČR
PČR
PČR

Hnědá peněženka Saishi - hotovost 105 Kč

Prsten - žlutý kov, označení 585, 14k
klíče od auta
svazek klíčů + přívěšek píšťalky s nápisem
Generali
klíče od auta Opel + 3 klíče + přívěšek s
fotkou
peněženka Horsefeaters, látková hnědá

CO kryt
TS
CO kryt
TS
CO kryt
TS
CO kryt
TS
uloženo
na dep.
Účet
5.8.2013
CO kryt
CO kryt
cO kryt

TS
TS
TS
TS

CO kryt
TS
CO kryt
TS

peněženka Piere Cardin, černá kožená

CO kryt
TS

peněženka Adidas, látková černá

CO kryt

kolo - Madison Daytona, červeno-stříbrná
barva
kšiltovka - černá - Benstone

CO kryt

TS

CO kryt

TS
TS
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92/2013

25.9.2013 MMK/140452/2013

neznámá osoba

Svazek 5 klíčů + 2 přívěsky, 1 Tesco Clubcard CO kryt
TS

96/2013

1.10.2013 MMK/143291/2013

MěÚ Český Těšín

97/2013

1.10.2013 MMK/143816/2013

PČR

99/2013

3.10.2013 MMK/145358/2013

peněženka s OP Keskeny Tomáš, kreditní
kara ČS, elektronická peněženka ČSAD 3 ks

karty
vráceny
vydavateli

hodinky, bez strojku s gumovým řemínkem

cO kryt

TS
Karviná 6

TS

100/2013
103/2013
105/2013
110/2013
115/2013
116/2013

3.10.2013 MMK/145533/2013
8.10.2013 MMK/147064/2013
8.10.2013 MMK/147064/2013
8.10.2013 MMK/147064/2013
11.10.2013 MMK/149328/2013
14.10.2013 MMK/151099/2013

PČR
MP Karviná
ČSAD
ČSAD
ČSAD
PČR
městská policie

střecha OD Kaufland koženkové pouzdro šedé barvy, fotky, výuční
list Ivona Šoltová
chodba domu v Ká-7, kosmetická taška - kosmetické potřeby
Na kopci 2282
ČSAD
Černý batoh (s červeným křížem)
ČSAD
igelitka Enapo - tenisky, černá kšiltovka,
červený deštník
ČSAD
Mobil Nokia šedý
Karviná - Hranice
igelitka Kaufland - auto-nabíječka, rum,
zapalovač, klíče od bytu, svítilna
u OD Prior
papírová taška s doklady na Skálová Zdenka

CO kryt
TS
CO kryt
CO kryt
CO kryt
CO kryt
CO kryt

TS
TS
TS
TS
TS

CO kryt
TS

117/2013

21.10.2013 MMK/155256/2013

PČR

120/2013
124/2013

1.11.2013 MMK/160127/2013
21.11.2013 MMK/171758/2013

PČR
PČR

128/2013
129/2013

3.12.2013 MMK/177956/2013
5.12.2013 MMK/179546/2013

PČR
PČR

132/2013

133/2013

17.12.2013 MMK/186436/2013

19.12.2013 MMK/187758/2013

PČR
MP Karviná

Karviná-8

v kradeném Fiatu
Punto

klíče od auta, černá barva, s elektrickým
skříň
ovladačem na zamykání
dámské horské kolo Lincoln DV009581
CO kryt
mobil Nokia N 95 stříbrné barvy - rozbité, bez skříň
sim

/
Karviná 2, poblíž
sběrny surovin

karta Bewator 25360188
Hodinky GENEVA, výr.č. NO8827G

garáž Ká 6

sportovní batoh Loap, šedo-oranžové barvy, CO kryt
žlutá nákupní látková taška

Karviná - 6

skříň
skříň

TS
TS
TS
TS
TS

Klíče 1x fab, 2x bezpečnostní

skříň

TS
TS
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134/2013

MMK/189245/2013

30.12.2013
TS =
Technické
služby
(sběrný
dvůr)

PČR

Karviná - Staré Město

CO kryt
nůž

TS

Příloha č. 1 k usnesení
Nálezy určené k darování a k nabídnutí bazarům
4/2013

7.1.2013

MMK/001893/2013

10/2013

5.2.2013 MMK/016389/2013

14/2013

28.2.2013 MMK/027760/2013

ČSAD
autobus
Karviná a.s.,
Bohumínská
1876/2, 735
06 KarvináNové Město Karviná-Mizerov,
PČR
schránka důvěry

černý batoh zn. PUMA s následujícím
obsahem: penál, hra dostihy v igelitu, úbor trenky, karty CANASTA

v CO krytu

Azyl

mobilní telefon SAMSUNG , výr. číslo
359804024250542 vč. SIM karty T-Mobile

v CO krytu

Azyl

PČR

cyklistická helma zn. PROWELL,

CO kryt,

bazar

Karviná-Ráj, ul.
Polská

19/2013

8.3.2013

MMK/032347/2013

MP Karviná Karviná-Fryštát, za dámské jízdní kolo zn. Lucky Hit, bílo-fialové
barvy, s odkládacím košíkem na věci, bez
objektem
výrobního čísla
bývalých Spojů

v CO krytu

bazar

21/2013

12.3.2013

MMK/032931/2013

PČR

v CO krytu

Azyl

23/2013

12.3.2013

MMK/033234/2013

MP Karviná Karviná-Fryštát,
park B. Němcové

Karviná-Nové
pánská mikina bílé barvy, pánská šusťáková
Město, Holubova bunda šedé barvy
1755

pánské horské jízdní kolo zn. CTM (teranno) v CO krytu
zelenočerné barvy s přední odpruženou vidlicí
se zadním košovým nosičem, výrobní číslo
L008122166

Bazar

Příloha č. 1 k usnesení
25/2013

18.3.2013

MMK/035280/2013

27/2013

20.3.2013 MMK/037061/2013

35/2013

22.4.2013 MMK/053144/2013

37/2013

22.4.2013 MMK/053144/2013

38/2013

22.4.2013 MMK/053144/2013

39/2013

22.4.2013 MMK/053144/2013

44/2013

23.4.2013 MMK/054702/2013

látková toaletní taška černé barvy se zlatým v CO krytu
vzorem s následujícím obsahem: průkazka do
knihovny na jméno Ing. Miloslav Protiva,
hřeben plastový, látkový kapesník, malá
koženková peněženka šedé barvy, pánská
koženková peněženka černé barvy, klub karta
Blažek
České dráhy, Železniční stanice dámské jízdní kolo žluté barvy, poškozené
v CO krytu
a.s.
ČD
brzdy
ČSAD
autobus
igelitová bílá taška včetně sendwičovače
v CO krytu
Karviná a.s.,
Bohumínská
1876/2, 735
06 Karvináautobus
čepice modro-černá zn. LOAP, čepice červeno- v CO krytu
ČSAD
černá zn. CAPU, čepice šedo-černá
Karviná a.s.,
Bohumínská
1876/2, 735
06 Karvináautobus
mobilní telefon zn. Ericsson - černý
v CO krytu
ČSAD
Karviná a.s.,
Bohumínská
1876/2, 735
06 Karviná- autobus
ČSAD
igelitová modrá taška "Mobelix" včetně bílé v CO krytu
PČR

vlak EX 145
Landek

Karviná a.s.,
Bohumínská
1876/2, 735
06 KarvináMP
Karviná Karviná-Mizerov,
Kirovova 2306

Azyl, průkaz
skartován

Azyl
bazar

Azyl

Azyl

Azyl

duchny

mobilní telefon Nokia RM-340 černo-modré
barvy, IMEI-354170/02/501518/4, bez SIM
karty, s poškozeným (prasklým) zadním
krytem

v CO krytu

Azyl
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45/2013

29.4.2013 MMK/056919/2013

52/2013

29.5.2013 MMK/073791/2013

Michal
Szuscik,
zaměstnane
c Shimano
Czech
Republic,
s.r.o.,
PČR

53/2013

30.5.2013 MMK/074197/2013

PČR

Karviná-Hranice, pánské horské jízdní kolo zn. Olpran Danger,
Čsl. armády 2954 nezj. výr. čísla, zelené barvy, s červeným
lankovým zámkem

v CO krytu

Bazar

57/2013

18.6.2013 MMK/087843/2013

MěDK

Letní kino Karviná Taška přes rameno šedo-růžovo-fialové

CO kryt

Taška azyl,obsah
vyhozen

64/2013
67/2013

9.7.2013 MMK/101830/2013
12.7.2013 MMK/103732/2013

ČD
vlak
ČSAD
Karviná a.s.,

mobil černý - Nokia E51
černá kšiltovka

CO kryt
CO kryt

bazar
TS

69/2013

12.7.2013 MMK/103732/2013

ČSAD
Karviná a.s.,

černá koženková taška- světlé botasky,1
ponožka, černé tepláky

cO kryt

Azyl

71/13

23.7.2013 MMK/109140/2013

PČR

2 ks lepenky šedé barvy zn. ISO ROOF

CO kryt

prodej

v CO krytu

Azyl

Karviná-Mizerov, jízdní kolo značky Liberta, bez výrobního čísla, v CO krytu
prodejna Hruška, zelené barvy s červeným lankovým zámkem
na zadním nosiči
Majakovského
2219

Azyl

areál Shimano
Czech Republic,
s.r.o.,
Dětmarovická
403/4, KarvináStaré Město

jízdní kolo ALPINA žluté barvy, výr. číslo
00003000234

barvy se zipy. Obsah tašky: prázdná
peněženka Littles PetShop, balíček papírových
kapesníků, látková maska na hlavu s bílou
lebkou, rozbitý zapalovač, masážní červený
míček,

ul. Borovského
2004, Ka 7

Příloha č. 1 k usnesení
74/13

30.7.2013 MMK/112577/2013

PČR

81/2013

16.8.2013 MMK/121014/2013

ČD

83/2013

4.9.2013 MMK/129706/2013

PČR

88/2013

11.9.2013 MMK/134111/2013

PČR

93/2013

26.9.2013 MMK/141473/2013

PČR

94/2013

27.9.2013 MMK/141822/2013

98/2013

ul. Prameny 590,
Ka 4

Horské jízdní kolo zn. Author Compact, modré CO kryt
barvy, výrobní č. UA718-32, HN0196604b, s
úchytem na dětskou sedačku

bazar

dětský batoh modro-černý, 3xhračka, 1x
knížka, krém (batoh Salom)

CO kryt

Azyl

/

7 ks houslí v obalech se smyčci

archiv OO

bude darováno
darovací
smlouvou ZUŠ B.
Smetany

/

nářadí - hasák, siko kleště, šroubovák

CO kryt

Bazar
TS, pákové
nůžky převezme
Petr Bartoš

televize přenosná zn. Philips, pákové nůžky,
v autě na ul.
Fibichova, Karviná- 55 ks CD a DVD, plastový kufřík s nářadím,
plastový svinovací metr, 1 ks pravé kožené
Nové Město
rukavice, svítilna, pilník, plastová krabička s
jemnými šroubováčky, 2 kusy adaptérů el.
napětí, dámská letní obuv, dálkový TV
ovládač, sada gola klíčů, kovový míchač,
autolak ve spreji
České dráhy, úschovna
černá igelitka, 5x bunda dámská, 2x dámské
a.s. Bohumín
kalhoty

CO kryt

CO kryt

azyl

3.10.2013 MMK/145356/2013

PČR

CO kryt

bazar

101/2013
102/2013

7.10.2013 MMK/146272/2013
7.10.2013 MMK/146312/2013

MP Karviná OC Kaufland
PČR
ul. Borovského garážová osada

Kufr Legrand - rozměry 75 cm x 45 cm prázdný
pánská kožená, černá brašna prázdná
fasádní polystyrén Extrapor 70 F a Vodotop 12 balíků

CO kryt
CO kryt

bazar
prodej

106/2013
107/2013
112/2013

8.10.2013 MMK/147064/2013
8.10.2013 MMK/147064/2013
10.10.2013 MMK/148808/2013

mobil Nokia - modrošedý
zelená mikina Toronto
Kolo pánské,horské zn. Ocelot, modrostříbrné barvy

CO kryt
CO kryt
CO kryt

azyl
azyl
bazar

ČSAD
ČSAD
PČR

Borovského,Ká 7

ČSAD
ČSAD
Karviná 6

Příloha č. 1 k usnesení
121/2013

4.11.2013 MMK/160129/2013

Martin
Balwar

122/2013

7.11.2013 MMK/163245/2013

MP Karviná Karviná 6

125/2013

21.11.2013 MMK/171758/2013

PČR

126/2013

27.11.2013 MMK/174310/2013

PČR

127/2013

3.12.2013 MMK/177850/2013

131/2013

6.12.2013 MMK/183468/2013

Kosmonautů 501, 4ks kola-pneumatiky letní Brum, kola
Karviná 4
Baracuda, 4 ks hliníkové disky k automobilu

CO kryt

hliníkové disky
do šrotu, kola
bazar
bazar

v kradeném Fiatu mobil Samsung, bez sim
Punto

skříň

azyl

restaurace Zlaté
časy

CO kryt

azyl

MP Karviná zastávka MHD,
Karviná-Fryštát

plátěná světle hnědá sportovní taška PME,
Jeans American classic + šusťáková bund
zelené barvy
Mobilní telefon černý zn. LG-P500, v. č.
101KPYR636178

CO kryt

bazar

ČD

mobilní telefon Nokia tmavě modrý

skříň

Azyl

černá dámská kabelka s kovovým kováním
Leather + plavecké brýle

cO kryt

Příloha č. 1 k usnesení
nálezy určené do sběrny surovin
18.4.2013 MMK/052031/2013
33/2013

PČR

Karviná-Ráj, V Aleji 482

posuvný maticový klíč o celkové délce 300 mm

51/2013

29.5.2013 MMK/073788/2013

PČR

Karviná-Ráj, Za Splavem,
garáž čp. 2664

kovové páčidlo o délce 38 cm, mírně zahnuté do tvaru písmene v CO krytu
"S"

55/2013

11.6.2013 MMK/082940/2013

PČR

Karviná 8, Rudé Armády
Batoh černo-červené barvy s nápisem will back soon,vodoměr - CO kryt
471, v areálu Arcelor Mittal vč.HY94183764 a HY94179208,kladivo, s dřevěnou rukojetí,
kovový odpad, nanometr - černé barvy

59/2013

19.6.2013 MMK/089196/2013

OS

Karviná-Staré Město, Za Vsí 5 ks kovových trubek

62/2013

21.6.2013 MMK/091152/2013

PČR

Slovenská 501,Karviná 8

70/2013

23.7.2013 MMK/109138/2013

PČR

Restaurace Modrý Slon, ul. 1 ks červená károvaná taška bílo-červené barvy s obsahem CO kryt
Slovenská, Ka 8
červený a černý startovací kabel, 4 svorky, 7 ks šroubů, 7 ks
šroubováků, 2 ks zvedáků, 2 ks tyče, 3 ks klíčů na šrouby, 7 ks
maticových klíčů, 2ks kovových čepů, 4 ks šroubů, 3 ks podložek,
1ks nástrčného trubkového klíče, 1ks modrý nůž na koberce, 2ks
kombinaček, 1ks kleští, 4ks černé tyčky, 2ks tyčky ve tvaru L,

82/2013

28.8.2013 MMK/126934/2013

PČR

Karviná 6 - kolejiště ČD

13 ks kovových armatur o rozměru 60x60

CO kryt

91/2013

18.9.2013 MMK/136997/2013

PČR

/

kovová černá tyč (175 cm)

CO kryt

111/2013

8.10.2013 MMK/147302/2013

elektroskříně 2-3

OS

113/2013

10.10.2013 MMK/148810/2013

OS přestupk rybník Karviná 2
PČR

trezor T-Safe - zkorodovaný

CO kryt

114/2013

10.10.2013 MMK/149279/2013

kovový poklop

CO kryt

130/2013

5.12.2013 MMK/179549/2013

očkový klíč č. 17

CO kryt

Odbor Karviná 6
správní
PČR
Karviná 6

kovový žebřík, žluté barvy,délka 2,5 m s 8 příčkami

v CO krytu

sklep na
OS CO kryt

