STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
5. schůze Rady města Karviné konané dne 14.01.2015
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

171

Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 14.01.2015

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

schválila
ověřovatele zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 14.01.2015, a to paní Marcelu Tomkovou a pana Ing.
Dalibora Závackého.
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Schválení programu 5. schůze RM Karviné konané dne 14.01.2015

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

schválila
program 5. schůze RM Karviné konané dne 14.01.2015, včetně projednaných změn:

stažený materiál:
Doplnění programu č. 04 - OM - Žádost o uzavření nájemní smlouvy - p. Kovačovský.
doplněné materiály:
Doplnění programu č. 09 – OO - Zásady, kterými se mění Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem
Doplnění programu č. 10 – OO - Zřízení komisí Rady města Karviné a jejich personální obsazení pro volební
období 2014 - 2018
Doplnění programu č. 11 – OR - Povolení těžby OKD, a.s., Důlního závodu 1, Karviná v 9. kře dobývacích
prostorů Karviná Doly I a Karviná Doly II - poruby č. 40 902, 40 903, 40 906 a 40 907.

173

Financování dotací na předfinancování projektů

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit rozpočtové opatření, a to uvolnění Kč 13.167.861,92 (slovy:
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Třináctmilionůjednostošedesátsedmtisícosmsetšedesátjedna koruna česká 92/100) z rozpočtové rezervy rozpočtu
roku 2015 na účelové dotace s vypořádáním základním a mateřským školám.

174

Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

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

1/2015/RM
vedoucí OR
2015-01-29

doporučila
Zastupitelstvu města
Karviné rozhodnout poskytnout dotaci
ve výši Kč
386.124,-(slovy:
Třistaosmdesátšesttisícjednostodvacetčtyři koruny české) pro rok 2015 Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, na zajištění provozování
ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v prostorách budovy Víceúčelového
střediska čp. 599 na ul. Těšínské v Karviné-Loukách, za podmínek stanovených ve smlouvě o spolupráci.

175

Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na
podporu individuální bytové výstavby

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

2/2015/RM
vedoucí OR
2015-01-29

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě které
bude žadatelům poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč 150.000,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) na
podporu individuální bytové výstavby.

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

2

176

Nabytí pozemku a zřízení věcného břemene - manželé Kramárovi

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt ze SJM manželů p. Jana a Věry Kramárových (
) do vlastnictví statutárního města Karviné část
pozemku p. č. 1134/4 nově označenou dle GP č. 3061-133/2014, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, jako
pozemek p. č. 1134/11 o výměře 54 m2, v kat. území Ráj, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství, za
kupní cenu Kč 1.000,-- za 1 m2 prodávaného pozemku, tj. celkem Kč 54.000,-- (slovy: Padesátčtyřitisíce korun
českých).

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout zřídit věcné břemeno služebnosti vedení inženýrské sítě – odvedení
dešťových vod na části pozemku p. č. 1134/4 o výměře 21 m2 v kat. území Ráj, obec Karviná dle GP č.
3062-134/2014, který je přílohou č. 2 k tomuto usnesení, a to po dokončení stavby inženýrské sítě – odvedení
dešťových vod, s manžely Janem a Věrou Kramárovými (
ve prospěch statutárního města Karviné, za jednorázovou úhradu Kč 200,-- za 1
m2, tj. celkem za 21 m2 Kč 4.200,-- (slovy: Čtyřitisícedvěstě korun českých) a uzavřít na dobu výstavby vedení
inženýrské sítě – odvedení dešťových vod smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, a to
bezúplatně.

177

Rozhodnutí o zadání významné veřejné zakázky pod názvem Rekonstrukce sportovního
areálu v Karviné-Ráji - odstranění negativních dopadů hornické činnosti

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

rozhodla
o schválení postupu a zadání významné veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce
sportovního areálu v Karviné-Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ formou otevřeného
nadlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
jako společný zadavatel na základě Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností a způsobu vystupování vůči
třetím osobám při společném zadání veřejné zakázky mezi statutární městem Karviná a Českou republikou –
Ministerstvem financí.

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

vzala na vědomí
návrh jednoho člena hodnotící komise za předkladatele projektu (statutární město Karviná), kterým bude Ing.
Stanislav Babka a jeho náhradník Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit odůvodnění významné nadlimitní veřejné zakázky pod názvem
„Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ za účelem
zahájení zadávacího řízení, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů jako společný zadavatel.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné zahájit zadávací řízení pro významnou nadlimitní veřejnou zakázku pod názvem
„Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ formou
otevřeného nadlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů jako společný zadavatel.

178

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné předsedům a členům výborů Zastupitelstva města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné stanovit s účinností od 01.01.2015 neuvolněným členům Zastupitelstva města
Karviné - předsedům a členům výborů ZM měsíční odměny ve výši uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

179

Návrh zástupce statutárního města Karviné do dozorčí rady společnosti DEPOS Horní
Suchá, a. s., pro nové funkční období 2015 - 2018

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
doporučila
Zastupitelstvu města Karviné navrhnout odvolat zástupce statutárního města Karviné pana Zdeňka Lanzendőrfera
z dozorčí rady společnosti DEPOS Horní Suchá, a. s., se sídlem Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, PSČ 735 35, IČ
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47677287, který byl navrhnut pro funkční období 2012 - 2015, a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady
společnosti.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné navrhnout zástupce statutárního města Karviné do dozorčí rady společnosti DEPOS
Horní Suchá, a. s., se sídlem Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, PSČ 735 35, IČ 47677287, pro funkční období
2015 - 2018, a to pana Ing. et. Ing. Ladislava Húsku,
a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady společnosti.

180

Zásady, kterými se mění Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem

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

vydala
Zásady, kterými se mění Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné vydat Zásady, kterými se mění Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem, dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

181

Program prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2015

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit Program prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2015 dle
přílohy č. 1 k důvodové zprávě.
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
doporučila
Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o poskytnutí dotací na projekty Programu prevence kriminality
statutárního města Karviné na rok 2015 v celkové částce Kč 300.000,-- (slovy: Třistatisíc korun českých), dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

182

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.
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Změna Organizační struktury příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodla
schválit změnu Organizační struktury příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná, se sídlem Centrum
2299/16, 734 11 Karviná-Mizerov, IČO 00306355, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, s účinností od 01.02.2015.

184

Udělení souhlasu s podáním žádosti o podporu a s přijetím dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR příspěvkové organizaci Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713

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

rozhodla
udělit souhlas s podáním žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR příspěvkové organizaci
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 a s přijetím dotace v maximální výši Kč 422.400,-- (slovy:
Čtyřistadvacetdvatisícečtyřista korun českých), a to v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší.

185

Přerušení činnosti družin základních škol v období školních prázdnin

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů,

rozhodla
schválit možnost přerušení činnosti družin základních škol v období školních prázdnin v souladu s Organizací
školního roku 2014 - 2015 vydanou MŠMT dne 21.05.2013 pod č. j. MŠMT18448/2013. O přerušení činnosti
družiny v době školních prázdnin jsou ředitelé škol povinni informovat Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné.
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Národní plán povodí Odry

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

3/2015/RM
vedoucí OR
2015-01-15

rozhodla
vydat souhlasné stanovisko ke koncepci Národní plán povodí Odry a požadovat v rámci pokračování procesu
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zapracování připomínek
statutárního města Karviná uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
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187

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

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

4/2015/RM
vedoucí OR
2015-01-15

rozhodla
vydat souhlasné stanovisko ke koncepci Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a požadovat v rámci
pokračování procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zapracování připomínek statutárního města Karviná uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
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Povolení těžby OKD, a. s., Důlního závodu 1, Karviná v 9. kře dobývacích prostorů Karviná
Doly I a Karviná Doly II - poruby č. 40 902, 40 903, 40 906 a 40 907

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

5/2015/RM
vedoucí OR
2015-01-16

rozhodla
vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru OKD, a. s., Důlního závodu 1, Karviná v porubech 40 902, 40
903, 40 906 a 40 907 z důvodu uvedených v důvodové zprávě.

189

Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s., OKD, a. s. - dodatek

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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SBB 96/2778/02-03/OMaR/He
ze dne 24.04.2003 s vlastníkem stavby „Rekultivace území Lipiny I. etapa - přeložka vedení č. 67-22kV v k. ú.
Darkov“, kterým dojde k prodloužení lhůty k podání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části
pozemku p. č. 3945 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, do 31.12.2016 a dle kterého vlastník
stavby „Rekultivace území Lipiny I. etapa - přeložka vedení č. 67-22kV v k. ú. Darkov“ zaplatí do doby uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení užívání části pozemku p. č. 3945 o výměře 22 m2 v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno ve snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení,
stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření tohoto dodatku ve výši
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Kč 80,-- (slovy: Osmdesát korun českých) za 1m2 pozemku ročně, tj. na 22 m2 celkem Kč 1.760,-- (slovy:
Jedentisícsedmsetšedesát korun českých), která bude navýšena o příslušnou částku DPH stanovenou dle
platných právních předpisů.

190

Ukončení nájemní smlouvy - Ladislav Kalenda

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodla
uzavřít s panem Ladislavem Kalendou dohodu o ukončení nájemní smlouvy, na základě níž dojde k ukončení
nájemní smlouvy číslo NS 40/857/02/OMaR/Mo, MMK/SML/12/2002 ze dne 20.03.2002 uzavřené mezi městem
Karviná a panem Ladislavem Kalendou na pronájem části pozemku p. č. 411/11 o výměře 30 m2 v katastrálním
území Ráj, obec Karviná, k datu 31.01.2015.

191

Žádost Sociálních služeb Karviná o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 a bytu č. 8 v
domě č. p. 1250, ulice Mírová, Karviná-Nové Město - zrušení usnesení RM Karviná č. 4052
ze dne 24.09.2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
zrušit usnesení Rady města Karviné č. 4052 ze dne 24.09.2014 v plném znění z příčin uvedených v důvodové
zprávě.

192

Zřízení služebnosti - Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
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zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě (kanalizace) na částech pozemku p. č. 1321 v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná a na částech pozemků p. č. 497/94, 475/7, 497/88, 497/95, vše v katastrálním
území Ráj, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve
prospěch vlastníka stavby, a to po jejím dokončení a 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 služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH
stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení
užívání na částech pozemku p. č. 1321 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná a na částech pozemků
p. č. 497/94, 475/7, 497/88, 497/95, vše v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže vyznačené v situačním
snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem
platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o
příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

193

Zřízení služebnosti - Zdeněk Špandel

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě (dešťová kanalizace) a služebnost umístění zpevněných ploch
na částech pozemku p. č. 771/2 v katastrálním území Staré Město u Karviné obec Karviná, jak je zakresleno v
situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 685/9 v
katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, a to po jejím dokončení a 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 služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou
částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání, dle které vlastník pozemku p. č. 685/9 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, zaplatí
do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení užívání částí pozemku p. č. 771/2 v
katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže vyznačené v situačním snímku, který tvoří přílohu č.
2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH
stanovenou dle platných právních předpisů.
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194

Zřízení služebnosti - Dalkia Česká republika, a. s., tř. Družby

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě (teplovodní potrubí) na části pozemku p. č. 3435/19 o délce 37
bm v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v geometrickém plánu, který tvoří přílohu
č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby za jednorázovou úhradu ve výši Kč 400,-- (slovy: Čtyřista
korun českých), tj. za 37 bm Kč 14.800,-- (slovy: Čtrnácttisícosmset korun českých) navýšenou o příslušnou částku
DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

195

Zřízení služebnosti - Dřevo Trust - prodej, a. s.

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě (vodovodní přípojka) na části pozemku p. č. 2499 v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto
usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a to po jejím dokončení a 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 služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH
stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení
užívání části pozemku p. č. 2499 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže vyznačené v situačním
snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem
platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o
příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.
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196

Zřízení služebnosti - ČEZ Distribuce, a. s., přeložka Nejedlého

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě (přeložka NNk) na části pozemku p. č. 497/31 v katastrálním
území Ráj, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve
prospěch vlastníka stavby, a to po jejím dokončení a dle geometrického zaměření skutečného stavu za
jednorázovou úhradu, ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) navýšenou o příslušnou částku DPH
stanovenou dle platných právních předpisů, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání, dle které vlastník této stavby nebude na dobu výstavby požadovat úhradu za omezení užívání části
pozemku p. č. 497/31 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže vyznačené v situačním snímku, který tvoří
přílohu č. 1 k tomuto usnesení, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

197

Zřízení služebnsoti - ČEZ Distribuce, Pastuszek

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě (elektrická přípojka NN) na části pozemku p. č. 905 v
katastrálním území Ráj, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto
usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a to po jejím dokončení a 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 služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH
stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení
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užívání části pozemku p. č. 905 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže vyznačené v situačním snímku, který
tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku
DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

198

Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu prostoru v budově č. p. 2217 na ulici
Majakovského v Karviné-Mizerově

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

rozhodla
udělit souhlas Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizaci, se sídlem
Majakovského 2217/9, PSČ 734 01, Karviná-Mizerov, IČ 688 99 092 s uzavřením smlouvy o podnájmu s Krajským
střediskem volného času Juventus Karviná, příspěvkovou organizací, se sídlem U Bažantnice 1794/1, PSČ 735 06,
Karviná-Nové Město, IČ 008 47 925. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru (kanceláře) o celkové rozloze
38 m2. Výše nájemného je stanovena na Kč 1,-- (slovy: Jedna koruna česká)/m2/rok. Úhrada nájemného je
příjmem Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov. Podnájem se sjednává na dobu určitou s
účinností od 14.01.2015 do 31.12.2015.

199

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru - Lenka Elena Bílková, č. p. 1417,
Karviná-Nové Město

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

6/2015/RM
vedoucí OM
2015-02-01

rozhodla
uzavřít s Lenkou Elenou Bílkovou, IČ 62308378, se sídlem Koukolná 77, Dětmarovice, s účinností od 01.02.2015,
dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. NP 284/122609/2008/OSM/Ča (nově evidováno pod č.
MMK/SML/66/2009) ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
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200

Zřízení věcného břemene - STYL INVEST s. r. o.

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

rozhodla
zřídit věcne břemeno služebnosti - právo umístění zpevněné plochy včetně dvouramenného schodiště, to vše na
části pozemku p. č. 140/31 v katastrálním území Karviná-město, blíže specifikováno v geometrickém plánu č.
5166-7/2014 označeno písmenem „A“, který tvoří přílohu č. 1 k usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č.
140/30 v katastrálním území Karviná-město za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro
nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a související
ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

201

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 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
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/1639/2014 ze dne 12.11.2014 na realizaci stavby Obnova
objektu a okolí kina Centrum Karviná mezi statutárním městem Karviná a firmou Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760
01 Zlín, IČ 283 15 669 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

202

Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji - odstranění negativních dopadů hornické
činnosti - uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností a způsobu
vystupování vůči třetím osobám při společném zadání veřejné zakázky

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

rozhodla
uzavřít Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností a způsobu vystupování vůči třetím osobám při společném
zadání veřejné zakázky mezi statutárním městem Karviná a Českou republikou - Ministerstvem financí se sídlem,
Letenská 525/15, PSČ 118 10, Praha 1, IČ 00006947.
Na základě této smlouvy budou statutární město Karviná a Česká republika – Ministerstvo financi vystupovat jako
společný zadavatel při zadávání a realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu v
Karviné-Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ dle projektové dokumentace zpracované firmou
COPLAN Projekt s.r.o. Statutární město Karviná uhradí dodavateli práce zahrnuté ve stavebním objektu SO12-4
„Hřiště – vytápění hřiště“ v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s
nabídkovou cenou vybraného zhotovitele. Česká republika - Ministerstvo financí uhradí zhotoviteli zbývající
stavební objekty dle Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Veřejná zakázka bude soutěžena jako
nadlimitní. Zadávací podmínky zpracuje statutární město Karviná ve spolupráci s Českou republikou -
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Ministerstvem financí a odborným garantem procesu revitalizace, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Smlouva o dílo bude odsouhlasena Českou republikou - Ministerstvem financí a statutárním městem Karviná.
Česká republika - Ministerstvo financí bude v zadávacím řízení zastupovat statutární město Karviná. Statutární
město Karviná zajistí na své náklady činnost koordinátora ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, technického a
autorského dozoru při realizaci předmětu plnění, dále zajistí převzetí díla a bude součinné při jeho kolaudaci.

203

Změna rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky Nové služby Technologického centra
Karviná

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

rozhodla
změnit usnesení RM č. 4135 ze dne 08.10.2014 tak, že vypustila text “... v režimu nadlimitní zakázky...“ a nahradila
jej textem “... v režimu zjednodušeného podlimitního řízení...“. Ostatní text usnesení zůstává beze změn.

204

Účelová neinvestiční dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního
registru vozidel

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

7/2015/RM
vedoucí OO
2015-01-15

rozhodla
podat žádost o účelovou dotaci na zabezpečení skenování pro potřeby Centrálního registru vozidel ve výši Kč
36.300,-- (slovy: Třicetšesttisíctřista korun českých) dle důvodové zprávy.

205

Zřízení komisí Rady města Karviné a jejich personální obsazení pro volební období 2014 2018
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

zřídila
s účinností od 01.02.2015 pro volební období 2014 - 2018 jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:
- sociální
- zdravotní
- majetkovou a bytovou
- životního prostředí
- dopravy
- pro architekturu a územní rozvoj
- kulturní
- pro výchovu a vzdělání
- tělovýchovy a sportu
- bezpečnostní a prevence

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

jmenovala
s účinností od 01.02.2015
do funkce předsedy komise sociální: Marii Mikulovou
a do funkce členů komise sociální:
- Annu Martinkovou
- Eugenii Hanusovou
- Janu Moczydlanovou
- Dis. Martinu Orgonikovou
- Vladislavu Brdíčkovou
- Helenu Mojžyškovou
do funkce předsedy komise zdravotní: MUDr. Radka Sušila
a do funkce členů komise zdravotní:
- Ing. Irenu Hanselovou
- Annu Koupilovou
- MUDr. Martina Gebauera
- MUDr. Hanu Borskou
- MUDr. Helenu Rabskou
- MUDr. Tomáše Canibala
do funkce předsedy komise majetkové a bytové: Mgr. Aleše Hujíka
a do funkce členů komise majetkové a bytové:
- Danutu Kwiczalovou
- Jiřího Matuszka
- Radima Slívu
- Josefa Korzonka
- Bc. Lenku Hudákovou
- JUDr. Luďka Veberu
- Zdeňku Kuczovou
- Danu Gezovou
do funkce předsedy komise životního prostředí: Mgr. Tomáše Javorčíka
a do funkce členů komise životního prostředí:
- Mgr. Kateřinu Tuhou
- Ing. Antonína Janíka
- Petra Buryho
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- Ing. Miloše Jendryščíka, Ph.D.
- Bc. Petra Kovala
- Mgr. Natálii Műllerovou
do funkce předsedy komise dopravy: Josefa Majewského
a do funkce členů komise dopravy:
- Jindřicha Brodu
- Pavla Šmaňku
- Josefa Skybského
- Ing. Radka Podstawku
- Ing. Tomáše Škareckého
- Jana Raszyka
- Bc. Daniela Sekaninu
- Petra Polanského
do funkce předsedy komise pro architekturu a územní rozvoj: Ing. Antonína Janíka
a do funkce členů komise pro architekturu a územní rozvoj:
- Romana Pietrasze
- Alenu Kramárovou
- Ing. Vladimíra Frantu
- Jaroslava Binara
- Ing. Lumíra Peřicha
- Ing. Pavla Šrámka
do funkce předsedy komise kulturní: Ing. Lucii Baranovou
a do funkce členů komise kulturní:
- Vilijama Šmajsla
- Tadeáše Puchalu
- Dis. Martinu Orgoníkovou
- Mgr. Wieslawa Faranu
- MgA. Tomáše Oslizloka
- Ing. Miloše Jendryščíka, Ph.D.
do funkce předsedy komise pro výchovu a vzdělání: Mgr. Libora Olajce
a do funkce členů komise pro výchovu a vzdělání:
- Mgr. Jarmilu Boháčikovou
- Tomáše Stuchlíka
- Mgr. Evu Szwedovou
- Bc. Lenku Hudákovou
- RNDr. Ivu Sandriovou
- prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D.
do funkce předsedy komise tělovýchovy a sportu: Petra Horta
a do funkce členů komise tělovýchovy a sportu:
- Bc. Radka Gumolku
- Eduarda Muryce
- Dušana Duraje
- Bronislava Drobného
- Dalibora Boniattiho
- Mgr. Romana Hamruse
- Kamila Kuchejdu
- Ing. Otakara Kotyzu
do funkce předsedy komise bezpečnostní a prevence: Eduarda Matykiewicze
a do funkce členů komise bezpečnostní a prevence:
- Břetislava Kantora
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- Mgr. Radka Krnáče
- Dušana Dúšku
- Danu Niemcovou
- Mgr. Jaroslava Sarčáka
- Bc. Petra Kijonku
- Petra Slezáka
- Ing. Wandu Stolarzovou

206

Stanovení platu paní Mgr. Blance Dadokové, ředitelce příspěvkové organizace Sociální
služby Karviná, s platností od 01.02.2015

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

rozhodla
stanovit plat paní Mgr. Blance Dadokové, ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, jmenované na
pracovní místo ředitelky od 01.02.2015, a to ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu.

207

Stížnost na stav ulice Hraničářská v Karviné-Hranicích

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

vzala na vědomí
informativní zprávu o podané stížnosti a souhlasí se způsobem jejího vyřízení.

208

Výběrová řízení konaná u MMK

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

vzala na vědomí
informaci o výběrových řízení konaných u MMK v měsíci lednu 2015.
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Tomáš Hanzel, v. r.
...................................................................
Tomáš Hanzel
primátor

Ing. Jan Wolf, v. r.
.....................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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Příloha
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 175
Příloha č.
Celkový přehled žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu
individuální bytové výstavby v Kč.
Pořadí
přijatých
žádostí
1.
2.
Celkem

Jméno a příjmení žadatele
MUDr. Miroslav Hudec a Mgr. Iva Hudcová
Ing. Jan Krejča a Bc. Karin Krejčová
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Předsedové výborů ZM
název výboru

pevná
složka

příplatek

celkem Kč

pro národnostní menšiny

3.073,-

627,-

3.700,-

Gebauer Martin, MUDr. kontrolní

3.073,-

627,-

3.700,-

Mikula Petr, Ing.

3.073,-

627,-

3.700,-

pevná
složka

příplatek

celkem Kč

973,-

627,-

1.600,-

Hudzietzová Iveta, Mgr. pro národnostní menšiny

973,-

627,-

1.600,-

Kolek Vladimír

kontrolní

973,-

627,-

1.600,-

Kuczová Zdeňka

finanční

973,-

627,-

1.600,-

Madea Petr

kontrolní

973,-

627,-

1.600,-

Szyja Andrzej, Mgr.

pro národnostní menšiny

973,-

627,-

1.600,-

jméno
Gallik Tomáš

finanční

Členové výborů ZM
jméno
Brdíčko Ondřej, Ing.

název výboru
kontrolní
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 180
Příloha č. 1 k usnesení
STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Zásady,
kterými se mění Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem
Schváleno:

Klepněte sem a zadejte datum.

Účinnost:

30.01.2015

Zpracovatel:

Odbor organizační

Rada města Karviné vydala dne 14. 1. 2015 a Zastupitelstvo města Karviné vydalo dne ……….. tyto
Zásady, kterými se mění Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem (dále jen Zásady).
Článek 1
Úvodní ustanovení
Těmito Zásadami se mění Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem schválené usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. 717 ze dne 21.1.2014, ve znění pozdějších změn, způsobem
uvedeným v následujících článcích těchto zásad.
Článek 2
Změna zásad pro nakládání s nemovitým majetkem
2.1

V článku 3 zásad se text:
„Článek 3
Obecná ustanovení týkající se nájmů
3.1 Úkony související s nájmem nemovitého majetku provádějí příslušní správci, vyjma
pozemků, které je oprávněn pronajímat pouze OM.
3.2 Nájemní smlouva bude obsahovat při cenovém ujednání inflační doložku, dle které bude mít
město jakožto pronajímatel možnost zvýšit jednou za kalendářní rok nájemné na základě
oficiálních údajů vydávaných Českým statistickým úřadem o míře inflace.
3.3 V souvislosti s tím budou upraveny sazby nájemného uvedené v těchto Zásadách podle
následujícího vzorce:
N(t + 1) = Nt x (1 + It/100)
kde:
N(t+1)
Nt
It
%.

je výše nájemného v běžném kalendářním roce,
je výše nájemného v předchozím kalendářním roce,
je míra inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněná ČSÚ vyjádřená v

Takto vypočítané nájemné bude zaokrouhleno na celé koruny a bude základem pro výpočet
nájemného v následujícím roce.
3.4 Inflace bude uplatňována u nájmů pozemků a prostorů ve vlastnictví města od výše
nájemného Kč 50,--/rok.“
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vypouští a nahrazuje textem:
„Článek 3
Obecná ustanovení týkající se nájmů a pachtů
3.1 Úkony související s nájmem a pachtem nemovitého majetku provádějí příslušní správci,
vyjma pozemků, které je oprávněn pronajímat a propachtovat pouze OM.
3.2 Nájemní a pachtovní smlouva bude obsahovat při cenovém ujednání inflační doložku, dle
které bude mít město jakožto pronajímatel nebo propachtovatel možnost zvýšit jednou za
kalendářní rok nájemné / pachtovné na základě oficiálních údajů vydávaných Českým
statistickým úřadem o míře inflace.
3.3 V souvislosti s tím budou upraveny sazby nájemného / pachtovného uvedené v těchto
Zásadách podle následujícího vzorce:
N(t + 1) = Nt x (1 + It/100)
kde:
N(t + 1) je výše nájemného / pachtovného v běžném kalendářním roce,
Nt
je výše nájemného / pachtovného v předchozím kalendářním roce,
It
je míra inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněná ČSÚ vyjádřená v %.
Takto vypočítané nájemné / pachtovné bude zaokrouhleno na celé koruny a bude základem pro
výpočet nájemného / pachtovného v následujícím roce.
3.4 Inflace bude uplatňována u nájmů a pachtů pozemků a prostorů ve vlastnictví města od
výše nájemného / pachtovného Kč 50,--/rok. „
V článku 4, bodu 4.1.1 se text za větou první vypouští.
2.2

Za bod 4.1.1 v článku 4 se vkládá nový bod 4.1.2:
„4.1.2 Nájemné za pronájem prostorů se sjednává v nájemní smlouvě dohodou v souladu
2
s příslušným usnesením RM (vyjma PO), přičemž roční sazba nájemného za 1 m prostorů činí:
zóna č. 1

zóna č. 2

zóna č. 3

zóna č. 4

4.1.2.1

1.447,- Kč

941,- Kč

579,- Kč

279,- Kč

4.1.2.2

1.261,- Kč

827,- Kč

507,- Kč

238,- Kč

4.1.2.3

982,- Kč

631,- Kč

393,- Kč

186,- Kč

4.1.2.4

400,- Kč

250,- Kč

140,- Kč

70,- Kč

4.1.2.5

806,- Kč

476,- Kč

290,- Kč

135,- Kč

Vysvětlivky:
4.1.2.1 obchodní, restaurační, společenské, zdravotnické, kancelářské a další prostory
podobných užitných vlastností,
4.1.2.2 výrobní, dílenské, skladové a další prostory podobných užitných vlastností,
4.1.2.3 prostory pro sociální účely, školské, kulturní a další prostory podobných užitných
vlastností,
4.1.2.4 chráněná pracovní dílna, kterou je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě
dohody s Úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde
je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60% těchto zaměstnanců,
4.1.2.5 ostatní, především provizória.“
A dále se číselné označení bodu 4.1.2 a 4.1.3 mění na 4.1.3 a 4.1.4.

2.3

V článku 5, bod 5.1.1 se vypouští text „a pachtovného“.

2.4

V článku 5 se vypouští bod 5.1.2 a číselné označení bodu 5.1.3 se mění na 5.1.2.
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2.5

V článku 5, bod 5.1.2 se vypouští text: „a pachtovní smlouva“ a text: „a pachtýři“.

2.6

V článku 5 se za bod 5.2 vkládá nový bod 5.3:
„5.3 Stanovení výše pachtovného.
5.3.1 Roční pachtovné za pozemky ve vlastnictví města se stanovuje takto:
a) U pozemků využívaných jako zahrádka za účelem pěstování plodin a jiné činnosti související
2
s užíváním a požíváním věci 26,- Kč/m ročně.
2
b) U pozemků využívaných jako pastviny 1,- Kč/m ročně.
c) U pozemků využívaných za účelem obhospodařování a spotřebovávání výnosů a plodů,
zemědělské činnosti - prvovýroby, sečení a spotřebovávání travní hmoty apod. se stanovuje
pachtovné pro příslušná katastrálním území obce Karviná takto:
−
−
−
−
−
−

2

k. ú. Karviná-město
k. ú. Louky nad Olší
k. ú. Staré Město u Karviné
k. ú. Ráj
k. ú. Karviná-Doly
k. ú. Darkov

Kč 827,- /10.000 m ročně
2
Kč 740,- /10.000 m ročně
2
Kč 681,- /10.000 m ročně
2
Kč 668,- /10.000 m ročně
2
Kč 663,- /10.000 m ročně
2
Kč 630,- /10.000 m ročně

5.3.2 Pachtovní smlouva bude obsahovat ujednání o možnosti vymáhat po pachtýři při porušení
povinnosti stanovené ve smlouvě smluvní pokutu ve výši 5 ,- Kč za každý den prodlení u pachtů
pro jiné než podnikatelské účely a smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý den prodlení u
pachtů pro podnikatelské účely.“
A dále se číselné označení bodu 5.3 až 5.5 mění na 5.4 až 5.6.
2.7

V článku 13, bod 13.1 se vypouští text „nebytových“.

2.8

V článku 14, bod 14.1, věta první se za text „Nájemné,“ vkládá text „pachtovné,“.

2.9

V článku 14, bod 14.1, věta poslední se vypouští text „nájemného“.
Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1

Tyto Zásady byly schváleny usnesením Rady města Karviné č. ….. ze dne 14. 1. 2015 a
Zastupitelstva města Karviné č. ze dne ……… a nabývají účinnosti dnem 30. 1. 2015.

Tomáš Hanzel v. r.
primátor

Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora
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Příloha
Příloha
usnesení RM Karviné č. 181
Příloha č.
č. 11 kkusnesení
Tabulka č. 1 - Seznam doporučených projektů prevence kriminality k realizaci na rok 2015
Požadovaná
částka (Kč)

z rozpočtu
města

z MV ČR

Poř.č.

Předkládající subjekt

1.

Městská policie Karviná

Bezpečné léto

30.000,-

2.

MMK, Odbor sociální,
oddělení sociálně-právní
ochrany dětí

Sociálně pedagogický výcvik
pro rodiče s dětmi

11.500,-

3.

Městská policie Karviná

Sebeobrana žen

10.000,-

4.

Městská policie Karviná

Forenzní značení jízdních kol
a invalidních vozíků

34.500,-

5.

Městská policie Karviná

Bezpečně po celý den –
besedy pro MŠ, ZŠ

40.000,-

6.

Městská policie Karviná

Senioři – bezpečný domov

7.

Městská policie Karviná

Chráníme seniory

45.000,-

8.

Městská policie Karviná

Rozšíření MKDS

19.700,-

164.000,-

9.

Městská policie Karviná

Asistenti prevence kriminality

48. 320,-

427.000,-

10.

Městská policie Karviná

Sportem k morálce

30. 980,-

CELKEM
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Název projektu

Požadovaná
částka (Kč)

102.000,-

98.000,-

30.000,--

300.000,-

791.000,-
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Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 182
Návrh na provedení rozpočtových opatření
údaje v Kč
text

zdroje

výdaje

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Revitalizace objektu městské policie Karviná"
(ÚZ 15835, 90877).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
5 663 162,25
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy
333 127,19
Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu
5 996 289,44
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského
v Karviné-Mizerově" (ÚZ 88005, 88505).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada
2 424 006,25
Odbor majetkový - Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského
2 424 006,25
v Karviné - Mizerově
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"Revitalizace objektu městské policie Karviná".
Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu
-5 996 289,44
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
5 996 289,44
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově".
Odbor majetkový - Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského
-2 424 006,25
v Karviné - Mizerově
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
2 424 006,25
Zapojení vratky části dotace na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 32).
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
9 364,20
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
9 364,20
Zapojení splátky mimořádně přidělené neinvestiční dotace na pečovatelskou službu (ÚZ 13305).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
415 700,00
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136
na provoz
Zapojení úhrad za vyřízené přestupky od obcí.
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace od obcí
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

text

zdroje

výdaje

Vratka části dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality
v roce 2014 (ÚZ 14018).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
-44 721,00
Městská policie - prevence kriminality
-44 721,00
Celková výše navržených rozpočtových úprav
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Příloha
1 k usnesení
Příloha
č. 1 kč.usnesení
RM Karviné č. 183

2.03.01 1.03.04

Organizační struktura Regionální knihovny Karviná

stř.8

knihovník, projektant IKS

s účinností k 31.1.2015

ředitel/ka

4.st.

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

stř. 1
2.03.01
knihovník
1.st.

2.03.01
knihovník

stř. 2
1.02.04
rozpočtář
1.st.

1,0

1,0
2.03.01
knihovník

1.06.06
uklízeč
1,0

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

2.03.01
knihovník

stř. 4
2.03.01
knihovník
2.st.
1,0

1.02.02
mzdový účetní
0,5

0,05

0,5
1.01.11
bezpečnostní ref.
0,5

1,0

1,0
0,7

1.01.12
projektový manažer

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

1.06.03
rozmnožovač

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
0,5

2.03.01
knihovník

0,5
1.06.01 1.06.09
domovník, řidič
0,5

1,0

2.03.01
knihovník
0,5
2.03.01
knihovník

2.03.01
1,0 knihovník
2.03.01
1,0 knihovník

DPČ K-St.Město

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

0,5
DPČ promítač

0,6
2.03.01 Ká Dar.
knihovník
1,0
0,4

1,0

1,0

zaměstnanci

2.03.01 RÚ
knihovník

2.03.01
1,0 knihovník

1.06.06
uklízeč

vedoucí útvaru KIS

1,0

1,0

0,4

vedoucí pobočky (pracoviště)

stř. 6
2.03.01

knihovník
1.st.
2.03.01
knihovník

1,0

stř. 7/1
2.03.01
knihovník
1.st.

1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník

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

1.06.06
uklízeč

2.03.01
knihovník
2.03.01
knihovník

0,75

1,0

stř. 5

1.06.06
uklízeč

ředitel

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

2.03.01
knihovník

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

1,0

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

1.02.03
účetní

2.06.02
knihař

1.02.01
personalista

0,9
1,0

2.03.01
knihovník
0,9

2.03.01
knihovník
0,5

0,55

1,05
DPČ Ká Louky

2.03.01 1.03.04

Organizační struktura Regionální knihovny Karviná

stř.8

knihovník, projektant IKS

s účinností k 1. 2. 2015

ředitel/ka

4.st.

1,0
2.03.01; 1.01.02
knihovník, sekretář
1,0

stř. 1
2.03.01
knihovník
1.st.

2.03.01
knihovník

stř. 2
1.02.04
rozpočtář
1.st.

1,0

1,0
2.03.01
knihovník

1.06.06
uklízeč
1,0

2.03.01
knihovník

1.02.02
mzdový účetní

2.03.01
knihovník
1,0
2.03.01
knihovník
1,0
1.06.03
rozmnožovač
0,5
1.06.01 1.06.09
domovník, řidič
0,5
2.03.01
knihov.-metodik
1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

0,5
0,5

2.03.01
knihovník

stř. 4
2.03.01
knihovník
2.st.
1,0

1.02.05 1.02.06
fin. ref.,pokladník
0,5

0,05

0,5
1.01.11
bezpečnostní ref.
0,5

1,0

1,0
0,7

1.01.12
projektový manažer

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

1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
0,5

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
0,5
2.03.01
knihovník

2.03.01
1,0 knihovník
2.03.01
1,0 knihovník

DPČ K-St.Město

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

0,5
DPČ promítač

0,6
2.03.01 Ká Dar.
knihovník
1,0
0,4

1,0

1,0

zaměstnanci

2.03.01 RÚ
knihovník

2.03.01
1,0 knihovník

1.06.06
uklízeč

vedoucí útvaru KIS

1,0

1,0

0,4

vedoucí pobočky (pracoviště)

stř. 6
2.03.01

knihovník
1.st.

1,0

stř. 7/1
2.03.01
knihovník
1.st.

1,0

2.03.01
knihovník

2.03.01
knihovník
2.03.01
knihovník

0,75

1,0

stř. 5

2.03.01
knihovník

ředitel

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

1.06.06
uklízeč

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

1,0

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

1.02.03
účetní

2.06.02
knihař

1.02.01
personalista

2.03.01
knihovník
0,9
1,0

2.03.01
knihovník
0,9

2.03.01
knihovník
0,5

1,0
2.04.11; 2.03.01
výstavář, knihovník
1,0
1.06.06
uklízeč
0,25

2.03.01
knihovník
0,55
1.06.06
uklízeč
0,8
DPČ Ká Louky

Příloha
Příloha
Přílohač.č.1 1k usnesení
k usnesení

RM Karviné č. 186

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

Strana 1 / 2

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

Strana 2 / 2

Příloha
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Příloha
Přílohač.č.1 1k kusnesení
usnesení
Příloha
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Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 192

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 192

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 193

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 193

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 194

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 195

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 195

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 196

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 197

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 197

Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 199

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru
č. NP 284/122609/2009/OSM/Ča
(MMK/SML/66/2009)
Článek 1
Smluvní strany
1.1
statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a.s.
19-1721542349/0800

(dále jen „pronajímatel“)
Správu a údržbu pronajatého nebytového prostoru zajišťuje:

BYTservis - služby, spol. s r. o.
adresa:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „správce“)

Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj
47670860
CZ47670860
Komerční banka, a. s., pobočka Karviná
10006-18308-791/0100

1.2
Lenka Elena Bílková
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem:
Koukolná 77, Dětmarovice
IČ:
62308378
(dále jen „nájemce“)
Článek 2
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2009 smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. NP
284/122609/2009/OSM/Ča, dodatek č. 1 k předmětné smlouvě dne 26.03.2012, dodatek č. 2
k předmětné smlouvě dne 30.06.2012 a dodatek č. 3 k předmětné smlouvě dne 01.11.2012, (dále jen
smlouva). Na základě této smlouvy pronajal pronajímatel nájemci nebytový prostor v domě č.p. 1417,
nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město, který je součástí pozemku parc. č.
3356/12, vše
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná.
2.2 Nájemce prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku není předmět nájmu ani jeho část
přenechána do podnájmu třetí osobě.
2.3 Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, který má tento obsah:
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V článku 2 smlouvy se text bodu 2.4. vypouští a nahrazuje se tímto zněním:
„ Účelem nájmu je provozování podnikatelské činnosti. Předmět podnikání nájemce, jenž bude
v předmětu nájmu vykonáván je prodejna květinářství, výroba a prodej keramiky, provozování
sázkového terminálu.“
V článku 7 smlouvy se text bodu 7.7 vypouští a nahrazuje tímto zněním:
„Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat předmět
nájmu nebo jeho části do podnájmu jiné osobě. „

Článek 3
3.1 Příloha č. 1 smlouvy evidenční a výpočtový list se nahrazuje novou přílohou, která je přílohou č. 1
tohoto dodatku.
3.2 V ostatních ujednáních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
3.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Pronajímatel obdrží 1
vyhotovení, nájemce 1 vyhotovení, správce 1 vyhotovení.
3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
…… 2015. O uzavření dodatku č. 4 k předmětné smlouvě rozhodla Rada města Karviné svým
usnesením č. …. ze dne ….. 2015.
Příloha č. 1 : evidenční a výpočtový list
Karviná dne

Za pronajímatele:

Za nájemce:

…………………………………………..

……………………………………….

Tomáš Hanzel
primátor

Lenka Elena Bílková
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 200

Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 201

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1639/2014

1.

Smluvní strany

1.1

statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno
jednání ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:

c) dotací:

zapsáno v živnostenském rejstříku
telefon:
fax:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM
Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM – OM
Ing. Veronika Pališková, zaměstnanec OPÚM - OM
Ing. Šárka Kubicová, zaměstnanec OR
+420 596 387 308
+420 596 387 264
helena.bogoczova@karvina.cz, jana.salamonova@karvina.cz,
veronika.paliskova@karvina.cz, sarka.kubicova@karvina.cz
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná
5331212/0800

a
1.2
Zlínstav a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
zastoupena:
Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Morong
se sídlem:
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ:
283 15 669
DIČ:
CZ28315669
telefon:
577 770 111
fax:
577 103 927
e-mail:
zlinstav@zlinstav.com
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
č. účtu:
43-3717930217/0100
(dále jen zhotovitel)
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Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2014 smlouvu o dílo č. MMK/SML/1639/2014 a dne 12. 12. 2014
Dodatek č.1 (dále společně jen „Smlouva“) jejichž předmětem je provedení díla - stavby „ Obnova
objektu a okolí kina Centrum Karviná“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace
zpracované společností OSA projekt s.r.o., projektová dokumentace Obnovy objektu kina Centrum
Karviná ze srpna r. 2013 pod č. 13-012-5 a projektové dokumentace Obnovy okolí kina Centrum
Karviná z ledna r. 2014 pod č. 13-004-5 (dále jen „projektová dokumentace“) a výkazu výměr k těmto
projektovým dokumentacím. Dále zpracování dokumentací skutečného provedení staveb. Předmětem
této smlouvy jsou dále geodetická zaměření díla vč. geometrických plánů pro vklad do katastru
nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětů plnění podle této
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

2.

Změna Smlouvy

2.1

3.

Tímto Dodatkem č. 2 se nahrazuje subdodavatelské schéma, které je přílohou č. 2 Smlouvy.
Nové subdodavatelské schéma je přílohou č. 1 Dodatku č. 2.

Společná a Závěrečná ustanovení

3.1

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
smluvních stran.

3.3

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel
jedno vyhotovení.

3.4

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.5

O uzavření Dodatku č. 2, rozhodla Rada města Karviné usnesením č. ………. dne 14. 01.
2015.

Přílohy:
Příloha č. 1 subdodavatelské schéma
V Karviné dne

V Karviné dne

za objednatele

za zhotovitele

…………………………..

…………………………………………

za statutární město Karviná
Tomáš Hanzel

za Zlínstav a.s.
Jiří Stacke

primátor města

předseda představenstva
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Příloha č. 1 dodatku č. 2 k SOD

Subdodavatelské schéma
Stavba: „Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná“

Veřejná zakázka na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, otevřené podlimitní řízení
"Obnova okolí kina Centrum Karviná"
1 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
2 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
3 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Elektromont-Hulín s.r.o.
Kroměřížská 291, 768 24 Hulín

Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč
zadat subdodavatli

% podíl
na plnění
VZ

Seznam subdodavatelů , kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky

ELEKTROMONTÁŽE
objekty SO 109.2 EL.ROZVODY
PRO PARKOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ
PLOCHY, SO 110 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ,

469 04 786

8,14%

Ladislav Smolka
C 6073
603 147 587
smolka@emhulin.cz
POLYS security ČR s.r.o.

Zařízení staveniště
Ostraha objektu

Jílová 300/41, 779 00 Olomouc
278 53 446

0,12%

Jaroslav Lysák
C 43455
602 741 104
jaroslavvlysak@polyssecurity.cz
STELM s.r.o.

Zemní a bourací práce venkovní

Teplická 625/48, 753 01 Hranice
619 75 311

28,97%

Miroslav Polášek
C 13518
603 207 487
stelmhranice@seznam.cz
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Veřejná zakázka na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, otevřené podlimitní řízení
"Obnova objektu kina Centrum Karviná"
1. Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
2. Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
3. Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
4 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
5 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Pozemní stavby Moravia s.r.o.
Suderova 2048/9, 709 00 Ostrava

Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč
zadat subdodavatli

% podíl
na plnění
VZ

Seznam subdodavatelů , kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky

Vnitřní bourací a demontážní práce
na Obnově objektu kina
Centrum Karviná

293 81 801

2,67%

Rostislav Homola
C 37780
734 854 021
homola@psmoravia.cz
Elektromont-Hulín s.r.o.
Kroměřížská 291, 768 24 Hulín

ELEKTROMONTÁŽE
SO 200 OBJEKT KINA CENTRUM –
ELEKTROMONTÁŽE

469 04 786

33,94%

Ladislav Smolka
C 6073
603 147 587
smolka@emhulin.cz
POLYS security ČR s.r.o.

Zařízení staveniště
Ostraha objektu

Jílová 300/41, 779 00 Olomouc
278 53 446

0,07%

Jaroslav Lysák
C 43455
602 741 104
jaroslavvlysak@polyssecurity.cz
STELM s.r.o.

Zemní a bourací práce Ochoz

Teplická 625/48, 753 01 Hranice
619 75 311

1,33%

Miroslav Polášek
C 13518
603 207 487
stelmhranice@seznam.cz
PD CERKOM s.r.o.

Elektronická požární signalizace

Nám. míru 3287, 767 01 Kroměříž
277 54 375

1,71%

Pavel Drápalík
C 56792
607 906 326
drapalik@pdcerkom.cz
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6 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
7 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
8 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
9 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

BRIŠ s.r.o.

VZT

Bráfova 1698/3, 616 00 Brno
262 96 896

10,35%

Miroslav Briš
C 41974
731 119 297
info@brisvzt.cz
Avatar group s.r.o.

Sádrokartony

U Kapličky 63/8, 712 00 Ostrava
020 55 759

3,69%

Jan Zajíček
C 57174
602 732 109
zajicek.gem@email.cz
Řehoř s.r.o.

ZTI+ÚT

Osvoboditelů 60/71, 748 03 Hlučín
268 60 970

3,42%

Jiří Řehoř
C 40713
603 455 362
j.rehor@seznam.cz
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.

MaR včetně vizualizace

Líbalova 2348/1, 149 00 Praha
438 71 143

1,03%

Pavel Plšek
C 7333
602 561 226
pavel.plsek@jci.com
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