STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
7. schůze Rady města Karviné konané dne 11.02.2015
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:
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Schválení ověřovatelů zápisu 7. schůze RM Karviné konané dne 11.02.2015

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

schválila
ověřovatele zápisu 7. schůze RM Karviné konané dne 11.02.2015, a to paní Danutu Kwiczalovou a pana Ing.
Dalibora Závackého.
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Schválení programu 7. schůze RM Karviné konané dne 11.02.2015

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

schválila
program 7. schůze RM Karviné konané dne 11.02.2015, včetně projednaných změn:

doplněný materiál:
Doplnění programu č. 6 - OO - Valná hromada Honebního společenstva Karviná-Louky.
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Rezignace přísedících Okresního soudu v Karviné paní Margity Bialkové a paní Ireny
Okraczkové

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, vzít na vědomí rezignace přísedících
Okresního soudu v Karviné paní Margity Bialkové a paní Ireny Okraczkové.
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Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti
BYTservis-služby, spol. s r. o., se sídlem Karviná, Ráj, Prameny 603/24, IČ 47670860, v
záležitosti prodeje majetku společnosti - pozemků a staveb dříve sloužících k zajištění
provozu střediska údržby na ulici Ostravské v Karviné-Fryštátě

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích),
Úkol:
Určeno:
Termín:

20/2015/RM
vedoucí OM
2015-04-30

rozhodla
schválit prodej majetku obchodní společnosti BYTservis-služby, spol. s r. o., se sídlem Karviná, Ráj, Prameny
603/24, IČ 47670860, pozemků a staveb dříve sloužících k zajištění provozu střediska údržby na ulici Ostravské v
Karviné-Fryštátě, a to pozemku parc. č. 375/1, pozemku parc. č. 375/2, jehož součástí je stavební objekt č. p. 1937
a pozemku parc. č. 376/2, jehož součástí je jiná stavba bez č. p., vše v katastrálním území Karviná-město, obec
Karviná, část obce Fryštát, s příslušenstvím, a to formou prodeje mimo dražbu přímému zájemci nebo
prostřednictvím realitní kanceláře za cenu Kč 1.400.000,-- (slovy: Jedenmiliončtyřistatisíc korun českých).

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích),
Úkol:
Určeno:
Termín:

21/2015/RM
vedoucí OM
2015-02-11

rozhodla
pověřit jednatele obchodní společnosti BYTservis-služby, spol. s r. o., se sídlem Karviná, Ráj, Prameny 603/24, IČ
47670860, k právním jednáním spojeným s realizací prodeje majetku společnosti - pozemku parc. č. 375/1,
pozemku parc. č. 375/2, jehož součástí je stavební objekt č. p. 1937 a pozemku parc. č. 376/2, jehož součástí je
jiná stavba bez č. p., vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, část obce Fryštát, s příslušenstvím, a
to včetně uzavření kupní smlouvy s kupujícím.
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Uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Tadeáš Kotula

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

rozhodla
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uzavřít s Tadeášem Kotulou Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. MMK/SML/174/2013/OM/He ze dne 29.03.2013 na
pronájem pozemku p. č. 2694/55 o výměře 12174 m2 v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná, s
platností a účinností ke dni podpisu smluvních stran, kterým se doplňuje identifikace smluvní strany, a to IČ:
61931144, DIČ: CZ5608270151, sídlo: Dělnická I 951/7, Český Těšín, PSČ 737 01, a dále se mění výše
nájemného tak, že roční nájemné za 12174 m2 činí celkem Kč 881,-- (slovy: Osmsetosmdesátjedna koruna česká)
bez DPH ročně. K nájemnému bude dále připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných obecně závazných
právních předpisů.

260

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Těšínské jatky, s. r. o.

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

rozhodla
uzavřít se společností Těšínské jatky, s. r. o., IČ: 25822357, DIČ: CZ25822357, sídlo: Na Olšinách 361/1, Český
Těšín, PSČ 737 01, Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. NS 3/6073/2005-2006/OSM/Ca, MMK/SML/6/2006 ze dne
24.04.2006, včetně Dodatku č. 1 ze dne 07.09.2009 a Dodatku č. 2 ze dne 30.12.2009, na pronájem části pozemku
p. č. 411/9 o výměře 12 m2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, specifikované v situaci na podkladě katastrální
mapy, která je uvedena v příloze č. 1 k tomuto usnesení, s účinností od 01.07.2015, kterým se mění doba nájmu
na dobu neurčitou a dále se mění výše nájemného tak, že nájemné činí Kč 52,-- (slovy: Padesátdvě koruny české)
za 1 m2 bez DPH, tj. za 12 m2 pronajatého pozemku celkem ve výši Kč 624,-- (slovy: Šestsetdvacetčtyři koruny
české) bez DPH ročně. K nájemnému bude dále připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných a obecně
závazných právních předpisů.
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Uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Český hydrometeorologický ústav

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

rozhodla
uzavřít s právnickou osobou Český hydrometeorologický ústav, příspěvková organizace, IČ: 00020699, DIČ:
CZ00020699, sídlo: Na Šabatce 2050/17, Praha 4-Komořany, PSČ 143 06, Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
NS13/92, MMK/SML/7/1992, ze dne 30.09.1992 na pronájem části pozemku p. č. 2515/1 o výměře 20 m 2 v
katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, specifikované v situaci na podkladě katastrální mapy, která je
uvedena v příloze č. 1 k tomuto usnesení, s účinností od 01.03.2015, kterým se doplňuje identifikace smluvní
strany nájemce, a to IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699, sídlo: Praha 4-Komořany, Na Šabatce 2050/17, PSČ 143
06, a dále se mění výše nájemného tak, že nájemné činí Kč 42,-- (slovy: Čtyřicetdvě koruny české) za 1 m 2 bez
DPH, tj. za 20 m 2 pronajímaného pozemku celkem ve výši Kč 840,-- (slovy: Osmsetčtyřicet korun českých) bez
DPH ročně. K nájemnému bude dále připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných obecně závazných
právních předpisů.

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

3

262

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
stáhnout materiál z programu 7. schůze RM Karviné konané dne 11.02.2015.
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Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Karviné

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

rozhodla
uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od 01.03.2015 na dobu neurčitou.

264

Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku statutárního města Karviné na
základě přechodu nájmu

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 Frydolínem Kucharczykem nájemní smlouvu k obecnímu
v majetku statutárního města Karviné, z příčin uvedených v důvodové
zprávě. Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku s účinností od 01.03.2015 do 29.02.2016. Výše
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nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy.
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Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č. p. 2064/57b, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát

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

22/2015/RM
vedoucí OM
2015-02-11

vzala na vědomí
žádost člena Bytového družstva Karviná, paní Zdeny Černínové,
k převodu družstevního podílu v Bytovém
družstvu Karviná ve znění přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

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

23/2015/RM
vedoucí OM
2015-02-15

rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu, na základě které statutární město Karviná, IČ 00297534 a Bytové družstvo Karviná, IČ
26789418, pronajmou manželům Antonínovi a Ireně Uherkovým, oba trvale bytem
s účinností od 15.02.2015 na dobu neurčitou. Výše
nájemného a výše úhrad za služby jsou uvedeny v Měsíčním předpisu zálohy na nájemné a záloh na úhradu za
plnění poskytovaná s užíváním bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy.
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Internetová anténa na domě č. p. 542

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

24/2015/RM
vedoucí OM
2015-02-28
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rozhodla
uzavřít s Jiřím Kováčem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, IČ 73355402, se sídlem Rudé
armády 970/2b, 734 01, Karviná-Mizerov, dohodu, na základě níž dojde k ukončení Smlouvy o umístění zařízení
pro bezdrátové připojení k internetu MMK/SML/1578/2012 ze dne 31.10.2012, a to dohodou k 28.02.2015 ve znění
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,
Úkol:
Určeno:
Termín:

25/2015/RM
vedoucí OM
2015-03-01

rozhodla
uzavřít se společností VEJNET.CZ s. r. o., se sídlem Rudé armády 970/2b, 734 01, Karviná-Mizerov, IČ 28621468,
zastoupenou jednatelem Jiřím Kováčem, smlouvu o umístění zařízení pro bezdrátové připojení k internetu na
domě č. p. 542, ulice Božkova, Karviná-Ráj, který je součástí pozemku parc. č. 499/45, kat. území Ráj, s účinností
od 01.03.2015 ve znění přílohy č. 2 k tomuto usnesení.
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Nájemní smlouva k bytu - udělení výjimky

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

rozhodla
udělit výjimku pro paní Veroniku Fortelnou, trvale
ze Zásad
pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné v Článku 2, bod 2.3.3 - prominutí podmínky
bezdlužnosti, z příčin uvedených v důvodové zprávě.

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

rozhodla
uzavřít s paní Veronikou Fortelnou nájemní smlouvu k obecnímu bytu č
Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku s účinností od 01.03.2015 do
29.02.2016. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy.
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Dodatek č. 5 k mandátní smlouvě

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

26/2015/RM
vedoucí OM
2015-02-28

rozhodla
uzavřít mezi statutárním městem Karviná a obchodní společností BYTservis-služby, spol. s r. o., se sídlem Karviná,
Ráj, Prameny 603/24, IČ 47670860, Dodatek č. 5 Mandátní smlouvy č. OS 209/032876/2008/OSM/Ga (nově
evidováno pod MMK/SML/40/2008) o obstarávání správy, údržby a oprav budov, společných částí domů, bytů a
nebytových prostor, popřípadě pozemků a o výkonu dalších práv a povinností ze dne 30.05.2008 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 11.10.2010, dodatku č. 2 ze dne 27.01.2011, dodatku č. 3 ze dne 05.08.2013 a dodatku č. 4 ze dne
06.03.2014, a to ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení, který nabude účinnosti podpisem obou smluvních
stran.
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Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - Odlučovače ropných látek ve městě Karviná

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/290/2014 (dále jen „dodatek č. 1“) se společností Kaiser
servis,spol. s r. o., Bezručova č. pop. 608, 678 01 Blansko, IČ 26274906, týkající se rozšíření údržby o dva nové
odlučovače ropných látek ve městě Karviná. Dodatek č. 1 je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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Uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového
zařízení a o právu provést stavbu se společností RWE GasNet, s. r. o. - plynovodní přípojka
pro příspěvkovou organizaci Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713

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

rozhodla
uzavřít bezúplatnou dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o
právu provést stavbu se společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567
(dále jen „provozovatel“), na základě které provozovatel provede přeložku plynovodní přípojky, části odběrného
plynového zařízení a přemístění hlavního uzávěru plynu, vše na pozemku parcelního čísla 501/123, v katastrálním
území Ráj, a pro potřebu příspěvkové organizace Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 zřízené statutárním
městem Karvinou. Situační snímek vedení plynovodní přípojky tvoří přílohu 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
nabýt bezúplatně do vlastnictví statutárního města Karviné movitý majetek realizovaný společností RWE GasNet,
s. r. o. Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (dále jen „provozovatel“) v rámci přeložky plynovodní
přípojky a části odběrného plynového zařízení na pozemku parcelního čísla 501/123, katastrální území Ráj a ve
vlastnictví statutárního města Karviné. Majetek bude předán protokolárně a bude sloužit příspěvkové organizaci
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 zřízené statutárním městem Karvinou. Hodnota nabývaného movitého
majetku bude specifikována v předávacím protokolu na základě výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
organizovaného provozovatelem.
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Stant Manufacturing s. r. o. - plná moc

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

rozhodla
přijmout plnou moc od společnosti Stant Manufacturing s. r. o., se sídlem Na Novém Poli 379/2, 733 01
Karviná-Staré Město, IČ: 26842815, týkající se získávání čtvrtletních údajů o počtu zaměstnanců ve firmě Stant
Manufacturing s. r. o., pro Okresní správu sociálního zabezpečení Karviná. Plná moc je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
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Stavba pod názvem Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné - vícepráce

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

rozhodla
vyzvat zhotovitele stavby pod názvem Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné firmu SSKA - Stavební
společnost Karviná, a. s., k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních víceprací, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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Odstoupení od smluv nerealizované investiční akce Vybudování příjezdu na 1. části II. fáze
průmyslové zóny Karviná-Nové Pole

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

rozhodla
o odstoupení od Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě č. OS
388/089914/2009/OI/Ra ze dne 15.07.2009 a od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SBB
58/076257/2009/OI/Hu ze dne 10.10.2009 uzavřených s Telefónica O2 Czech Republic, a. s., z příčin uvedených v
důvodové zprávě materiálu.

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

rozhodla
o odstoupení od Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby č. OS 6/076257/2010/OI/Hü ze dne
28.12.2009 a od Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a budoucí o právu věcného břemene č.
SBB/130/076257/2010/OI/Hu ze dne 25.01.2011 uzavřených s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z příčin uvedených v
důvodové zprávě materiálu.

274

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji vícepráce

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

rozhodla
vyzvat zhotovitele stavby pod názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v
Karviné-Ráji – SO.03, SO.04, SO.11“ (stavba 1) společnosti AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64
Havířov-Prostřední Suchá, IČ 47676175 a STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o., Mostárenská 1140/48,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 64617874 jakožto společníků společnosti bez právní subjektivity „Stadion Karviná I“,
se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě
soupisu stavebních víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

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

rozhodla
vyzvat zhotovitele stavby pod názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v
Karviné-Ráji – SO.11, SO.53“ (stavba 2) společnost Ridera Stavební a. s., Dělnická 382/32, 708 00
Ostrava-Poruba, IČ 45192464 k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních víceprací, který
je přílohou č. 2 tohoto usnesení.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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rozhodla
vyhlásit jednací řízení bez uveřejnění na stavební práce, a to na základě splnění podmínek v ustanovení § 23 odst.
7 písm. b) zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - stavební práce (stavba 2).

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

rozhodla
vyzvat zhotovitele stavby pod názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v
Karviné-Ráji – SO.11, SO.53“ (stavba 2) společnost Ridera Stavební a. s., Dělnická 382/32, 708 00
Ostrava-Poruba, IČ 45192464 k nacenění rozpočtu stavebních prací dle § 34 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě soupisu stavebních prací, který je přílohou č. 3 tohoto
usnesení a zárověň odsouhlasila změnu materiálu lavic tribun.

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

jmenovala
hodnotící komisi ve složení:
Členové (Náhradníci):
Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora, (p. Karel Wiewiórka, náměstek primátora),
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM, (Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM OM),
Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., FLAGRO a. s., (Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec OM),
člen RM Mgr. Petr Bičej, (člen RM p. Marcela Tomková),
člen ZM Martina Orgoníková, DiS., (člen ZM Ing. Ondřej Brdíčko).

275

Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na služby pod názvem Rekonstrukce a modernizace
sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - interiér, vypracování projektové
dokumentace

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

rozhodla
stáhnout z programu 7. schůze RM Karviné konané dne 11.02.2015.
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Povolení těžby OKD, a. s., Důlního závodu 2, Stonava ve 3. kře dobývacího prostoru Louky
- porub č. 331 313/1

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

27/2015/RM
vedoucí OR
2015-02-17

rozhodla
vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru OKD, a. s., Důlního závodu 2, Stonava v porubu 331 313/1 z
důvodu uvedených v důvodové zprávě.

277

Povolení těžby OKD, a. s., Důlního závodu 2, Stonava ve 3. kře dobývacího prostoru Louky
- porub č. 401 301

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

28/2015/RM
vedoucí OR
2015-02-17

rozhodla
vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru OKD, a. s., Důlního závodu 2, Stonava v porubu 401 301 z
důvodu uvedených v důvodové zprávě.

278

Převod smlouvy na příspěvkovou organizaci Centrum ICT Karviná

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

29/2015/RM
vedoucí OR
2015-02-20

rozhodla
uzavřít trojstrannou smlouvu mezi statutárním městem Karviná, příspěvkovou organizací Centrum ICT Karviná, se
sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČO 71295119 a RON Software spol. s r. o., se sídlem Rudé
armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice, IČO 47678526, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Předmětem
smlouvy je postoupení práv a převzetí závazků na příspěvkovou organizaci Centrum ICT Karviná.
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Projekt Přírodní vědy pro každého a bez překážek - licenční smlouva

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

rozhodla
uzavřít s poskytovatelem dotace, kterým je Moravskoslezský kraj (se sídlem 28. října 117, Ostrava 702 18), IČ
70890692, licenční smlouvu jejímž předmětem je bezúplatné oprávnění k výkonu práva užití autorského díla, které
bylo vytvořeno za využití finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v
rámci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“, reg. č. CZ.1.07/1.1.24/01.0016, a to dle přílohy č. 1 k
tomuto usnesení.

280

Návrh na udělení ocenění

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

rozhodla
udělit Evě Kurfürstové ocenění „Čestné uznání primátora města Karviné“ za mimořádné sportovní výsledky a
dlouhodobou reprezentaci města Karviné.

281

Návrh na provedení rozpočtového opatření

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

rozhodla
provést rozpočtové opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
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Uplatnění smluvní pokuty

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

rozhodla
uložit jednorázovou smluvní pokutu ve výši Kč 8.931,22 (slovy: Osmtisícdevětsettřicetjedna koruna česká 22/100)
firmě VKUS-BUSTAN s. r. o. se sídlem Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26841410 z důvodu
neprovedených nebo nekvalitně provedených prací.

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

rozhodla
pověřit vedoucí Odboru organizačního Magistrátu města Karviné k uložení případných dalších smluvních pokut
firmě VKUS-BUSTAN s. r. o. se sídlem Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26841410 z důvodu
neprovedených nebo nekvalitně provedených prací.

283

Informativní zpráva o způsobu zajišťování květinové výzdoby, květinových darů a
hudebního doprovodu pro sňatky a občanské obřady

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 způsobu zajišťování květinové výzdoby, květinových darů a hudebního doprovodu pro sňatky
a občanské obřady.

284

Informativní zpráva o udělení referenčních listů oceněným realizátorům veřejných zakázek

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

vzala na vědomí
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informativní zprávu o udělení referenčních listů oceněným realizátorům veřejných zakázek v roce 2014.

285

Informativní zpráva o výsledku výběrového řízení na dodavatele telekomunikačních služeb
pro statutární město Karviná

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 výsledku výběrového řízení na dodavatele telekomunikačních služeb pro statutární město
Karviná.

286

Informativní zpráva o stavu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Karviné za
rok 2014

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

vzala na vědomí
v souladu s článkem 8 Jednacího řádu Rady města Karviné informativní zprávu o stavu plnění úkolů vyplývajících z
usnesení Rady města Karviné za rok 2014.

287

Valná hromada Honebního společenstva Karviná-Louky

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

vzala na vědomí
informaci o konání valné hromady Honebního společenstva Karviná-Louky dne 10.02.2015 v 15:00 hodin v
Chotěbuzi, ul. Karvinská 381, „Rybí Dům“, včetně programu, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.
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Informativní zpráva - Rizikové přechody ve statutárním městě Karviná

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

vzala na vědomí
informativní zprávu - Rizikové přechody ve statutárním městě Karviná.

z pov. Karel Wiewiórka, v. r.
..............................................................
Tomáš Hanzel
primátor

z pov. Ing. Lukáš Raszyk, v. r.
...................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora

Přílohy
PC
1

Příloha

Název
RM-7-OO-přílohy k usnesení.pdf
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Příloha
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 261
Předmět nájmu – část pozemku p. č. 2515/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná
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Příloha
Příloha č.
č. 11 k usnesení RM Karviné č. 263
Příloha
Nově uzavřené nájemní smlouvy v domech s pečovatelskou službou
Jméno a příjmení, rok nar.,

Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu,

Velikost

doporučeno OSo ze dne __,

kvalita bytu

bytu

Nájem od

Kč za m2

žádost ze dne ____

Jitka Michalská, r.
OSo z 23.01.2015,
žádost z 20.10.2014
Olga Ďačovská, r.
OSo z 23.01.2015,
žádost z 23.10.2012
Margita Pohlodková, r.
OSo z 23.01.2015,
žádost z 11.04.2012
Antonín Sembol, r.
Vanda Sembolová, r.
OSo z 23.01.2015,
žádost z 07.02.2007
RSDr. Stanislav Kondziołka, r.
Vanda Kondziołková, r.
OSo z 23.01.2015,
žádost z 12.06.2013
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Výše
nájemného v

0+1

1.3.2015

50,02

0+1

1.3.2015

50,02

0+1

1.3.2015

50,02

0+2

1.3.2015

50,02

1+2

1.3.2015

50,02

standard (bývalá I. kategorie)

standard (bývalá I. kategorie)

standard (bývalá I. kategorie)

standard (bývalá I. kategorie)
,
standard (bývalá I. kategorie)
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 266
Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od - do schváleno usnesením Rady města Karviné č. …… ze dne 11.02.2015
Vyhotovil : Magistrát města Karviné, JUDr. Renata Hamrlová
datum : ………. podpis : …………………..

Dohoda o ukončení smlouvy o umístění zařízení pro bezdrátové
připojení k internetu MMK/SML/1578/2012

1.1. statutární město Karviná
se sídlem
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen "Město")

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

1.2. Jiří Kováč
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
sídlo:
Rudé armády 970/2b, 734 01, Karviná-Mizerov
IČ
73355402
DIČ
CZ7808235083
(dále jen "Provozovatel")
se dohodli na uzavření dohody o ukončení smlouvy o umístění zařízení pro bezdrátové
připojení k internetu MMK/SML/1578/2012 ze dne 31.10.2012.

I.
Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2012 smlouvu o umístění zařízení pro bezdrátové
připojení k internetu MMK/SML/1578/2012 (dále jen Smlouva). Na základě výše uvedené
Smlouvy dalo Město Provozovateli souhlas k umístění komunikačního zařízení na domě č.p.
542, ulice Božkova, Karviná-Ráj, který je součástí pozemku parc. č. 499/45 v kat. území Ráj.

II.
Pronajímatel a Provozovatel se dohodli, že smluvní vztah bude ukončen k datu
28.02.2015.
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III.
Provozovatel
se
zavazuje
demontovat komunikační zařízení v majetku
Provozovatele (anténa, rozvaděč, kabeláž, RACK – rozvodná skříň) umístěné na
domě č.p. 542, ulice Božkova, Karviná-Ráj , v termínu do 28.02.2015.
Smluvní strany shodně prohlašují, že v souvislosti se Smlouvou nemají k sobě
žádných nevypořádaných finančních nároků.
Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
Město obdrží dvě vyhotovení, Provozovatel obdrží jedno vyhotovení.
Právní vztahy touto dohodou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.
Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich svobodné, skutečné a
vážné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

Karviná dne

Karviná dne

……………………….
Statutární město Karviná
Tomáš Hanzel
primátor

……………..…………………
Jiří Kováč
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Příloha
Příloha
č. 22kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 266
Příloha č.
Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
schváleno usnesením Rady města Karviné č. …. ze dne 11.02.2015
Vyhotovil: Magistrát města Karviné
datum: ……..Podpis

SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
MMK/SML/…../2015

1.

statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen Město)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města Karviné
00297534
CZ 00297534
Česká spořitelna a. s., pobočka Karviná - Fryštát
19-1721542349/0800

Správu a údržbu domů pro Město zajišťuje:
BYTservis - služby, spol. s r. o.
se sídlem:
Prameny 603, 734 01 Karviná-Ráj
IČ:
47670860
bankovní spojení:
Komerční banka a. s. pobočka Karviná
číslo účtu:
10006-18308-791/0100
(dále jen Správce)
a
VEJNET.CZ s.r.o.
se sídlem:
Rudé armády 970/2b, 734 01, Karviná-Mizerov
adresa pro doručování písemností: VEJNET.CZ s.r.o., Borovského 2000, 734 01 Karviná
zastoupena:
Jiřím Kováčem, jednatelem
IČ:
28621468
DIČ:
CZ28621468
(dále jen Provozovatel)
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prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním jednáním a uzavírají podle § 1746 odst. 2 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský
zákoník) tuto smlouvu o umístění zařízení pro bezdrátové připojení k internetu (dále jen
Smlouva), která má tento obsah:
I.
Úvodní ustanovení
1. Město prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti – pozemku parc.č. 499/45 jehož součástí
je dům č.p. 542 v k.ú. Ráj, obec Karviná zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná (dále též jako Dům).
2. Provozovatel prohlašuje, že je oprávněn ke zprostředkování přístupu uživatelů ke
službám sítě Internet, a to na základě osvědčení č. 3657 u Českého telekomunikačního
úřadu, odbor pro Severomoravskou oblast, Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, která je přílohou č. 3 této smlouvy.
3.

Provozovatel prohlašuje, že veškerá použitá zařízení, konstrukce a vybavení odpovídají
obecně závazným právním předpisům, normám ČSN, podmínkám Českého
telekomunikačního úřadu, popř. mají potřebnou atestaci.

II.
Předmět Smlouvy
1. Město touto Smlouvou dává Provozovateli souhlas k umístění komunikačního zařízení
(dále jen Zařízení) na domě čp. 542 , ulice Božkova v Karviné – Ráji, který je součástí
pozemku parc. č. 499/45, k. ú. Ráj, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná, za účelem připojení zájemců z řad
obyvatel uvedeného domu k síti Internet, a Provozovatel se za to zavazuje hradit Městu
smluvenou úplatu.
2. Zařízení je tvořeno zařízením popsaným v žádosti ze dne 26.1.2015, která je přílohou č. 2
této smlouvy.
3. Umístění zařízení bude na stávajícím STA stožáru na předmětném domě.

III.
Doba trvání Smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.03.2015.

IV.
Úplata
1.

Provozovatel se zavazuje platit Městu za umístění a propojení Zařízení úplatu ve výši
15.000,-- Kč/rok bez DPH. DPH činí 21 %. Celkem se tedy Provozovatel zavazuje platit
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Městu úplatu ve výši 18 150,--Kč/rok včetně DPH (slovy: Osmnácttisícjednostopadesát
korun českých).
2.

Úplata je splatná vždy do 15. května běžného kalendářního roku na účet Správce vedený
u Komerční banky a.s. Karviná, č. účtu 10006-18308-791/0100.

3. Daňovým dokladem je splátkový kalendář, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této
Smlouvy. Pro rok 2015 bude splátkový kalendář vystaven na období deseti měsíců, tj.
března až prosince 2015. S účinností od 01.01.2016 bude splátkový kalendář vystavován
vždy na období 12 měsíců. Po uplynutí této doby bude stávající splátkový kalendář
nahrazen novým splátkovým kalendářem.
V.
Práva a povinnosti Provozovatele
1. Provozovatel je povinen dbát o to, aby při montáži Zařízení, jeho provozu, údržbě,
opravách, popř. odstraňování nebyla porušena či jinak poškozena střešní krytina, součásti
střechy, ostatní zařízení na střeše ani jiné části Domu. Pokud přesto dojde ke škodám na
majetku Města, je Provozovatel povinen tyto škody nahradit a to především uvedením do
původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Neodstraní-li Provozovatel
škodu uvedením poškozeného místa do původního stavu ve lhůtě stanovené Městem, je
oprávněno ji uvést do původního stavu Město na náklady Provozovatele.
2. Provozovatel je povinen při instalaci Zařízení jakož i při jeho provozu dodržet všechny
obecně závazné právní předpisy a technické normy, zejména bezpečnostní předpisy a
předpisy zajišťujících požární bezpečnost.
3. Provozovatel se zavazuje, že v případě, kdy dojde k ukončení této Smlouvy,
neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od ukončení této Smlouvy, odstraní instalované
Zařízení a veškeré části Domu dotčené instalací Zařízení předá Správci v původním stavu
s přihlédnutím k běžnému opotřebení a ke stavebním úpravám odsouhlaseným Městem.
4. Jakékoli stavební úpravy prováděné Provozovatelem vyžadují předchozí odsouhlasení
Městem a budou prováděny na vlastní náklad Provozovatele.
5. Provozovatel se zavazuje, že bude v souladu s platnými právními předpisy na vlastní
náklad provádět stanovené revize vyhrazených technických zařízení, která jsou jím
instalována. Veškeré elektromontážní práce je povinen Provozovatel provést v souladu
s platnými normami ČSN a za dodržení platných předpisů BOZP. Před uvedením do
provozu je povinen Provozovatel zajistit revizi el. zařízení ve smyslu ČSN 33 2000-6-61.
6. Provozovatel je povinen utěsnit prostupy kabelů do Domu tak, aby nedocházelo k zatékání
do Domu a ošetřit veškeré průchody zdmi zasádrováním.
7. Napájení Zařízení bude provedeno ze stávajícího elektroměrného rozvaděče. Provozovatel
je povinen zřídit samostatné odběrné místo s elektroměrem. Spotřebovaná energie bude
hrazena Provozovatelem. Provozovatel si bude samostatně řešit vztahy s ČEZ, a.s.
8. Zařízení nesmí rušit příjem společné televizní antény, popř. jiných zařízení.
9. Náklady spojené s instalací, provozem i odstraněním Zařízení nese plně Provozovatel.
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10. Provozovatel se zavazuje sjednat pojištění Zařízení, jakož i pojištění v souvislosti
s činností a provozem Zařízení. Město nenese odpovědnost za případné poškození nebo
zcizení Zařízení ani škody vzniklé v souvislosti s činností a provozem Zařízení.
Provozovatel si je vědom toho, že pojištění Zařízení, jakož i pojištění v souvislosti s jeho
činností, je pouze věcí Provozovatele. Ochranu proti poškození nebo zcizení si je povinen
zajistit na své náklady Provozovatel.
11. Provozovatel je povinen provádět kontrolu uchycení Zařízení nejméně 1x ročně.
Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit Správci potřebu oprav a závady,
které by ohrožovaly jeho činnost dle této Smlouvy.
12. O umístění Zařízení před uvedením do provozu je povinen Provozovatel vyrozumět
Správce nejméně 5 pracovních dnů předem k prověření správnosti instalace. O této
skutečnosti se provede zápis formou protokolu.
13. Provozovatel je povinen na vlastní náklad provádět pravidelnou kontrolu hasicích
přístrojů, které musí být řádně zavěšeny a označeny a to na viditelném místě.
Provozovatel je povinen kontroly evidovat.
14. Provozovatel nesmí rušit výkon nájemních práv v Domě.
15. Vstup servisních zaměstnanců zajišťujících instalaci, provoz, opravy nebo demontáž
Zařízení do Domu a na střechu Domu je na vlastní nebezpečí Provozovatele. Město
nenese žádnou odpovědnost za případnou nehodu, úraz či škodu apod. uvedených osob.
Zabezpečení montážních nebo servisních zaměstnanců pro práci ve výškách je povinen si
zajistit Provozovatel.
16. Provozovatel má v souvislosti s touto Smlouvou právo ničím neomezeného a přímého
přístupu do Domu bez časového omezení, tj. 24 hod. denně, 7 dnů v týdnu.
VI.
Práva a povinnosti Města
1. Město se zavazuje, že umožní Provozovateli instalaci Zařízení, jeho provoz, údržbu,
opravy, úpravy, modernizaci nebo odstranění.
2. Město nebo Správce jsou oprávněni kontrolovat dodržování podmínek této Smlouvy ze
strany Provozovatele, jakožto i provádění údržby, nutných oprav či kontroly elektrického
a dalšího vedení, jestliže je toho zapotřebí, což jim Provozovatel na požádání umožní.
Město nebo Správce uvědomí Provozovatele o zamýšlené kontrole alespoň 5 pracovních
dnů před jejím konáním písemnou nebo telefonickou formou.
3. Město, popř. Správce může po Provozovateli požadovat odstranění Zařízení, popř. jeho
uvedení mimo provoz v případě oprav na Domě. Pokud Provozovatel Zařízení neodstraní,
bude odstranění provedeno Správcem na náklady Provozovatele. Za odstranění, popř. za
dobu, po kterou bylo Zařízení z výše uvedeného důvodu uvedeno mimo provoz, nemá
Provozovatel nárok na náhradu jakýchkoli nákladů, ušlého zisku apod. O nutnosti
takových oprav vyrozumí Město, popř. Správce Provozovatele alespoň 5 pracovních dnů
před jejich zahájením. Pokud se po opravách změní konstrukční stav Domu tak, že
opětovná instalace Zařízení by narušovala vzhled Domu, jeho tepelně izolační vlastnosti

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

Strana 4 / 6

nebo by bránila v poskytnutí záruky na provedenou opravu (jedná se zejména o zateplení
obvodových konstrukcí), nebude opětovná instalace provedena a Město je v tomto
případě oprávněno od této Smlouvy odstoupit.
4. Město nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku osob při uvolnění a pádu některé
části Zařízení. Plnou odpovědnost nese Provozovatel.

VII.
Podmínky ukončení Smlouvy
1. Tuto Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí
bez uvedení důvodu v tříměsíční výpovědní době, která začne běžet od 1. dne měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
2. V případech, kdy Provozovatel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy,
zejména bude v prodlení s placením úplaty, do jednoho měsíce od uzavření smlouvy
Zařízení nebude nainstalováno, Zařízení bude ohrožovat život nebo zdraví lidí nebo kdy
v důsledku umístění nebo provozu Zařízení bude Městu vznikat škoda na Domě, nebo mu
bude hrozit škoda na Domě, je Město oprávněno od této Smlouvy odstoupit. Smlouva
v tomto případě končí doručením písemného oznámení o odstoupení Provozovateli.
3. Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit rovněž z důvodu stanovených
Občanským zákoníkem. Smlouva v tomto případě končí doručením písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této
Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem odpovídá nejlépe obsahu a
smyslu ustanovení původního, neúčinného.
2.

Smluvní stany se dohodly, že právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí
Občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou
doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana
druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se
dále dohodly pro případ, že Provozovatel zmaří doručení písemností tím, že Městu nebo
Správci neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude považovat za
doručenou třetím pracovním dnem po odeslání. V případě, že smluvní strana odmítne
přijmout písemnost, považuje se písemnost za doručenou okamžikem jejího odmítnutí.
4.

Dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty, zejména ke
změně sazby DPH, může být tato Smlouva měněna písemným oznámením této
skutečnosti Provozovateli aniž bude vyhotovován dodatek k této Smlouvě s tím, že
v oznámení bude uvedena úplata bez DPH, DPH ve výši dle obecně závazných právních
předpisů a celková úplata. Jakékoliv jiné změny nebo doplnění této Smlouvy je možné
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učinit pouze formou písemných dodatků k této Smlouvě.
5.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž Město obdrží jeden výtisk,
Provozovatel obdrží jeden výtisk a Správce obdrží jeden výtisk.

6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne
01.03.2015.
7.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvy přečetly, že tato je projevem jejich
skutečné, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

Příloha č.1: splátkový kalendář
č.2: žádost ze dne 26.01.2015
č.3: Osvědčení č. 3657 Českého telekomunikačního úřadu

Karviná dne ……………………..

Karviná dne …………………………….

………………………………….
Statutární město Karviná
Tomáš Hanzel
primátor

………………………………………..
VEJNET.CZ s.r.o.
Jiří Kováč
jednatel
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 268
O s v ě d č e n í
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od --- do --schváleno usnesením Rady města Karviné č. ….ze dne 11.02.2015
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, JUDr. Renata Hamrlová
datum: …………. Podpis: ....................................

Dodatek č. 5
Mandátní smlouvy č. OS 209/032876/2008/OSM/Ga
O obstarávání správy, údržby a oprav budov, společných částí domů, bytů a nebytových
prostor, popřípadě pozemků a o výkonu dalších práv a povinností uzavřené ve smyslu
ustanovení § 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
1. Statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno:
bankovní spojení:
č. účtu:
IČ:
DIČ:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát,
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná
4335262/0800
00297534
CZ00297534

dále jen „vlastník“ nebo „mandant“ na straně jedné
a
2. BYTservis-služby, spol. s r.o.
registrovaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl a vložka C 519
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj
Renátou Otrubovou, jednatelem
47670860
CZ47670860
Fio banka, a.s., pobočka Karviná
2800703141/2010

dále jen „správce“ nebo „mandatář“ na straně druhé
I.
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. OS
209/032876/2008/OSM/Ga uzavřené dne 30.05.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne
11.10.2010, dodatku č. 2 ze dne 27.01.2011, dodatku č. 3 ze dne 05.08.2013 a dodatku č. 4
ze dne 6. 3. 2014 (dále jen „mandátní smlouva“).
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Mandátní smlouva se mění a doplňuje tak, že na všech místech, kde se v mandátní smlouvě
uvádí jako bankovní účet správce účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo 18308791/0100,
se ode dne účinnosti tohoto dodatku nahrazuje tento účet novým účtem správce vedeným
u Fio banky, a.s., číslo účtu 2800703141/2010; nový účet správce vedený u Fio banky, a.s.,
číslo účtu 2800703141/2010 se ode dne účinnosti tohoto dodatku uplatní také ve
všech případech, kdy mandátní smlouva odkazuje na účet správce uvedený v záhlaví nebo
v případech, kdy se v mandátní smlouvě hovoří o bankovním účtu správce bez bližšího
určení.
II.
1.

Smluvní strany konstatují, že v tomto dodatku nejsou žádná slova opravována nebo
přepisována.

2.

V ostatních ustanoveních se mandátní smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že
byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

4.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý
účastník obdrží jedno vyhotovení.

5.

Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto dodatku svými podpisy.

V Karviné dne ……………….

V Karviné dne ……………….

……………………………

……………………………

Tomáš Hanzel
primátor města Karviné

Renáta Otrubová
jednatel společnosti
BYTservis-služby, spol. s r.o.
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Příloha
Příloha č.č.11k kusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 269

Dodatek č. 1
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/290/2014
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel
adresa:
zastoupeno:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:

statutární město Karviná
ul. Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
Tomáš Hanzel, primátor města
Ing. Andrea Hefnerová, zaměstnankyně
Odboru majetkového
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s. Karviná
27-1721542349/0800
andrea.hefnerova@karvina.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)
a
1.2 Zhotovitel
se sídlem:
zastoupeno:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:

Kaiser servis,spol. s r.o.
Bezručova č. pop. 608, 678 01 Blansko
Radim Opluštil, jednatel společnosti
Petr Lichtenberg
26274906
CZ26274906
KB Hodonín
19-4793250277/0100
lichtenberg@kaiserservis.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
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Článek 2
Předmět Dodatku č. 1
2.1
Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2014 (rozhodla Rada města Karviné usnesením
č. 3499 ze dne 12.03.2014) Smlouvu o dílo č. MMK/SML/290/2014 (dále jen Smlouva o
dílo).
2.2
Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen
Dodatek č. 1).
2.3
Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření Smlouvy o dílo o dva nové odlučovače ropných
látek ve městě Karviná. Jedná se o odlučovače ropných látek nacházející se na ul. Čsl. armády
u domu čp. 2952-2953 a na ul. Čsl. armády u zastávky MHD poblíž ZŠ Mendelova
v Karviné-Hranicích.
Článek 3
3.1

V bodě 6. Cena díla odst. 6.1 Smlouvy o dílo se vypouští text následujícího znění:
„6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném
v čl. 3 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí za období
jednoho roku:
Cena bez DPH

213 900,00 Kč

DPH …%
DPH 21%
Cena vč.DPH

0,00 Kč
44 919,00 Kč
258 819,00 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou
činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou
poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace
produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004
Sb. o dani z přidané hodnoty nebude použit v souladu s „Informací GFŘ a MF
k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví“ ze dne 9. 11. 2011.“
a nahrazuje se textem tohoto znění:
„6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném
v čl. 3 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí za období
jednoho roku:
Cena bez DPH

241 500,00 Kč

DPH …%
DPH 21%
Cena vč.DPH

0,00 Kč
50 715,00 Kč
292 215,00 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou
činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou
poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace
produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Strana 2 / 5

Sb. o dani z přidané hodnoty nebude použit v souladu s „Informací GFŘ a MF
k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví“ ze dne 9. 11. 2011.“
3.2
Dodatkem č. 1 se původní přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o dílo nahrazují novými
přílohami č. 1 Seznam odlučovačů ropných látek ve městě Karviná a č. 2 – Položkový
rozpočet – roční náklady. Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Článek 4
Závěrečná ujednání
4.1

V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

4.2
Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Karviné usnesením č. …. ze dne
..….2015.
4.3

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.4
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
4.5
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4.6

Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

4.7

Přílohy Dodatku č. 1 tvoří:
1. Seznam odlučovačů ropných látek,
2. Položkový rozpočet – roční náklady

V Karviné dne

V Brně dne

za objednatele

za zhotovitele

Tomáš Hanzel
primátor města
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jednatel společnosti
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Příloha č. 1
Seznam odlučovačů ropných látek ve městě Karviná
Počet
(ks)
1
1
1
2
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Celkem
30ks

Místo

typ

ul. Majakovského
u Sportovní haly
Masarykovo náměstí
ul. Fryštátská
ul. Svatopluka Čecha
u letního koupaliště
ul. Čapkova
ul. Dvořákova
ul. Zámecká u tržiště
u PČR U Svobodáren
u čp. 2417 (havarijní jímka)
u OD Družba
u Regionální knihovny
U Lesa
nám. Budovatelů
ul. Čsl. armády u domu čp. 2952-2953
ul. Čsl. armády u zastávky MHD poblíž ZŠ Mendelova

KPO 5 atyp
KPO 20
KPOS 2
GSO 5/15
OLEOPATOR – K NG 3 SF 650
DHLF 115 E
AS – TOP 15 VF/EO/PB
AS – TOP 15 VF/EO/PB
EKONOIL KPO2
OLEOPATOR – K NG 15 SF 1500
EKONOIL KPO5
AS top 30 VF/EO/PB
EKO PLUS
LO – Alfa B
GSO 5/40-KB-5,00-100NS
AS - TOP 50 RC/EO/PB
AS - TOP 10 VF/EO/PB

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

Strana 4 / 5

Příloha č. 2
Položkový rozpočet – roční náklady
Dílem se rozumí provedení úkonů, kontrol, prací a služeb:
2x ročně:

Počet
(ks)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vyčerpání odlučovačů ropných látek
Vyčištění odlučovačů ropných látek
Vizuální kontrola jednotky (zkouška těsnosti ORL)
Dle výsledku kontroly výměna sorpčních materiálů
V případě výměny, odvoz a odstranění odpadů
Odběr a rozbor vzorku kalu
Odběr a rozbor vzorku výstupní vody akreditovanou laboratoří
Zasílání pravidelných zpráv o provedené revizi zařízení

Místo

typ

Cena bez DPH
(Kč)

1
1
1
2
13

ul. Majakovského
u Sportovní haly
Masarykovo náměstí
ul. Fryštátská
ul. Svatopluka Čecha

4 600,00
20 700,00
6 900,00
32 200,00
59 800,00

1
1

u letního koupaliště
ul. Čapkova

6 900,00
9 200,00

1 449,00
1 932,00

8 349,00
11 132,00

1

ul. Dvořákova

9 200,00

1 932,00

11 132,00

1
1

ul. Zámecká u tržiště
u PČR U Svobodáren

4 600,00
11 500,00

966,00
2 415,00

5 566,00
13 915,00

1
1

u čp. 2417 (havarijní jímka)
u OD Družba

4 600,00
16 100,00

966,00
3 381,00

5 566,00
19 481,00

1
1
1

u Regionální knihovny
U Lesa
nám. Budovatelů

6 900,00
4 600,00
16 100,00

1 449,00
966,00
3 381,00

8 349,00
5 566,00
19 481,00

1

ul. Čsl. armády u domu čp.
2952-2953
ul. Čsl. armády u zastávky
MHD poblíž ZŠ Mendelova

KPO 5 atyp
KPO 20
KPOS 2
GSO 5/15
OLEOPATOR –
K NG 3 SF 650
DHLF 115 E
AS – TOP 15
VF/EO/PB
AS – TOP 15
VF/EO/PB
EKONOIL KPO2
OLEOPATOR –
K NG 15 SF 1500
EKONOIL KPO5
AS top 30
VF/EO/PB
EKO PLUS
LO – Alfa B
GSO 5/40-KB5,00-100NS
AS - TOP 50
RC/EO/PB
AS - TOP 10
VF/EO/PB

Cena
včetně DPH
(Kč)
966,00
5 566,00
4 347,00 25 047,00
1 449,00 8 349,00
6 762,00 38 962,00
12 558,00 72 358,00

10 800,00

2 268,00

13 068,00

16 800,00

3 528,00

20 328,00

241 500,00

50 715,00 292 215,00

1
Celkem
30ks
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Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 270
Příloha č.
Situační snímek překládané plynovodní přípojky základní školy U Lesa v rozsahu určeném
k budoucímu převodu do vlastnictví statutárního města Karviné
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Příloha
Příloha č.
č. 11 kkusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 271

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od ……. do ……
schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Karviné č. …... ze dne …..
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Ing. Andrea Hefnerová
datum: ……… Podpis: …………………..

Plná moc
Stant Manufacturing s.r.o.
zastoupena:
Ing. Lukášem Buchtou, jednatelem
se sídlem:
Na Novém Poli 379/2, 733 01 Karviná-Staré Město
IČ:
26842815
C 28155 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen zmocnitel)
zmocňuje v níže uvedeném rozsahu
statutární město Karviná
zastoupeno:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
se sídlem:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ:
00297534
(dále jen zmocněnec)
Zmocněnec je oprávněn činit veškerá podání a faktické úkony ve vztahu k Okresní správě
sociálního zabezpečení Karviná, nám. Budovatelů 1333/31, 735 06 Karviná, související se získáním
čtvrtletních údajů o počtu zaměstnanců ve společnosti Stant Manufacturing s.r.o., se sídlem: Na
Novém Poli 379/2, 733 01 Karviná-Staré Město, IČ: 26842815. Zmocněnec je oprávněn zmocnění
vykonávat i prostřednictvím svých zaměstnanců.
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.

V Karviné dne ……...2015

V Karviné dne ……...2015

Ing, Lukáš Buchta
jednatel
Stant Manufacturing s.r.o.

Tomáš Hanzel
primátor města Karviné
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 272
Stavba pod názvem Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné – soupis
požadovaných stavebních víceprací
Název prací

Komín

Podrobnější popis

Předp.
cena bez
DPH

- Vyzdívka
stávajícího
přistavěného
komínového
tělesa je v horní straně
značně odchýlena od fasády
obvodového zdiva
- Odstranění
komínového
tělesa
40.000,-

Bourání + nová
skladba podlahy
ve 2NP

Podlaha terasy

Bourání + nová
skladba podlahy
v 1NP

Atika a úprava
obvodového
zdiva ve 2NP

- Nátěr
ocelové
konstrukce
- Vybourání
větší
podlahy v 2NP
- Konstrukce nové
podlahy

nosné
plochy
skladby

- Nevyhovující podkladní vrstva
(degradována hnilobou)
- Odstranění
stávající
podkladní vrstvy
- Nová konstrukce podlahy
terasy

- Vyšší
tloušťka
betonové
mazaniny podlahy oproti
tloušťce
v projektové
dokumentaci
- Větší objem bouracích prací
- Nahrazení konstrukční vrstvy
tepelnou izolací

- Atika na západní straně
objektu
nově
řešena
zalícováním s vnějším lícem
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360.000,-

100.000,-

55.000,-

45.000,-

Odůvodnění nezbytnosti
stavebních prací
- Při
přípravě
podkladu
pro
provádění
kontaktního
zateplovacího
systému
bylo
zjištěno, že komínové těleso na
východní straně fasády je značně
odchýleno
od
původního
obvodového zdiva.
- V případě ponechání stávajícího
komínového tělesa by negativní jev
–
odklon
od
stávajícího
obvodového zdiva, měl za následek
nenávratné poškození kontaktního
zateplovacího
systému
a
provedené nové fasády.
- Po demontáži sádrokartonových a
thermatexových podhledů v 1NP a
2NP bylo zjištěno, že ocelová nosná
konstrukce je značně degradována
korozí a současně po odbourání
betonové mazaniny ve 2NP byl
zjištěn značný průhyb nosné části
stropní konstrukce nad 1NP.
- Zjištěný negativní stav přímo
ovlivňuje statiku objektu.
- Při demontáži nášlapné vrstvy na
vnější terase bylo zjištěno, že
podkladní vrstva tvořená dřevěnou
konstrukcí
je
degradována
hnilobou.
- Na degradovaný podklad hnilobou
není možno provést montáž nové
nášlapné vrstvy.
- Během bouracích prací skladeb
podlah v 1NP bylo zjištěno, že
betonová mazanina není v tloušťce
100
mm,
jak
předpokládá
projektová
dokumentace,
ale
v tloušťce 200 mm.
- Z důvodů
nutnosti
zachování
výškových úrovní nášlapných vrstev
v jednotlivých místnostech, je
nutno výškový rozdíl 100 mm
nahradit tepelnou izolací.
- Při demontáži zavěšené skloocelové fasády ve 2NP bylo
zjištěno, že nově prováděné
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západní strany fasády (v
projektové
dokumentaci
řešena odskokem)
- Posun založení obvodového
zdiva

Celkem
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obvodové zdivo nelze založit na
stropní konstrukci nad 1NP, ale
bude založeno o 240 mm ve směru
k podélné ose objektu. Tento fakt
má vliv na řešení atiky západní
strany objektu, kdy atika nebude
řešena
odskokem
od
líce
obvodového zdiva směrem dovnitř
objektu, ale bude zalícována
s vnějším lícem západní strany
fasády.
- Atika
oproti
projektové
dokumentaci nebude oplechována,
ale
provedena
v probarvené
omítce.
600.000,-
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Příloha
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 274
Příloha č.
Stavba pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v
Karviné-Ráji - SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt
(stavba 1) - soupis požadovaných stavebních víceprací

objekt

SO.04

SO.03,
SO.04,
SO.10

Název prací

Podrobnější
popis

úprava
místnosti B1.04
trafostanice pro umístění
rozvaděče od
společnosti ČEZ

zakládání

úprava
technologie
zakládání,
provedení pilot
místo
zeminových
pilířů
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Předp. cena
bez DPH (Kč)

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací

50.000,-

V rámci vydání dokumentace pro
provedení stavby a výběr dodavatele
nebyly dány konkrétní požadavky na
místnost B1.04 pro umístění rozvaděče od
společnosti ČEZ. Své požadavky ČEZ sdělil
až ve fázi projednávání připojení, tedy po
skončení VŘ.
Pro umístění rozvaděče bude nutné v
podlaze vytvořit prostor (kabelovou
šachtu) a jádrové vrty zdivem k přípojce
VN spolu s chráničkou vedoucí až k
budoucímu výkopu u přípojky. Celý prostor
kabelové šachty bude chráněn deskami s
PO od úseku v 1. PP. Dále tyto změny mají
dopad do prostoru trafostanice a
rozvaděče NN, kde dojde k prohození
pořadí měřících transformátorů proudu a
napětí.

2.400.000,-

Na základě dodatečného inženýrskogeologického průzkumu byly upřesněny
poměry v prostoru SO 04 a SO 10 a
odvozeně též pro SO 03. V technicky
zpřesněném návrhu pilot jsou též
zohledněna doporučení IGP, zejména
vrtání s výpažnicí v celé délce vrtu. Piloty
byly přepočteny pro tuto aktuální geologii,
byly též upraveny polohy některých pilot a
1 zápory. Předrážené zeminové pilíře pro
předsazené tribuny byly nahrazeny
vrtanými pilotami z prostého betonu o
stejném průměru a délce.
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SO.01

bourací
práce

odbouráni části
nově
objeveného
betonového
základu

CELKEM
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20.000,-

Při bouracích pracích a následném odkopu
zeminy byly odkryty železobetonové
základy pod vybouranou opěrnou stěnou.
Jedná se o nepředvídatelnou událost, kdy
nebylo možno dopředu zjistit, zda se v
místě budoucího výkopu SO 10 něco
nenachází. Stávající betonový základ 1,1, x
0,8 x 10,57 m bude bránit výkopovým
pracím na SO 10 včetně provádění pilot.
Proto je nutno jej odbourat.

2.470.000,-

Strana 2 / 2

Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 22kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 274

Stavba pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v KarvinéRáji - SO.11 Tribuny a SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka (stavba 2) soupis požadovaných stavebních víceprací
objekt Název prací

Podrobnější popis

Předp. cena
bez DPH (Kč)

SO.00 zemní a bourací práce odtěžení části
280.000,a
stávajícího valu
SO.01
tribun a odstranění
části betonových
konstrukcí

SO.53 zkapacitnění části
zatrubněného
Rajeckého potoka

úprava technologie 1.850.000,provádění
spočívající ve větší
objemu výkopových
prací, pokládání
betonového
potrubí na
podkladní beton a
betonové trámky.
Zvýšené jsou i
nároky na
přečerpávání vod.

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

Odůvodnění nezbytnosti stavebních
prací
v rámci realizace části 2 bude
realizován objekt SO.53 Zkapacitnění
části zatrubněného Rájeckého potoka.
Pro jeho provedení je nutné odtěžit
část valu tribun a odstranění části
betonových konstrukcí, které měly být
provedeny v rámci stavby 3.
Na základě hydrogeologického
průzkumu a výkopových pracích bylo
zjištěno několik zcela nových
(původním projektem
nepředpokládaných) zdrojů přítoků
povrchových vod. Je potřeba tyto
zajistit a přečerpávat po dobu realizace
spadiště. Rozbředlou zeminu
několikanásobným přítokem vody, než
předpokládal původní projekt, bude
nutno odkopat a provést opatření k
zajištění okolí spadiště dle doporučení
hydrogeologického průzkumu. Dochází
k zvýšení intenzity čerpání podzemních
vod. Větší množství podzemních vod
má za následek, že se musí potrubí
podkládat betonovými trámky pro
zajištění okamžité stabilizace
betonových trub. Vlivem vyšší
intenzity přítoku podzemní vody se
musí odtěžit více zeminy v místě
samotného výkopu objektu SO53 v
průměru 380mm) a ta se musí nahradit
podkladním betonem, kterým
dosáhneme zpevnění podloží.
Rozbředlá vytěžená zemina musí být
odvezena na skládku, jelikož je pro
další použití nevhodná.
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SO.39 provedení části
dešťové kanalizace

provedení části
300.000,dešťové kanalizace
v délce 9 m z
důvodu napojení na
nově zjištěnou
betonovou šachtu

SO.11 základy tribun

Úprava bednění
340.000,základových pasů a
hlavy pilot tribun

CELKEM
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V rámci realizace byla zjištěna
nepředpokládaná betonová šachta,
která byla ukryta pod zeminou. Tuto je
nutné demontovat, voda přitékající
musí být přečerpávána, stávající trasa
odkloněna a napojena do nově
budované trasy objektu SO39. Součásti
prováděných prací je dodání a
montážklap (žabí klapy). Stávající
nepředpokládaná šachtice, bude
nahrazená novou betonovou šachtou
se spadištěm v trase objektu dešťové
kanalizace SO.39, větev RDK-B (DN
500) v místě, kde tato neznámá
původní dešťová kanalizace křižuje
tuto větev SO.39. Součástí šachty bude
i spadiště a uvnitř šachtice je čedičový
obklad. Rozbředlou zeminu
několikanásobným přítokem vody, než
předpokládal původní projekt, bude
nutno odkopat a provést opatření k
zajištění okolí spadiště dle doporučení
hydrogeologického průzkumu.
Při provádění zvláštního zakládání
(pilot) objektu SO11 byly v místě
základových pásů tribun zastiženy
nesoudržné zeminy (navážky s příměsi
škváry) na místo v projektu
předpokládaných soudržných zemin
dle předběžného inženýrskogeologického průzkumu. Dle zjištěné
situace, geologických podmínek
zjištěných při realizaci, není možné
provádět betonáž do rostlého terénu.
Ve výkopu se provede podkladní
beton, který je rozšířen o 100mm na
každou stranu. Na tento podkladní
beton se provede oboustranné
bednění základových pásů.
Rozšířený výkop se následně zasype
materiálem z výkopku.

2.770.000,-
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.33kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 274

Stavba pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion
v Karviné-Ráji - SO.11 Tribuny a SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého
potoka (stavba 2) - soupis stavebních prací, spočívajících v obdobných stavebních
pracích jako v původní veřejné zakázce

Podrobnější
objekt Název prací
popis

SO.11

lavice
tribun

SO.11 zakládání

Předp. cena
obdobných
Odůvodnění stavebních prací
stavebních prací
bez DPH (Kč)

změna
povrchu lavic
tribun, použití 6.150.000,hliníkových
lamel

V rámci realizace tribun bude provedena
změna materiálu lavic z žárového
pozinku na hliník. Jedná o dodávku
výrobku stejné nebo lepší kvality než
původně uvažované řešení bez navýšení
ceny.

úprava
technologie
zakládání,
provedení
pilot bez
výpažnice
místo s
výpažnicí

Na základě dodatečného geologického
průzkumu a na základě dostupnosti
terénem se zvýšenou hladinou spodní
vody oproti předpokládanému stavu v
projektové dokumentaci byla zvolena
technologie realizace pilot bez
výpažnice. Původně měla být provedeny
piloty s výpažnicí.

CELKEM

1.050.000,-

7.200.000,-

Původní
práce
Název
objekt původních
prací

SO.11

lavice
tribun

Cena
původních
prací bez DPH
v Kč

6.150.000,-

SO.11 zakládání

1.050.000,-

CELKEM

7.200.000,-

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 3 k usnesení
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 278

Smlouva o postoupení práv a převzetí závazků
1.
Smluvní strany
1.1
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
(dále jen „Dodavatel“)
1.2
statutární město Karviná
adresa:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Odběratel“)

RON Software spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice
Daniel Owczarzy, jednatel společnosti
47678526
CZ47678526
Komerční banka, a.s.
107-0469000227/0100

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

1.3
Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace
adresa:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno:
Ing. Petr Přikryl, ředitel
IČ:
71295119
DIČ:
CZ1295119
bankovní spojení:
ČSOB, a.s. Karviná
č. účtu:
2591800397/0300
(dále jen „CITKa“)

Níže psaného dne, měsíce a roku sjednaly tuto trojstrannou smlouvu
2.
Úvodní ustanovení
2.1 Dne 20.9.2012 uzavřel Dodavatel s Odběratelem Servisní smlouvu, na základě které poskytuje
Odběrateli aktualizace a servis programu DOCHÁZKA – 4.xx (dále jen „ Smlouva“).
3.
Předmět smlouvy
3.1.
Předmětem této smlouvy je postoupení práv a převzetí závazků vyplývajících pro Odběratele
ze Smlouvy, a to na CITKa a dále souhlas Dodavatele s tímto převodem.
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4.
Převod a převzetí práv a povinností ze Smlouvy
4.1.
Odběratel touto smlouvou převádí na CITKa všechna svá práva a závazky vyplývající pro něj
ze Smlouvy. CITKa nastupuje ke dni účinnosti této smlouvy ve Smlouvě na místo Odběratele a spolu
se všemi právy přebírá i veškeré závazky vyplývající pro Odběratele ze Smlouvy.
5.
Souhlas Dodavatele s převodem práv a povinností ze Smlouvy
5.1.
Dodavatel souhlasí s převodem práv a povinností Odběratele ze Smlouvy na CITKa, na důkaz
čehož připojuje k této smlouvě svůj podpis.

6.1.
6.2.

6.
Povinnosti Odběratele a CITKa
Odběratel se zavazuje předat CITKa veškerou doprovodnou dokumentaci.
CITKa je povinna dodržovat povinnosti vyplývající pro ni ze Smlouvy.

7.
Ostatní ustanovení
7.1.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
7.2.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.
V __________ dne ___________
Dodavatel:
__________________________

V Karviné dne___________
Odběratel:
__________________________

V Karviné dne___________
CITKa:
__________________________

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 279

Licenční smlouva

Moravskoslezský kraj
se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:
Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje
IČ:
70890692
DIČ:
CZ70890692
na straně jedné (dále jako „nabyvatel“),
a
statutární město Karviná
se sídlem:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupena:
Tomášem Hanzelem, primátorem
kontaktní adresa:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
na straně druhé (dále jako „poskytovatel“),
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2358 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),
tuto
licenční smlouvu:
I.
1. Poskytovatel prohlašuje, že je vykonavatelem majetkových autorských práv k autorským
dílům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).
2. Autorské dílo bylo vytvořeno za využití finančních prostředků poskytnutých poskytovateli
nabyvatelem jako dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v rámci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“, reg. č.
CZ.1.07/1.1.24/01.0016, Smlouvou o realizaci grantového projektu č. 00155/2012/RRC ze
dne 31. 1. 2012 (dále jen „Smlouva“).
3. Dílo bylo vytvořeno původním autorem na objednávku poskytovatele dle § 61 autorského
zákona / jakožto zaměstnanecké dílo dle § 58 autorského zákona.
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4. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí licence v celém rozsahu dle této
smlouvy a že v souvislosti s tím vypořádal veškerá práva třetích osob.
5. Poskytovatel se zároveň zavazuje, že vypořádá vlastním jménem a na vlastní účet
veškeré nároky třetích osob, které by byly vzneseny v souvislosti s poskytnutím licence
dle
této
smlouvy
a uhradí případnou škodu, která by tím vznikla nabyvateli.
II.
1. V souladu s ust. článku VIII Smlouvy poskytuje poskytovatel touto smlouvou nabyvateli
bezúplatně nevýhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen „licence“) ke
všem způsobům užití, které jsou ke dni nabytí účinnosti této smlouvy známy.
2. Smluvní strany si ujednaly, že územní rozsah licence je neomezený, resp. nabyvatel je
oprávněn k užití díla s územním rozsahem celý svět.
3. Poskytovatel poskytuje touto smlouvou nabyvateli oprávnění užít autorské dílo po dobu
trvání majetkových práv k dílu.
4. Smluvní strany se dohodly, že množstevní rozsah licence k autorskému dílu, poskytované
podle této smlouvy, je neomezený.
5. Poskytovatel není povinen zdržet se užití autorského díla.
6. Nabyvatel není povinen licenci využít.

III.
1. Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytované podle této smlouvy zcela
nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence).
2. Nabyvatel je oprávněn poskytnout podlicenci jako nevýhradní.
IV.
1. Poskytovatel je povinen předat nabyvateli předmět licence na datovém nosiči (CD, DVD
apod.) ve formátu umožňujícím řádné užití díla. V případě, že je dílem počítačový
program, je poskytovatel povinen předat nabyvateli veškeré strojové a zdrojové kódy
vztahující se k dílu a zároveň je povinen předat dílo ve formátu umožňujícím jeho spuštění
v některém z obecně dostupných počítačových programů či prostředí.
2. Poskytovatel je povinen dílo předat nabyvateli formou určenou nabyvatelem.
3. Poskytovatel je povinen předat nabyvateli předmět licence způsobem umožňujícím jeho
řádné užití nabyvatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
4. V případě, že bude dílo předáno nabyvateli ve formátu, který neumožňuje nabyvateli
řádné užití díla, je nabyvatel oprávněn požadovat opětovné předání díla ve formátu, který
si sám zvolí.
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5. Nabyvatel je oprávněn vyžádat si kdykoliv v době trvání této smlouvy (maximálně do
konce roku 20251) od poskytovatele opětovné předání datového nosiče s předmětem
licence
ve formátu umožňujícím užití díla, a to zejména v případech, kdy dojde ke ztrátě,
poškození nebo zničení původního nosiče předaného nabyvateli.
V.
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se v otázkách jí výslovně neupravených
řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými datovanými pořadově číslovanými
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž dvě obdrží
nabyvatel a jednu poskytovatel licence.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. ………
ze dne 11.02.2015
Příloha:
Příloha č. 1 – Seznam výstupů grantového projektu
Za nabyvatele:

Za poskytovatele:

V Ostravě dne …………………………

V Karviné dne ………………………..

………………………………........
Miroslav Novák
hejtman kraje

………………………………………..
Tomáš Hanzel
primátor

1

Příručka pro příjemce, kap. 12.1 - příjemce a partneři projektu musejí pro účely kontroly ze strany Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob uchovávat
veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu
delší.
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Příloha

Přílohač.
č. 1
1 k usnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 281
Návrh na provedení rozpočtového opatření
údaje v Kč
text

zdroje

výdaje

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná
rezerva
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola KarvináMizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola KarvináRáj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887
Celková výše navržených rozpočtových úprav
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-467 443,00
416 434,00
51 009,00
0,00

0,00
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