STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
8. schůze Rady města Karviné konané dne 25.02.2015
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

289

Schválení ověřovatelů zápisu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015

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

schválila
ověřovatele zápisu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015, a to paní Marcelu Tomkovou a paní Naděždu
Antalovou.

290

Schválení programu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015

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

schválila
program 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015, včetně projednaných změn:

doplněné materiály:
Doplnění programu č. 08 - OO - Návrh zástupce statutárního města Karviné ve Svazu měst a obcí České
republiky a do jeho orgánů pro volební období 2014 - 2018.
Doplnění programu č. 09 - OO - Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2015.
Doplnění programu č. 10 - OO - Plány práce komisí Rady města Karviné na rok 2015.
Doplnění programu č. 11 - OM - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města
Karviné.
Doplnění programu č. 12 - OO- Zrušení OZV č. 1/2011 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých
materiálů.
stažené materiály:
Bod č. 7 - OM - Záměr prodat nemovitý majetek - pozemek parc. č. 85, jehož součástí je dům č. p. 86 v
Karviné-Fryštátě.
Doplnění programu č. 04 - OM - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce a
modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné – Ráji – SO.03, SO.04, SO.10.
Doplnění programu č. 05 - OM - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce a
modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné – Ráji – SO.11, SO.53.
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Vyhodnocení Programu prevence kriminality statutárního města Karviná za rok 2014

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit Vyhodnocení Programu prevence kriminality statutárního města
Karviná za rok 2014, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.
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Dražby jednotek

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

30/2015/RM
vedoucí OM
2015-03-19

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést formou dražby jednotku č. 11 v domě č. p.1629, ulice Závodní,
Karviná-Nové Město, včetně alikvotní části podílu ve výši 5785/86686 na společných částech domu č. p. 1629 a
pozemcích parc. č. 3297/2, parc. č. 3503/5 a parc. č. 3503/11, vše katastrální území Karviná-město, za vyvolávací
cenu 50 % ceny odhadní.

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

31/2015/RM
vedoucí OM
2015-03-19

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést formou dražby jednotku č. 10 v domě č. p. 2184, ulice
Čajkovského, Karviná-Mizerov, včetně alikvotní části podílu ve výši 5225/70936 na společných částech domu č. p.
2184 a pozemcích parc. č. 1624/146 a parc. č. 4334/1, vše katastrální území Karviná-město, za vyvolávací cenu
50% ceny odhadní.
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Nabytí pozemků Moravskoslezský kraj

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 do vlastnictví statutárního města Karviné formou daru od
Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 2771/117 a Správy
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 000957111, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00
Ostrava, které přísluší se svěřeným majetkem kraje hospodařit, části pozemku p. č. 3309 v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, nově označené v geometrických plánech č. 5079-60/2013 a č. 5132-90/2013, které
tvoří přílohy č. 1 a č. 2 k tomuto usnesení, jako pozemky p. č. 3309/3 o výměře 31 m2, p. č. 3309/4 o výměře 27
m2 a p. č. 3309/5 o výměře 24 m2, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, včetně součástí a
příslušenství.

294

Informativní zpráva ke stavbě Atletický ovál 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 ke stavbě Atletický ovál Karviná.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu ke stavbě Atletický ovál Karviná.

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

doporučila
Zastuptelstvu města Karviné rozhodnout neprodloužit lhůtu na projednání výkupů nemovitostí potřebných pro
realizaci výstavby šestidráhového atletického oválu v Karviné-Novém Městě do 30.04.2015.
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Převod pozemku p. č. 547/1, k. ú. Ráj - manželé Hanzlíkovi

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést z vlastnictví statutárního města Karviná do společného jmění
manželů Emila Hanzlíka a Marie Hanzlíkové pozemek p. č. 547/1 o výměře 504 m 2 v katastrálním území Ráj, obec
Karviná, jako stávající zahradu, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem o obvyklé ceně nemovité věci ve
výši Kč 260,-- (slovy: Dvěstěšedesát korun českých) za 1 m 2 převáděného pozemku, tj. za plochu o výměře 504 m 2
pozemku bez součástí a příslušenství celkem ve výši Kč 131.040,-- (slovy: Jednostotřicetjedentisícčtyřicet korun
českých).
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Nabytí pozemků - Eduard Samlik

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nenabýt od pana Eduarda Samlika do vlastnictví statutárního města
Karviné pozemky p. č. 2357/1, 2355, 2356 a část pozemku p. č. 2341/1 o výměře cca 900 m 2, všechny včetně
součástí a příslušenství v katastrálním území Karviná-město vyznačené v příloze č. 1 k tomuto usnesení, ani
části uvedených pozemků o celkové výměře cca 2000 m2, jež slouží jako zpevněná plocha komunikace - ulice
Dlouhá v Karviné-Hranicích, jak je vyznačeno v příloze č. 2 k tomuto usnesení.
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Bytové družstvo Karviná - stanovy

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

32/2015/RM
vedoucí OM
2015-03-19

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí úplné znění stanov družstva Bytové družstvo Karviná, IČ 26789418,
se sídlem Fryštátská 2059/55, Karviná-Fryštát, schválených členskou schůzí dne 20.11.2014 a založené ve Sbírce
listin Krajského soudu v Ostravě (č.listiny Dr 1626/SL18/KSOS) dne 09.12.2014.
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Převod pozemku - Milan Mieres

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviná rozhodnout převést do vlastnictví Milana Mierese pozemek p. č. 4352 o výměře 1 m 2,
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, v souvislosti s již postavenou garáží za kupní
cenu Kč 500,--/m2, tj. za celkovou kupní cenu Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých).
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Převod pozemku - Ing. Lumír Królikowski

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviná rozhodnout převést do vlastnictví Ing. Lumíra Królikowskeho pozemek p. č. 4354 o
výměře 1 m 2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, v souvislosti s již postavenou garáží
za kupní cenu Kč 500,--/m2, tj. za celkovou kupní cenu Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých).

300

Projednání inflace za rok 2014

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviná rozhodnout nezvýšit nájemné u pozemků a prostorů sloužících podnikání o
průměrnou roční míru inflace v roce 2014, která činí 0,4 %, z příčin uvedených v důvodové zprávě.
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Informativní zpráva o změnách svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021
- stavby a 031- pozemky u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná
za rok 2014

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu týkající se změn svěřeného nemovitého majetku
evidovaného na účtech 021 – stavby a 031 – pozemky za rok 2014 u příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Karviná uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

302

Poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
územnímu odboru Karviná

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 investiční dotace z rozpočtu města příjemci - Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, ve
výši Kč 500.000,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých), na pokrytí investičních výdajů souvisejících s činností
jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje dislokovaných na územním odboru Karviná.

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 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši Kč
500.000,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) mezi statutárním městem Karvinou, coby poskytovatelem, a
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, se sídlem Výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh, coby příjemcem, na pokrytí investičních výdajů jednotek Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje dislokovaných na územním odboru Karviná.
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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:

33/2015/RM
vedoucí OR
2015-03-19

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.

304

Návrh na ustanovení pracovní skupiny k posouzení návrhu na udělení Čestného občanství
statutárního města Karviné plk. v.v. Josefu Ščerbovi, in memoriam, u příležitosti 70. výročí
osvobození města Karviné

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné ustanovit pracovní skupinu k posouzení návrhu na udělení „Čestného občanství
statutárního města Karviné“ panu Josefu Ščerbovi ve složení:
Karel Wiewiórka, náměstek primátora,
Mgr. Petr Bičej, člen Rady města Karviné,
paní Zdislava Martinková, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Karviná.

305

Zadání změny č. 14 Územního plánu obce Karviná

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviná dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválit ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 14 Územního plánu obce
Karviná, které je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.
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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 Karviná dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, vzít na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a vyjádření právnických osob,
uplatněných v rámci projednávání návrhu zadání změny č. 14 Územního plánu obce Karviná.

306

OZV o provedení speciální ochranné deratizace

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

doporučila
Zastupitestvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku č. x/2015 o provedení speciální ochranné
deratizace na území města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

307

Změna zásad k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva
města Karviné

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 k poskytování cestovného, pracovního volna a
náhrad členům Zastupitestva města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
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Návrh zástupce statutárního města Karviné ve Svazu měst a obcí České republiky a do jeho
orgánů pro volební období 2014 - 2018

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné odvolat zástupce statutárního města Karviné pana Tomáše Hanzla, primátora města
Karviné, ze Svazu měst a obcí České republiky s účinností od 19.03.2015.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné delegovat Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora města Karviné, jako zástupce
statutárního města Karviné ve Svazu měst a obcí České republiky a do jeho orgánů pro volební období 2014 2018, s účinností od 19.03.2015.

309

Dohoda o splátkách dluhu s Veronikou Zarzyckou

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné neuzavřít s Veronikou Zarzyckou dohodu o splátkách dluhu a uznání dluhu, na
základě níž by jmenovaná splácela statutárnímu městu Karviná dluh z titulu náhrady škody dle rozsudku Okresního
soudu v Karviné č.j. 3 T 117/2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 5 To 351/2014, který
nabyl právní moci dne 31.10.2014, ve výši Kč 587.335,-- (slovy: Pětsetosmdesátsedmtisíctřistatřicetpět korun
českých) spolu se zákonnými úroky z prodlení v měsíčních splátkách ve výši Kč 2.600,-- (slovy: Dvatisícešestset
korun českých) k 20. dni v měsíci s podmínkou ztráty výhody splátek při jejich nedodržení.

310

Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2015

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

rozhodla
stáhnout materiál z programu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015.
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Zrušení OZV č. 1/2011 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých materiálů

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

rozhodla
stáhnout materiál z programu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015.

312

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.

313

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

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

34/2015/RM
vedoucí OE
2015-02-27

rozhodla
udělit souhlas příspěvkové organizaci Základní škola, Mendelova, se sídlem Einsteinova 2871/8, Karviná-Hranice,
IČ 62331388 s přijetím peněžitého daru od Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., IČ 29005469 ve výši Kč
2.145.000,-- (slovy: Dvamilionyjednostočtyřicetpěttisíc korun českých) v rámci projektu pod názvem Pomáháme
školám k úspěchu.
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314

Nebytový prostor v domě č. p. 2064, sekce F/109, ulice Fryštátská - koupě závodu

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

35/2015/RM
vedoucí OM
2015-03-15

rozhodla
uzavřít s Ing. Denisou Wizurovou, IČ 87531461, se sídlem Slunečnicová 1103/8, 734 01, Karviná-Ráj, dodatek č. 4
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor NP 405/4133/04/OSM/Lo (nově evidováno pod MMK/SML/35/2004) ze
dne 29.11.2004 ve znění vzestupně číslovaných dodatků č. 1 - 3, v domě č. p. 2064, sekce F/109, ulice Fryštátská,
Karviná-Fryštát, ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

315

Dohoda o spolupodílení se na pojištění domů č. p. 2059 - 2064, ulice Fryštátská,
Karviná-Fryštát

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
uzavřít Dohodu o spolupodílení se na pojištění domů č. p. 2059 - 2064, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát na dobu
určitou, a to od 01.03.2015 do 31.12.2017 ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

316

Zřízení služebnosti - Moravskoslezský kraj

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
zrušit usnesení RM Karviné č. 192 ze dne 14.01.2015 v plném znění, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
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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 (kanalizace) na části 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 pozemku p. č. 1322, jehož součástí je stavba občanského vybavení - budova bez čp/čo, to vše v
katatstrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení této stavby a dle geometrického zaměření
skutečného stavu za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.000,-- (slovy: Jedentisíc korun českých), která bude
navýšena o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít na dobu výstavby s
vlastníkem pozemku p. č. 1322 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jehož součástí je stavba
občanského vybavení - budova bez čp/čo, to vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (příloha č. 2 k tomuto
usnesení).

317

Zřízení služebnosti - ČEZ Distribuce, a. s., Borovského

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
zřídit služebnost inženýrské sítě (podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV) na části pozemku p. č. 1254 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 část pozemku p. č. 1254 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.
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318

Zřízení služebnosti - RWE Gasnet, s. r. o., Čajkovského

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
zřídit služebnost inženýrské sítě (plynovod a plynovodní přípojky) na částech pozemků p. č. 1624/130, 1624/131,
1624/136, 1624/197, 1624/201, 1624/202, 1624/204, 1624/213, 1624/215, 1624/261, 1624/650, 1659/6, 4250,
4255, 4310, 4322, 4333/1, 4333/3, 4335/1, 4335/4, 4332/1, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná,
jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a
to po 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 částí pozemků p. č. 1624/130, 1624/131, 1624/136, 1624/197, 1624/201, 1624/202, 1624/204, 1624/213,
1624/215, 1624/261, 1624/650, 1659/6, 4250, 4255, 4310, 4322, 4333/1, 4333/3, 4335/1, 4335/4, 4332/1, vše 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.

319

Zřízení služebnosti - MERANO a. s., zpevněná plocha

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost umístění zpevněné plochy pro přístup a příjezd včetně jejího napojení na části
pozemku p. č. 540/27 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. 540/53 v katastrálním
území Staré Město u Karviné, obec Karviná, a to po dokončení této stavby 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 věcného břemene a související ujednání, navýšenou o
příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání, dle které vlastník pozemku p. č. 540/53 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná,
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zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení užívání části pozemku p. č. 540/27 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 věcného břemene a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH
stanovenou dle platných právních předpisů.

320

Zřízení služebnosti - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Polská

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

rozhodla
zřídit služebnost inženýrské sítě (vodovodní řad včetně příslušenství) na částech pozemků p. č. 607/1, 653/1,
664/4, 776, 863/1, 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 částí pozemků p. č. 607/1, 653/1, 664/4, 776, 863/1, 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.

321

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru - Z plus M Partner, spol. s. r. o.

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

36/2015/RM
vedoucí OM
2015-03-01
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rozhodla
uzavřít se společností Z + M Partner, spol. s. r. o. se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00, Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ 268 43 935, DIČ CZ699003336, s účinností od 01.03.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru
č. MMK/SML/1947/2014 ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

322

Zřízení služebnosti - p. Strachotová

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

rozhodla
zřídit služebnost inženýrských sítí - vodovodní přípojka na části pozemku p. č. 2182, kanalizační přípojka na části
pozemku p. č. 2206/1 a p. č. 2206/2 a veřejné osvětlení na části pozemku p. č. 2241/45 všechny v v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto
usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2220/5 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to po
dokončení stavby inženýrských sítí a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která
bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení 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 pozemku p. č. 2220/5, katastrální území Karviná-město, obec Karviná,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání, dle které vlastník pozemku p. č. 2220/5,
katastrální území Karviná-město, obec Karviná, zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za
omezení užívání části pozemku p. č. 2182, p. č. 2241/45, p. č. 2206/1 a p. č. 2206/2 v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení,
stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních
předpisů.
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323

Změna usnesení RM Karviné č. 265 ze dne 11.02.2015 - 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:

37/2015/RM
vedoucí OM
2015-03-01

rozhodla
změnit usnesení RM Karviné č. 265 ze dne 11.02.2015 tak, že vypouští v plném znění text úkolu 23/2015/RM a
nahrazuje ho tímto novým textem: “uzavřít nájemní smlouvu, na základě které statutární město Karviná, IČ
00297534 a Bytové družstvo Karviná, IČ 26789418, pronajmou manželům Antonínovi a Ireně Uherkovým, oba
s
účinností od 01.03.2015, 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.“ Ostatní text usnesení zůstává nedotčen.

324

Změna usnesení Rady města Karviné č. 3871 ze dne 23.07.2014 - Udělení souhlasu
Sociálním službám Karviná, příspěvkové organizaci k nájmu motorového vozidla - Sociální
automobil

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

rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č. 3871 ze dne 23.07.2014 tak, že vypustila text: „Renault Master,
šestimístný, 2,3 DCI se střední střechou“ a nahradila jej textem: „Dacia Dokker“. Ostatní text usnesení zůstává
nedotčen.

325

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie v rámci stavby Výstavba parkovací plochy a rekonstrukce mostu M6/1 na
ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě

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

rozhodla
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie v rámci stavby Výstavba parkovací plochy a rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě,
dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, s jeho vlastníkem - provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
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Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Revitalizace zámku
Fryštát v Karviné

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

rozhodla
vyhlásit veřejnou zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce pod názvem Revitalizace zámku Fryštát v Karviné.

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

rozhodla
vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace tyto zájemce:
- Stanislav Lupieński, Rudé Armády 910, 734 01 Karviná-Mizerov, IČ 13620240,
- SSKA-Stavební společnost Karviná, a. s., Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 48393835,
- S-O-D Holding s. r. o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald-Petřvald, IČ 26830272,
- KUMAN spol. s r. o., Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná-Hranice, IČ 60779098,
- SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo, Palackého 610/1, 735 06 Karviná- Nové Město, IČ 00490067.

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

rozhodla
jmenovat komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové, (Náhradníci):
Ing. Jan Wolf, náměstek primátora, (Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora),
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM, (Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM OM),
Ing. Klára Sobočíková, zaměstnanec OR, ( Ing. Šárka Kubicová, zaměstnanec OR),
Miroslav Švancar, Seller Moravia, s. r. o., (Roman Tyl, Seller Moravia, s. r. o.),
Bc. Petr Koval, člen ZM, (Martina Orgoníková, DiS., člen ZM).
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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
vyhlásit veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění na služby dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 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
vyzvat k podání nabídky, v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
společnost OSA projekt s. r. o., Kafkova 1133/10, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 47155337.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona 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),
Miroslav Pros, Seller Moravia, s. r. o., (Miroslav Švancar, Seller Moravia, s. r. o.),
Bc. Lenka Hudáková, člen ZM (Ing. Ondřej Brdíčko, člen ZM).

328

Stavba pod názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná - 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 Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná společnost Zlínstav a. s.,
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 28315669, k nacenění rozpočtu víceprací a to na základě soupisu stavebních
prací, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce Městského
tenisového klubu v Karviné

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

rozhodla
uzavřit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. MMK/SML/1390/2014 ze dne 13.11.2014 na realizaci stavby
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné mezi statutárním městem Karviná a firmou SSKA - Stavební
společnost Karviná, a. s., IČ: 48393835 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Předmětem uzavření Dodatku č. 2 je
změna ceny díla na 6.274.914,17 Kč bez DPH (slovy: Šestmilionůdvěstěsedmdesátčtyřitisícedevětsetčtrnáct korun
českých 17/100) z příčin uvedených v důvodové zprávě.

330

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV - stavba
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji

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 uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský
stadion v Karviné-Ráji.

331

Stavba pod názvem Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. a 13. etapa - aktualizace 2014 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 Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. a 13. etapa - aktualizace 2014, firmu
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ
48035599, k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních víceprací, který je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
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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
neuzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení 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
neuzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení z
příčin uvedených v důvodové zprávě.

333

Přerušení provozu mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná v období
hlavních prázdnin roku 2015

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

vzala na vědomí
přerušení provozu mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná včetně mateřských škol, které jsou
součástmi základních škol, v měsíci červenci a srpnu roku 2015, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

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

uložila
ředitelům škol zajistit možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských
školách po dobu přerušení provozu.
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Zadání změny č. 4 územního plánu Orlové

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

schválila
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec žádné podněty k návrhu zadání
změny č. 4 územního plánu Orlové.

335

Aktualizace Informační koncepce Magistrátu města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a § 10 vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah koncepce a provozní dokumentace, ve znění
pozdějších předpisů,

vzala na vědomí
zápis z vyhodnocení dodržování Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období 2012 - 2015 verze 2.0
dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a § 10 vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah koncepce a provozní dokumentace, ve znění
pozdějších předpisů,

schválila
Informační koncepci Magistrátu města Karviné na odbobí 2012 - 2015 verze 3.0 dle přílohy č. 2 k tomuto
usnesení.

336

Výroční zpráva za rok 2014 - Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím

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

rozhodla
schválit Výroční zprávu za rok 2014 - Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
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Plány práce komisí Rady města Karviné na rok 2015

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

schválila
plány práce komisí Rady města Karviné na rok 2015.

338

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2015/2016 do škol zřizovaných statutárním městem Karviná

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

vzala na vědomí
termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 do škol
zřizovaných statutárním městem Karviná dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

339

Rozbor stížností 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
Rozbor stížností za rok 2014.
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Výběrová řízení konané u MMK

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

vzala na vědomí
informace o výběrových řízení konaných u MMK v měsíci březnu 2015.

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

z pov. Karel Wiewiórka, v. r.
................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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Příloha
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 301
Příloha č.
Změny svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 – stavby a 031 – pozemky
u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná za rok 2014

Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Úprava vstupu do objektu MŠ V Aleji, Karviná-Ráj“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

2.832.168,20 Kč
489.976,19 Kč
3.322.144,39 Kč

Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
Herní sestava - „Vyřazení a likvidace herního prvku – kolotoč Karusel“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

3.956.486,70 Kč
-73.676,50 Kč
3.882.810,20 Kč

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Oprava a zateplení štítové stěny – západní strana“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

3.021.861,52 Kč
221.325,54 Kč
3.243.187,06 Kč

Mateřská škola, Žižkova
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Zastřešení pergoly v MŠ“
akce „Videovrátný“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

40.990.251,23 Kč
204.279,21 Kč
48.917,00 Kč
41.243.447,44 Kč

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Systémová pergola“
akce „Rekonstrukce zdravotechniky II. etapa jedné třídy“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

1.812.401,50 Kč
54.191,00 Kč
43.560,00 Kč
1.910.152,50 Kč

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Zónová regulace tepla objektu ZŠ Majakovského“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014
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821.428,00 Kč
57.052.487,42 Kč
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Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Rekonstrukce pavilonu D“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

74.771.044,04 Kč
1.859.344,56 Kč
76.630.388,60 Kč

Základní škola Borovského
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Dokončení výměny oken a zateplení pavilonu U1“
technické zhodnocení z evidence na účtu 045
(zhotovení žaluzií, elektrický zámek, rozšíření elektrických a datových rozvodů
(např. k novým interaktivním tabulím, dalšímu osvětlovacímu tělesu atd.)
doúčtování hodnoty budovy školy z roku 2013
(neuznaný odpočet DPH na vstupu v roce 2013)
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

47.690.421,22 Kč
2.295.549,38 Kč
54.138,83 Kč

152.991,79 Kč
50.193.101,22 Kč

Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Výměna části oken, zateplení štítové stěny a půdního prostoru“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

32.902.374,28 Kč
1.412.820,50 Kč
34.315.194,78 Kč

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
Stav na účtu 021 - stavby k 01.01.2014
akce „Dodávka pódia a zastřešení“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

67.572.322,90 Kč
99.950,00 Kč
67.672.272,90 Kč

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Výměna části oken a zateplení půdního prostoru“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

49.009.317,50 Kč
1.167.777,00 Kč
50.177.094,50 Kč

Regionální knihovna Karviná
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013
akce „Odvodnění budovy knihovny na Masarykově náměstí
čp. 9/7, Karviná – Fryštát“
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

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

99.685.023,25 Kč
534.513,26 Kč
100.219.536,51 Kč
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Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013

32.691.728,30 Kč

akce „Stavba altánu – zahrada denního stacionáře na ul. V Aleji 434“
akce „Bezbariérový přístup do denního stacionáře na ul. V Aleji 434“

60.000,00 Kč
291.329,91 Kč

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

33.043.058,21 Kč

Městský dům kultury Karviná
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2013

277.483.982,92 Kč

akce „Rekonstrukce amfiteátru v parku Boženy Němcové“
akce „Projektová dokumentace - Kino Centrum“
převod Reliéfní stěny z Kina Centrum na statutární město Karviná
převod Kulturního střediska Karviná-Mizerov na statutární město Karviná
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2014

19.309.937,77 Kč
42.000,00 Kč
-105.000,00 Kč
-6.531.628,65 Kč
290.199.292,04 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2013
převod pozemku p. č. 1624/211, k. ú. Karviná-město na statutární město Karviná
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2014

5.182.410,00 Kč
-338.500,00 Kč
4.843.910,00 Kč

Základní škola, Mendelova
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2013
převod pozemku p. č. 2715/18, k. ú. Karviná-město na statutární město Karviná
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2014

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

3.408.902,00 Kč
-715.000,00 Kč
2.693.902,00 Kč
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 303
Celkový přehled žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu
individuální bytové výstavby v Kč.
Pořadí
přijatých
žádostí
1.
2.
3.
4.
Celkem

Jméno a příjmení žadatele
Janusz Sznapka a Simona Sznapková
Radan Krajc a Leona Krajcová
Ing. Michal Bahník a Ing. Lenka Bahníková
Vítězslav Kubiena a Anežka Kubienová

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

částka
150.000,150.000,150.000,150.000,600.000,-
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Příloha
Příloha č.1
Příloha
č. 1k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 305

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
KARVINÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 14
upravený po projednání ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

Pořizovatel:
Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje

……………………………..
Ing. Iveta Lovaštiková

Určený zastupitel:

…………………………………………
Ing. Miroslav Hajdušík
náměstek primátora

Prosinec 2014

Obsah zadání (dle rozsahu uvedeného v příloze č. 6 vyhlášky č. 458/2012 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti):
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

úvod,
požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury,
požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které
bude nutno prověřit,
požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,
požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením
dohody o parcelaci,
případný požadavek na zpracování variant řešení,
požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území,
závěr.

Územní plán obce Karviná – zadání změny č. 14
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a)

ÚVOD
Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 32 ze dne 16.12.2014 rozhodlo o pořízení
změny č. 14 Územního plánu obce Karviná (dále jen ÚPO Karviná“). Změna je pořizována
ve smyslu ustanovení § 44 písmeno a) stavebního zákona, tj. z vlastního podnětu.
Důvodem pořízení této změny je prodloužení platnosti Územního plánu obce Karviná
do 31.12.2020.
Do správního území statutárního města Karviná přináleží katastrální území Darkov, Karvináměsto, Karviná – Doly, Louky nad Olší, Ráj a Staré Město u Karviné.

b)

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA
V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY
HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO
VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Změna č. 14 spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, z toho důvodu nevyplývají
žádné požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, které jsou vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce. Touto změnou nebudou dotčeny hodnoty
území, to jsou zejména kulturní památky a historicky významné stavby. Předmětná změna
nevyvolává požadavky na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury.
Řešení změny č. 14 Územního plánu obce Karviná se neprojeví ve vztahu k sousedním obcím,
zejména s ohledem na řešení dopravní a technické infrastruktury.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo o pořízení změny č. 13 ÚPO Karviná,
která řeší:
-

soulad Územního plánu obce Karviná s územně plánovací dokumentací vydanou
Moravskoslezským krajem - Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje,

-

aktualizaci již vymezeného zastavěného území,

-

prověřuje, zda platný Územní plán obce Karviná neobsahuje podrobnosti náležející svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí,

-

prověřuje, zda nedošlo ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací
dokumentace vydána,

(v době zpracování tohoto materiálu pro potřeby jeho projednání je v souladu s ustanovením § 52
odst. 1 stavebního zákona oznámeno řízení o návrhu změny č. 13 ÚPO Karviná a konání jeho
veřejného projednání; v době úpravy tohoto materiálu po jeho projednání je již změna č. 13 ÚPO
Karviná vydána), tím pro změnu č. 14, která spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná,
nevyplývají žádné nové požadavky z politiky územního rozvoje, ze zásad územního rozvoje ani
z územně analytických podkladů.

c)

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT
Změna č. 14 spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, z toho důvodu nevyplývají
žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit.

Územní plán obce Karviná – zadání změny č. 14
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d)

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Pro řešení změny č. 14, která spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, nevyplývají
žádné požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací.

e)

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
Ze změny č. 14, která spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, nevyplývají žádné
požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů pro řešené území, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní
studie, nebo uzavřením dohody o parcelaci, nejsou stanoveny.

f)

PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
Změna č. 14, která spočívá pouze v prodloužení platnosti ÚPO Karviná, bude zpracována
bez řešení variant.

g)

POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
Návrh změny č. 14 Územního plánu obce Karviná (dále jen návrh) bude zpracován v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami – vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů:
1.

Návrh bude zpracován na průsvitkách mapových listů s polohopisem v měřítku 1:5000
(příložek) k jednotlivým výkresům Územního plánu obce Karviná.

2.

Návrh bude obsahovat:

Textovou část.

Grafickou část (tj. úpravu legend jednotlivých výkresů územního plánu):
- B.1 - Komplexní urbanistický návrh
1 : 5000
- B.2 - Plán využití území – zónace
1 : 5000
- B.3 - Doprava
1 : 5000
- B.4 - Vodní hospodářství
1 : 5000
- B.5 - Energetika a spoje
1 : 5000
- B.6 - Veřejně prospěšné stavby
1 : 5000
- B.7 - Vyhodnocení záboru zemědělské a lesní půdy
1 : 5000

3.

Návrh bude zpracován v digitální podobě, pro potřeby projednání budou vyhotoveny dvě
paré tisků.

Územní plán obce Karviná – zadání změny č. 14

4

h)

POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

PŘEDPOKLÁDANÝCH

VLIVŮ

ÚZEMNÍHO

PLÁNU

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území pro změnu č. 14
nejsou stanoveny vzhledem k tomu, že předmětná změna č. 14 spočívá pouze v prodloužení
platnosti ÚPO Karviná, a proto nemá vliv na životní prostředí a rovněž nemá vliv na evropsky
významnou lokalitu Karviná – rybníky CZ0813451 (předmětem ochrany je páchník hnědý) a dále
na evropsky významnou lokalitu Natura 2000 – ptačí oblast CCZ0811021 Heřmanský stav - Odra
– Poolší.
Krajský úřad (ve svém stanovisku ze dne 12.01.2015 pod sp.zn.: ŽPZ/33360/2014/Ham 327.1
V5) v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatoval, že není
nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 14 ÚP Karviná podle § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.

i)

ZÁVĚR
Rozsah zadání změny č. 14 Územního plánu obce Karviná splňuje požadavky specifikované
v příloze č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Územní plán obce Karviná – zadání změny č. 14
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 306
Příloha č. 1 k usnesení

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Obecně závazná vyhláška
č. x/2015 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné
Schváleno:

19. 03. 2015

Účinnost:

03. 04. 2015

Zpracovatel:

Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 19. 3. 2015 vydalo v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
k uplatnění ustanovení § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1

1

Tato vyhláška upravuje termín a podmínky provádění speciální ochranné deratizace na území
města Karviné (dále jen území města).
Článek 2
Provádění deratizace

2.1

Na základě zvýšeného výskytu potkana obecného (Rattus norvegicus) se k ochraně zdraví před
vznikem a šířením infekčních onemocnění nařizuje na území města provedení speciální
ochranné deratizace.

2.2

Speciální ochranná deratizace bude provedena na území města dvakrát v průběhu roku 2015, a
to v době od 03. 04. do 30. 04. a od 01. 09. do 30. 09.

2.3

Speciální ochrannou deratizaci zajistí a provedou osoby stanovené zvláštním právním
2
předpisem.
Článek 3
Kontrola

3.1

Kontrolou dodržování povinností uvedených v této vyhlášce jsou pověřeni zaměstnanci Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné a strážníci Městské policie Karviná.

1

§ 55 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2
§ 57odst. 2 a § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Karviná
Obecně závazná vyhláška ● č. x/2015 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné
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Článek 4
Sankce
4.1

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

3

Článek 5
Účinnost
5.1

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 03. 04. 2015 a pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2015.

Tomáš Hanzel v. r.
primátor

Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora

3

§ 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §46
odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Statutární město Karviná
Obecně závazná vyhláška ● č. x/2015 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 307

Příloha č. 1 k usnesení

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Zásady
kterými se mění zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům
Zastupitelstva města Karviné
Schváleno:

19.03.2015

Účinnost:

20.03.2015

Zpracovatel:

Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné vydalo dne 19. 3. 2015 tyto Zásady, kterými se mění Zásady
k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné schválené
dne 4. 12. 2012 ve znění pozdějších změn takto:
Článek 1

1.1

V článku 7, se text bodu 7.9.1 vypouští a nahrazuje textem:
7.9.1 stravné se na základě a v mezích zákoníku práce stanovuje takto:
a) 69,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 104,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c) 163,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
2.1

Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Karviné dne 19. 3. 2015, usnesením č. …. a
nabývají účinnosti dne 20. 3. 2015.

Tomáš Hanzel v. r.
primátor

Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora

Statutární město Karviná
Zásady ● kterými se mění zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města
Karviné
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Příloha
č. 1 k usnesení RM Karviné č. 312
Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
Návrh na provedení rozpočtových opatření
údaje v Kč
text

zdroje

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - údržba místních komunikací
Odbor majetkový - Revitalizace zámku Fryštát v Karviné
Odbor majetkový - Dětské hřiště u Dubiny
Odbor majetkový - veřejné osvětlení

výdaje

-377 560,00
300 000,00
43 560,00
34 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné" (ÚZ 90190).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní fondy
34 377,00
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty
34 377,00
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial Structure (ET-struct)".
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace cizí státy
425 523,94
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje
425 523,94
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné".
Odbor rozvoje - Ozdravné pobyty
-34 377,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
34 377,00
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial - Structure (ET-struct).
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje
-425 523,94
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
425 523,94
Zapojení dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" (ÚZ 33019).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola KarvináMizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561

485 145,20
485 145,20

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí
Celková výše navržených rozpočtových úprav
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 314
Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od - do
schváleno usnesením Rady města Karviné č. usnesení…… ze dne 25.02.2015
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, odbor majetkový,
Datum: …………… Podpis: .............................

Dodatek č. 4
ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru
NP 405/4133/04/OSM/Lo
(MMK/SML35/2004)
Článek 1
Smluvní strany
1.1 statutární město Karviná
sídlo:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě
plné moci ze dne 10.01.2012:
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového
IČ:
00297534
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., pobočka Karviná
číslo účtu:
19-1721542349/0800
(dále také jen „pronajímatel“)
Správu a údržbu pronajatého nebytového prostoru zajišťuje:
BYTservis - služby, spol. s r. o.
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také jen „správce“)

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

1.2
Ing. Denisa Wizurová
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem:
Slunečnicová 1103/8, 734 01, Karviná-Ráj
IČ:
87531461

(dále také jen „nájemce“)
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Článek 2
2.1. Pronajímatel a Zdenka Poskerová, IČ 15401871, se sídlem Božkova 561/3, 734 01,
Karviná-Ráj uzavřeli dne 29.11.2004 smlouvu o nájmu nebytového prostoru v domě č.p.
2064, sekce F/109, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát, č. NP 405/4133/04/OSM/Lo ve znění
vzestupně číslovaných dodatků č. 1-3 (dále jen „nájemní smlouva“).
Dne 02.02.2015 oznámila Zdenka Poskerová, IČ 15401871, pronajímateli, že došlo
k uzavření smlouvy o koupi závodu mezi ní , jakožto prodávající a Ing. Denisou Wizurovou,
fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem Slunečnicová 1103/8, 734
01, Karviná-Ráj, IČ 87531461, jakožto kupující. Smlouva o koupi závodu nabyla účinnosti
dnem 31.01.2015.
Koupí závodu přešly práva a závazky uvedené v nájemní smlouvě ze Zdenky Poskerové na
Ing. Denisu Wizurovou.
Článek 3
Smluvní strany se dále dohodly, že účelem nájmu nájemce je podnikání a předmětem
podnikání tohoto nájemce, jenž bude v předmětu nájmu vykonáván, je provozování
maloobchodu se smíšeným zbožím.
Článek 4

4.1. Rada města Karviné rozhodla uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě usnesením č. ……
ze dne 25.02.2015.
4.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Pronajímatel obdrží
1 vyhotovení, nájemce 1 vyhotovení, správce 1vyhotovení.
4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha : č. 1 evidenční list
č. 2 živnostenský list
Karviná dne

Karviná dne

Za pronajímatele:

Za nájemce:

___________________________
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
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Příloha
Příloha č.
č. 11 kkusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 315
O s v ě d č e n í
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno - do schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. …………ze dne 25.02.2015
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, JUDr. Renata Hamrlová
datum: …………. Podpis: ....................................

Dohoda o spolupodílení se na pojištění objektu domu č.p. 2059 – č.p. 2064,
ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát
Smluvní strany
1. Statutární město Karviná
adresa:
zastoupeno:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „MĚSTO“)

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

2. Bytové družstvo Karviná
vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1626
sídlo:
Fryštátská 2059, Fryštát, 733 01 Karviná
zastoupeno:
Jiřím Vackem, předsedou družstva
Miroslavem Valenteje, místopředsedou
družstva
IČ:
26789418
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
35-3272140297/0100
(dále jen „DRUŽSTVO“)

Smluvní strany se v souladu s Dohodou podílových spoluvlastníků bytových domů o
hospodaření se společnou věcí OS/03/52/05/OSM/Lo ze dne 14.01.2005 ve znění dodatku č.
1 ze dne 04.07.2005 dohodly na spolupodílení se na pojištění objektu na ulici Fryštátské
v Karviné-Fryštátě, , sestávající se z bytového domu č.p. 2059/55, který je součástí pozemku
parc. č. 1420/1, č.p. 2060/55a, který je součástí pozemku parc. č. 1420/7, č.p. 2061/55b,
který je součástí pozemku parc. č. 1420/8, č.p. 2062/57, který je součástí pozemku parc. č.
1420/9, č.p. 2063/57a, který je součástí pozemku parc. č. 1420/10 a č.p. 2064/57b, který je
součástí pozemku parc. č. 1420/11, vše v kat. území Karviná-město (dále jen „nemovitost“ ),
a to za těchto podmínek:
1. Majetek statutárního města Karviné je pojištěn Pojistnou smlouvou č. 0018184510
uzavřenou mezi statutárním městem Karviná a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.,
Vienna Insurance Group, IČ 639 98 530, a to na období od 01.01.2015 do 31.12.2017.
V rámci této pojistné smlouvy je pojištěna nemovitost. Pojištění nemovitosti se vztahuje
na živelné pojištění, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění skel a pojištění
odpovědnosti za újmu.
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2. Nemovitost je tvořena ze 78% bytovými prostory a z 22% nebytovými prostory. Dle listu
vlastnictví č. 6906 vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Karviná činí spoluvlastnický podíl MĚSTA 51% a spoluvlastnický podíl
DRUŽSTVA 49%.
3. MĚSTO a DRUŽSTVO se dohodli, že:
 příjmy a výdaje související s nebytovými prostory jsou výlučně příjmy a výdaji
statutárního města Karviné,
 příjmy a výdaje spojené s byty budou děleny v poměru dle výše
spoluvlastnických podílů, tzn. 51% MĚSTO a 49% DRUŽSTVO,
 příjmy a výdaje spojené se společnými částmi nemovitosti budou děleny
v poměru dle výše spoluvlastnických podílů, tzn. 51% MĚSTO a 49% DRUŽSTVO.
4. Na úhradě pojistného za bytové prostory a za společné části nemovitosti se DRUŽSTVO
bude podílet ve výši 49% a MĚSTO ve výši 51%. Pojištění na nebytové prostory bude
hrazeno výlučně z prostředků statutárního města Karviná.
5. Roční pojistné DRUŽSTVA činí pro období od 01.03.2015 do 31.12.2015 částku 2 639,-Kč (slovy:Dvatisícešestsetřicetdevět korun českých) a bude uhrazeno ve dvou splátkách,
a to k 30.6.2015 částku 1 319,50 Kč (slovy: Jedentisíctřistadevatenáct korun českých
50/100) a k 20.12.2015 částku 1 319,50 Kč (slovy: Jedentisíctřistadevatenáct korun
českých 50/100) . Pro rok 2016 a rok 2017 činí roční pojistné DRUŽSTVA částku 3 168,-Kč (slovy: Třitisícejednostošedesátosm korun českých) a bude uhrazeno ve dvou
splátkách, a to vždy k 30.6. kalendářního roku
částku 1 584,- Kč (slovy:
Jedentisícpětsetosmdesátčtyři koruny české) a k 20.12. kalendářního roku částku 1 584,Kč (slovy: Jedentisícpětsetosmdesátčtyři koruny české). DRUŽSTVO se zavazuje uhradit
svůj podíl na účet města, číslo účtu 27-1721542349/0800, na základě faktury vystavené
MĚSTEM.
6. V případě pojistné události na nemovitosti bude pojišťovna hradit pojistné plnění v plné
výši MĚSTU (po odečtení spoluúčasti). Odečtená spoluúčast (v případě bytů a
společných částí domu) bude hrazena v poměru 51% MĚSTO a 49% DRUŽSTVO.
V případě pojistných událostí spojených s byty a se společnými částmi nemovitosti bude
49% plnění převedeno na účet DRUŽSTVA. V případě pojistných událostí spojených
s nebytovými prostory bude plnění výlučně příjmem MĚSTA.
7. Nedílnou součástí této dohody je přehled pojistného pro nemovitost (viz příloha č. 1) a
výpočet podílu DRUŽSTVA na pojistném plnění (viz příloha č. 2).
8. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že obsah dohody je jim srozumitelný, že odpovídá
jejich pravé, vážné a svobodné vůli a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
9. Tato dohoda je sepsána ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá
strana obdrží jedno vyhotovení.
10. Tato dohoda se sjednává na dobu určitou od 01.03.2015 do 31.12.2017.
Příloha č. 1 : Přehled pojistného pro polyfunkční dům na ul. Fryštátské, Karviná-Fryštát
č. 2: Výpočet podílu Bytového družstva Karviná na pojistném
V Karviné
statutární město Karviná
Tomáš Hanzel
primátor

Bytové družstvo Karviná
Jiří Vacek
předseda

Bytové družstvo Karviná
Miroslav Valenteje
místopředseda
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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Příloha č. 1

Přehled pojistného pro polyfunkční dům na ul. Fryštátská, Karviná
- Fryštát
Pojistná smlouva č.: 0018184510
Pojištění polyfunkčního domu se vztahuje na:
a) Živelní pojištění
b) Pojištění odcizení a vandalismu
c) Pojištění skel
d) Pojištění odpovědnosti za újmu

ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojistná nebezpečí:
FLEXA (požár, úder blesku, výbuch, pád letadla nebo jeho nákladu);
Povodeň, záplava;
Zemětřesení;
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin;
Vichřice nebo krupobití;
Tíha sněhu nebo námrazy - předmětem pojištění také škody na stavebních součástech např.
poškození žlabů, dešťových svodů vč. jejich upevňovacích konstrukcí nebo střešní krytiny nebo
dalších příslušenství budov (antény, reklamy apod.), i když současně ze stejné příčiny nedošlo k
poškození nosné konstrukce střech budov;
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru
pojištěných věcí;
Vodovodní škody;
Náraz dopravního prostředku;
Aerodynamický třesk;
Kouř;
Atmosférické srážky;
Nepřímý úder blesku.
Roční pojistné za živelní pojištění: 6 695 Kč

POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ A VANDALISMU
Pojištěná rizika:
Odcizení věcí krádeží vloupáním;
Odcizení věcí loupeží;
Vandalismus;
Roční pojistné za pojištění odcizení a vandalismu: 213 Kč
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POJIŠTĚNÍ SKEL
Pojištěná rizika:
All risk (nahodilé rozbití);
Roční pojistné za pojištění skel: 30 Kč

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU
Pojištěná činnost:
Obecná provozní odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě v souvislosti s činností nebo
vztahem pojištěného vyplývající ze zákona o obecním zřízení v platném znění (zejména z existence a
držby obecního majetku a z výkonu práv a povinností pojištěného v rámci jeho samostatné a
přenesené působnosti) a souvisejících právních předpisů;
Činnosti spolupojištěných právních subjektů dle zřizovacích listin a výpisu z Obchodního rejstříku
Roční pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu: 1 053 Kč

V Ostravě dne 30.1.2015
Dušan Urbánek
senior account manager
Tel: +420 555 140 205
Mobil: +420 606 711 708
E-mail: dusan.urbanek@renomia.cz
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Příloha č. 2

Výpočet podílu Bytového družstva Karviná na pojistném
Předmětná nemovitost je tvořena ze 78% byty (z toho 49% náleží DRUŽSTVU a 51% MĚSTU) a
z 22% nebytovými prostory ( 100% náleží MĚSTU). 49% podíl DRUŽSTVA a 51% podíl MĚSTA se
vztahuje jak na byty, tak na společné části nemovitosti.
Pojištění živelní, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění skel a pojištění odpovědnosti za
újmu
Výpočet podílu DRUŽSTVA na pojistném:

1. Roční pojištění za pojištění živelní, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění skel a pojištění
odpovědnosti za újmu je třeba rozdělit v poměru 78:22 (byty:nebyty)
2. Sumu připadající na byty dále rozdělíme v poměru spoluvlastnických podílů, tj. 51:49 (49% je
spoluvlastnický podíl DRUŽSTVA). Suma připadající na nebyty se nedělí, pojistné za nebyty
hradí výlučně MĚSTO.
3. K ročnímu podílu DRUŽSTVA na pojistném za pojištění živelní, pojištění odcizení a
vandalismu, pojištění skel připočteme roční pojištění odpovědnosti za újmu (celkový roční
podíl DRUŽSTVA se vztahuje jak na byty, tak na společné části domu).
ad 1)
Roční pojistné připadající na byty
= pojistná částka celkem x % podíl připadající na byty
= (6 695,- Kč + 213,- Kč + 30,- Kč) x 0,78
= 6 938 x 0,78
= 5 411,60 Kč
Roční pojistné připadající na nebyty
= pojistná částka celkem x % podíl připadající na nebyty
= (6 695,- Kč + 213,- Kč + 30,- Kč) x 0,22
= 6 938,- Kč x 0,22
= 1 526,40 Kč
ad 2)
Podíl DRUŽSTVA na ročním pojistném za pojištění živelní, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění
skel
= roční pojistné připadající na byty x spoluvlastnický podíl 49%
= 5 411,60 Kč x 0,49
= 2 651,70 Kč
ad 3)
Podíl DRUŽSTVA na ročním pojistném celkem
= podíl DRUŽSTVA na ročním pojistném za pojištění živelní, pojištění odcizení a vandalismu,
pojištění skel + roční pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu (49% z pojistné částky)
= 1 053,- Kč x 0,49
= 515,97 Kč = 516,- Kč
= 2 651,70 Kč + 516,- Kč
= 3 167,70 Kč = 3 168,- Kč
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Pojistné DRUŽSTVA rok 2015 – období 1.3.2015-31.12.2015
Podíl DRUŽSTVA na ročním pojistném celkem
= podíl DRUŽSTVA na ročním pojistném za pojištění živelní, pojištění odcizení a vandalismu,
pojištění skel + roční pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu (49% podíl DRUŽSTVA) : 12 měsíci
x 10 měsíců (období od 1.3.2015 do 31.12.2015)
= (2 651,70 Kč + 516,- Kč) : 12
= 263,92 x 10
= 2 639,20 = 2 639,- Kč
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 316

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 316

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 317

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 317

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 318

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 318

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 319

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 319

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 320

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 320

Příloha
Přílohač.č.1 1k kusnesení
usnesení
Příloha

RM Karviné č. 321

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od - do schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Karviné č. ze dne 25.02.2015
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Bc. Iveta Nohelová
datum: 13.02.2015 Podpis: ……………..

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru
číslo MMK/SML/1947/2014
Článek 1
Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná
se sídlem:
Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu oprávněn na základě
usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 15
ze dne 16.12.2014
Ing. Miroslav Hajdušík, náměstek primátora
IČ:
002 97 534
DIČ:
CZ00297534
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
19-1721542349/0800
(dále jen pronajímatel)
a
1.2 Z + M Partner, spol. s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 40340
zastoupená:
Davidem Ševčíkem, jednatelem společnosti
k podpisu dodatku oprávněna na základě
plné moci ze dne 12.02.2015:
Mgr. Iva Greplová
se sídlem:
Valchařská 3261/17, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:
268 43 935
DIČ:
CZ699003336
(dále jen nájemce)
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uzavřely dne 17.12.2014 smlouvu o nájmu prostoru č. MMK/SML/1947/2014 (dále jen
„smlouva“), na základě které pronajímatel přenechal nájemci prostory nacházející se
v pavilonu F budovy čp. 2217 na ulici Majakovského v Karviné-Mizerově.

Článek 2
Předmět dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
V článku 4. se text bodu 4.1 vypouští a vkládá se nový text tohoto znění:
„Výše nájemného se snižuje v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem
účinnými od 30.01.2015 a jeho výše je vyčíslena v evidenčním a výpočtovém listu, který je
přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. K nájemnému bude připočtena DPH ve výši
stanovené dle platných právních předpisů.
Nájemné je stanoveno pro chráněnou pracovní dílnu, 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. Nájemce předloží vždy k 15.03. běžného roku čestné prohlášení, že
tato podmínka byla za posledních 12 měsíců z jeho strany dodržena. Pro případ, že nájemce
nedoloží předmětné prohlášení, se smluvní strany dohodly, že pronajímatel vystaví nový
evidenční a výpočtový list, ve kterém bude nájemné vyčísleno dle Zásad pro nakládání
s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy, tj. k 17.12.2014 a nájemce se
zavazuje takto vyčíslené nájemné hradit.“

Článek 2
Závěrečná ustanovení
2.1 Příloha č. 1 smlouvy evidenční a výpočtový list se nahrazuje novou přílohou, která je
přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna, tedy jsou v platnosti.
2.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž jedno
vyhotovení obdrží nájemce a jedno vyhotovení pronajímatel.
2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž
rozhodné je datum pozdějšího podpisu a účinnosti 01.03.2015.
2.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné
vůle a na důkaz toho jej podepisují.
Příloha č. 1 : evidenční a výpočtový list
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V Karviné dne:

V ………………….. dne:

Pronajímatel:

Nájemce:

…………………………………
Ing. Miroslav Hajdušík
náměstek primátora
pověřen k podpisu na základě
plné moci ze dne 16.12.2014
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………………………………….
Mgr. Iva Greplová
pověřena k podpisu na základě
plné moci ze dne 12.02.2015
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PŘÍLOHA č. 1
K Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru
č. MMK/SML/1947/2014

Evidenční a výpočtový list

Nájemce:
Z + M Partner, spol. s r.o., sídlo: Valchařská 3261/17, 702 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 268 43 935, DIČ: CZ699003336
Předmět nájmu:
Prostory o celkové výměře 290 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží pavilonu F budovy
čp. 2217/9, stojící na ulici Majakovského, Karviná-Mizerov.
1. Cena nájmu mezi stranami je smluvní a je v souladu se Zásadami pro nakládání
s nemovitým majetkem města Karviné účinných ke dni 30.01.2015:
Místnost

Plocha m2

Sazba Kč/m2

Celkem bez
DPH/rok

1. nadzemní podlaží
zádveří

4,64

chodba
šatna muži
šatna ženy
předsíň WC
WC - ženy
WC - muži
chodba
pracovní prostor (výrobní,
dílenské, skladové)
pracovní prostor (výrobní,
dílenské, skladové)
pracovní prostor (výrobní,
dílenské, skladové)

8,88

140,00
140,00

649,60
1 243,20

7,70

140,00

1 078,00

7,29

140,00

1 020,60

5,36

140,00

750,40

1,17

140,00

163,80

1,17

140,00

163,80

9,78

140,00

1 369,20

94,85

140,00

13 279,00

35,36

140,00

4 950,40

113,80

140,00

15 932,00

Roční nájemné

40 600,00

Čtvrtletní nájemné

10 150,00

K nájemnému bude připočtena DPH ve výši stanovené dle platných právních předpisů.

2. Výše

vyčíslené zálohy na služby spojené s užíváním předmětu nájmu včetně DPH:
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Poskytovaná služba
Teplo
Vodné a stočné

Výše zálohy
130 000,00
10 000,00

Elektrická energie

100 000,00

Roční zálohy celkem

240 000,00

Čtvrtletně

60 000,00

Tento evidenční a výpočtový list nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.03.2015.

V Karviné dne 13.02.2015

Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 322

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 322

Příloha
Příloha č.č.1 1k k
usnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 325
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Příloha
Příloha
č.11k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 328
Příloha č.
Stavba pod názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná - soupis požadovaných stavebních víceprací

stavební objekt

Název prací

Podrobnější popis

Předp. cena bez DPH Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací

Obnova objektu kina Centrum Karviná

SO 200 - kino Centrum

Požární výplně otvorů

dodávka a montáž dveří vč.
zárubní

Konstrukce truhlářské

dodávka a montáž dveří vč.
zárubní

8 000 Kč

V rámci realizace stavby bylo zjištěno značné poškození
dveřních křídel, které v rámci zpracování PD nebylo zjištěno,
proto je nutné tyto provést nové, tak aby splňpvaly
požadavky požární odolnosti, v případě neprovedení by
nebylo možno vydat souhlas hasiče pro kolaudační řízení

4 500 Kč

V rámci realizace stavby bylo zjištěno značné poškození
dveřních křídel, které v rámci zpracování PD nebylo zjištěno,
proto je nutné tyto provést nové, dále bude provedeno
barevné sladění vzhledu dveřních křídel s okolními
povrchovými úpravami - tyto však nemají vliv na cenu

1 805 000 Kč

Při realizaci rozvodů a revizi stávajícíh rozvodů byl zjištěn
nesoulad v materiálovém provedení elektroinstalace a tímto
nesplnění požárně bezpečnostních předpisů a rovněž
nemožnost vystavení revizíí v oblasti elektro. Původní
konstrukce jsou provedeny ve vodiči Al a novně navžené již v
Cu , tento nesoulad je nutno sjednotit a provést rozvody dle
platných ČSN. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat,
neboť na stávající rozvody byla v době zpracování PD
vyhotovena platná revizní zpráva.

ZL 1

SO 200 - kino Centrum

ZL 2

SO 200 - kino Centrum

Silnoproudá
elektrotechnika vč.
uzemnění

nouzové osvětlení schodišťových
stupňů v sále kina, kabeláž,
montážní a stavební práce, oprava
schodišťových stupňů, podlahová
krytina, rozváděče, bourací práce

ZL 3

SO 200 - kino Centrum

Ostatní konstrukce,
bourání

zásyp kanálu, zdění, betonáž

7 500 Kč

V rámci demoličních prací bylo zjištěno, že zakrytí potrubního
kanálu v podlaze je poškozeno natolik (zborcené betonové
prvky, které kanál kryjí) , že v případě provedení nové
vyrovnávací vrstvy betonem a položení nové podlahové
krytiny, by hrozilo k propadnutí této konstrukce, proto bylo
navrženo zasypání a zabetonování kanálu tak, aby tvořil
dostatečně nosný podklad pro nové vrstvy.

ZL 4

SO 200 - kino Centrum

Zámečnický výrobek

konstrukce vynášející ventilátory
pro vzduchotechniku a odvod
kouře při požáru

10 000 Kč

tuto konstrukci je nutné doplnit

ZL 5

SO 200 - kino Centrum

Zdravotechnika

umyvadlo v 2.NP místnost č. 10
vč. rozvodů

5 000 Kč

tento zařizovací předmět vč. rozvodů je nutné doplnit

CELKEM
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Příloha
Přílohač.
č. 1
1 k usnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 329
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Příloha
Příloha
usnesení RM Karviné č. 331
Přílohač.
č. 1
1 k usnesení
Stavba pod názvem Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. a 13. etapa – aktualizace 2014 – soupis
požadovaných stavebních víceprací

Název prací

Sanace

Podrobnější popis

- podklad ze štěrkodrtě
ŠD tl. 250 mm

Celkem

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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Předpokládaná
cena bez DPH

Odůvodnění nezbytnosti
stavebních prací

- Statickou zatěžovací
zkouškou byla zjištěna
nedostatečná únosnost
podkladních vrstev pod
komunikací ve vnitrobloku
150.000,- „C“ na ul. Božkova
- V případě ponechání
stávajících podkladních
vrstev by docházelo k
poškození nově položených
vrstev.
150.000,-

Strana 1 / 1
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Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 332
Příloha
Neuzavřené nájemní smlouvy
Jméno a příjmení, rok nar.

Žádost na uzavření NS k obecnímu bytu,
kvalita bytu,

Velikost
bytu

Petra Mináriková, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 30,
Karviná-Hranice, ul. Čsl. armády, č. p. 2953/č. b. 35,

1+3

Ladislav Daniš, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 30,
Karviná-Hranice, ul. Čsl. armády, č. p. 2953/č. b. 35,

1+3

Kateřina Pilařová, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 30,

1+3

Koloman Jánoška, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 43,
Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 52,

0+1

Ladislav Fogaš, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 43,

0+1

Žaneta Hanušová, r.

Karviná-Hranice, ul. Čsl. armády, č. p. 2953/č. b. 35,

1+3

Ivona Heczková, r.

Karviná-Hranice, ul. Čsl. armády, č. p. 2953/č. b. 35,

1+3

Žaneta Mirgová, r.

Karviná-Nové Město, tř. Osvobození, č. p. 1356/č. b. 10,

1+2

Denisa Lacková, r.

Karviná-Nové Město, tř. Osvobození, č. p. 1356/č. b. 10

1+2
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Příloha

Příloha
Příloha č.
č. 11 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 332

Poř.
číslo

Jméno a příjmení, rok nar.

Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu,
kvalita bytu,

Velikost
bytu

Nájem od

Výše
nájemného
v Kč za m2

1.

Richard Szentiványi, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova,
č. p. 400/č. b. 29,
standard (bývalá I. kategorie),

0+1

15.3.2015

75,00

2.

Věra Gajdová, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova,
č. p. 542/č. b. 30,
standard (bývalá I. kategorie),

1+3

15.3.2015

75,00

3.

Melánia Mosinová, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova,
č. p. 542/č. b. 52,
standard (bývalá I. kategorie),

0+1

15.3.2015

75,00

4.

Gabriel Németh, r.

Karviná-Nové Město, ul. Fučíkova,
č. p. 1316/č. b. 6,
standard (bývalá II. kategorie),

1+2

15.3.2015

50,02

5.

Julie Pechová, r.

Karviná-Nové Město, ul. Fučíkova,
č. p. 1317/č. b. 1,
standard (bývalá II. kategorie),

1+2

15.3.2015

50,02
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Příloha
Příloha č.
č. 11 kkusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 333

Návrhy mateřských škol na přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu 2015
název organizace

přerušení provozu

Mateřská škola Karviná - Ráj U Mateřské školy 2/360,

01.07.2015 do 31.07.2015

odloučené pracoviště Karviná-Louky

01.07.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola, Olbrachtova

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761

01.07.2015 do 31.07.2015

Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,
příspěvková organizace – odloučené pracoviště MŠ
Dačického

01.07.2015 do 31.07.2015

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná,
příspěvková organizace odloučené pracoviště MŠ Mája
(Sokolovská)

01.07.2015 do 31.07.2015

odloučené pracoviště MŠ Vilík (tř. Družby)

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Nové Město Spojka 1389,

01.07.2015 do 31.07.2015

Mateřská škola Karviná - Nové Město Dvořákova 1622

01.07.2015 do 31.07.2015

Mateřská škola, Nedbalova

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Mizerov Čajkovského 2215

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Mizerov Na Kopci 2099

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Mizerov Centrum 2314

01.07.2015 do 31.07.2015

Mateřská škola Karviná - Mizerov Kpt. Jaroše 2224

01.07.2015 do 31.07.2015

Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872

01.07.2015 do 31.07.2015

Mateřská škola, Žižkova

01.08.2015 do 31.08.2015

odloučené pracoviště Mateřské školy Spojka, KarvináHranice 2910

01.08.2015 do 31.08.2015

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná
Fryštát, Dr. Olszaka 156
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01.08.2015 do 31.08.2015

městské části

Karviná-Ráj

Karviná-Nové
Město

KarvináMizerov

KarvináHranice

KarvináFryštát
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název organizace
Mateřská škola, Olbrachtova

zajištění provozu v měsíci červenci 2015

městské části

01.07.2015 do 31.07.2015

Karviná-Ráj
Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431

01.07.2015 do 31.07.2015

Mateřská škola, Nedbalova

01.07.2015 do 31.07.2015

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná,
příspěvková organizace, odloučené pracoviště MŠ Vilík
(tř. Družby)

01.07.2015 do 31.07.2015

Mateřská škola Karviná - Mizerov Na Kopci 2099

01.07.2015 do 31.07.2015

Mateřská škola Karviná - Mizerov Čajkovského 2215

01.07.2015 do 31.07.2015

odloučené pracoviště Mateřské školy Spojka, KarvináHranice 2910

01.07.2015 do 31.07.2015

Mateřská škola, Žižkova

01.07.2015 do 31.07.2015

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná
Fryštát, Dr. Olszaka 156

název organizace

01.07.2015 do 31.07.2015
zajištění provozu v měsíci srpnu 2015

Mateřská škola Karviná - Ráj U Mateřské školy 2/360,

01.08.2015 do 31.08.2015

Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,
příspěvková organizace – MŠ Dačického

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761

01.08.2015 do 31.08.2015

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná,
příspěvková organizace odloučené pracoviště MŠ Mája
(Sokolovská)

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Nové Město Dvořákova 1622

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Nové Město Spojka 1389,

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Mizerov Kpt. Jaroše 2224

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Mizerov Centrum 2314

01.08.2015 do 31.08.2015

Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872
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Zápis z jednání
z vyhodnocení dodržování Informační koncepce

Datum:

23.1.2015

Vyhodnocení
provedli:

JUDr. Olga Guziurová, MPA, vedoucí Odboru organizačního
Mgr. Jiří Jarema, vedoucí oddělení informačních služeb

Předmětem vyhodnocení byl dokument Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období
2012-2015 verze 2.0 (dále jen „IK“).
Během vyhodnocení byly zjištěny tyto nedostatky:
1.
2.
3.
4.

Kapitoly 2 a 3 nejsou v souladu s novou verzí bezpečnostní politiky.
Oblast technického vybavení (kap. 4) neodpovídá skutečnému stavu.
Oblast programového vybavení (kap. 6) neodpovídá skutečnému stavu.
Oblast financování (kap. 7) neodpovídá skutečnému stavu a aktuálnímu způsobu financování.

Z hlediska plnění úkolů vyplývajících ze zajištění bezpečnosti a řízení kvality informačních
systémů veřejné správy (kap. 9 a 10) bylo zjištěno:
1. Úkoly stanovené v kap. 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 a 9.3, u nichž je stanoveno průběžné plnění, jsou
řádně plněny.
2. Úkol „Zajištění bezpečnosti na perimetru sítě“ v kap. 8.2 se doporučuje zrušit a nahradit
novým úkolem „Zajištění bezpečnosti služeb elektronického úřadu - všechny služby
elektronického úřadu, při kterých jsou zpracovávány informace klasifikované vyšším stupněm
než „1 – VEŘEJNÉ“ provozovat výhradně v režimu zabezpečeného připojení (např. https).
Termín: průběžně, Odpovídá: Správce ICT“.
3. Úkol „Nové systémy a služby zapojovat do proaktivního monitoringu Kwatch k zajištění
nepřetržitého dohledu nad jejich provozem“ v kap. 9.2 se doporučuje zrušit a nahradit novým
úkolem „Provádět kontinuální monitoring provozu datové sítě a jeho pravidelné
vyhodnocování. Termín: průběžně, Odpovídá: Provozovatel ICT“
Nápravná opatření:
V souladu s naplňováním a prováděním změn v IK byla zpracována nová verze (verze 3), která
zjištěné nedostatky odstraňuje.
Závěry:
IK je naplňována a dodržována. Zjištěné nedostatky jsou formálního charakteru a budou odstraněny
vydáním nové verze IK.

Mgr. Jiří Jarema
vedoucí oddělení informačních služeb

JUDr. Olga Guziurová
vedoucí Odboru organizačního

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Zápis z jednání ● z vyhodnocení dodržování Informační koncepce ● Datum: 23.1.2015
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Termíny a definice

1

Aktivum = vše, co má pro organizaci, její působnost a funkci nějakou hodnotu a je předmětem ochrany
podle bezpečnostní politiky;
ICT = informační a komunikační technologie;
IS = informační systém, tj. programové vybavení, které slouží ke sběru, zpracování a ukládání informací;
ISVS = informační systém veřejné správy, tj. informační systém sloužící k podporu výkonu správních
činností úřadu v samostatné a přenesené působnosti;
Správce ICT = oddělení informačních služeb Odboru organizačního Magistrátu města Karviné;
Provozovatel ICT = příspěvková organizace Centrum ICT Karviná;

Preambule

2

Informační koncepce Magistrátu města Karviné slouží k dlouhodobému řízení informačních systémů
veřejné správy a dalších informačních technologií provozovaných na MMK. Je zpracována na období
let 2012-2015. Platnost této informační koncepce bude ukončena vydáním nové informační koncepce.
Informační koncepce je zpracována na základě zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a vyhlášky 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a
provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné
správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy).

Naplňování informační koncepce

3

Naplňování informační koncepce se provádí:
 praktickým naplňováním postupů a zásad uvedených v informační koncepci (odpovídá oddělení
informačních služeb Odboru organizačního.)
 udržováním informační koncepce v aktuálním stavu (odpovídá vedoucí oddělení informačních
služeb)
 pravidelným vyhodnocováním dodržování informační koncepce (odpovídá vedoucí Odboru
organizačního)

3.1

Provádění změn informační koncepce

Pro zajištění aktuálnosti informační koncepce bude probíhat její revize 1x ročně. Aktualizace informační
koncepce bude probíhat formou vydáváním nových verzí. Vydání nové verze informační koncepce není
vázáno na její revizi. Nová verze informační koncepce může být vydána kdykoliv, dojde-li k zásadním
změnám ovlivňujícím platnou informační koncepci.
Změny informační koncepce budou vždy prováděny formou vydání nové verze informační koncepce.
Jednotlivé verze budou číslovány dvěma čísly, oddělenými tečkou, přičemž první číslo označuje hlavní
číslo verze, druhé číslo označuje vedlejší číslo verze.
Hlavní číslo verze bude odlišovat verze po provedené revizi (tzn., pro každý rok platnosti bude hlavní
číslo navýšeno o „1“). Vedlejší číslo verze bude odlišovat změny mezi jednotlivými revizemi (tzn., dojdeli ke změně informační koncepce před provedením revize, bude vedlejší číslo navýšeno o „1“).

3.2

Schvalování informační koncepce

Informační koncepci a všechny její změny schvaluje Rada města Karviné s účinností od následujícího
pracovního dne. Po schválení bude informační koncepce uložena na iPortálu, aby k ní měli přístup
Statutární město Karviná
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všichni zaměstnanci. O schválení informační koncepce nebo její nové verze budou všichni zaměstnanci
informováni prostřednictvím interního sdělení na úvodní straně iPortálu.
Povinnost seznámit se s informační koncepcí a jejími verzemi mají všichni zaměstnanci oddělení
informačních služeb, vykonávající činnosti Správce ICT dle Bezpečnostní politiky MMK, ředitel
příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná a jím určení zaměstnanci.

Vyhodnocování dodržování informační koncepce

3.3

Vyhodnocování informační koncepce bude prováděno 1x za rok, vždy před provedením její pravidelné
revize. Vyhodnocování provádí vedoucí Odboru organizačního ve spolupráci s vedoucím oddělení
informačních služeb.
Z provedených vyhodnocení se vždy vypracuje zápis, v němž se uvede záznam o průběhu vyhodnocení,
poznatky a závěry z něj. Zápis se předkládá Radě města Karviné na vědomí.

Zásady a postupy pro pořizování,
provozování informačních systémů

4

vytváření a

Informační systémy MMK mohou být pořizovány, upravovány nebo doplňovány o nové funkce na
základě:
 plnění zákonných povinností úřadu v oblasti e-governmentu,
 potřeby úřadu na zajištění podpory procesů při výkonu přenesené nebo samostatné působnosti
obce s rozšířenou působností,
 oprávněných potřeb uživatelů, při využívání IS úřadu.
Pořizování, úpravy a změny funkcionalit informačních systémů podléhá schvalovacímu procesu dle této
Informační koncepce a z hlediska bezpečnosti také schvalování dle Článku 11 Celkové bezpečnostní
politiky MMK.

Pořizování nových informačních systémů

4.1

Návrhy na pořízení nového IS zasílá vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení na oddělení informačních
služeb prostřednictvím elektronického formuláře. V návrhu uvede definování potřeby nového IS.
Vedoucí oddělení informačních služeb zpracuje analýzu požadavku, ve které uvede:


předpokládané finanční náklady



dopady na IS MMK, zejména stanovení požadavků na kvalitu vyplývajících z dlouhodobých
cílů řízení kvality,




dopady na bezpečnostní politiku IS MMK, zejména stanovení požadavků na bezpečnost
vyplývajících z dlouhodobých cílů řízení bezpečnosti,
dopady na informační koncepci ICT MMK,



návrh na schválení nebo zamítnutí požadavku s odůvodněním.

Konečné schválení nebo zamítnutí požadavku provádí vedoucí Odboru organizačního. V případě
schválení požadavku vedoucí oddělení informačních služeb určí správce informačního systému, který
bude odpovídat za jeho realizaci a provoz v souladu se zákonem 365/2000 Sb.
Bezpečnostní správce dle odst. 19.2.2 Celkové bezpečnostní politiky určí vlastníkem nového
softwarového a informačního aktiva vedoucího odboru nebo oddělení, který o novou aplikaci žádal.

4.2
4.2.1

Provozování informačních systémů
Zajištění provozu a údržby informačních systémů

Ke každému informačnímu systému musí být pořízena nebo dodána provozní dokumentace. Tato
dokumentace bude vždy uložena na iPortálu u a dostupná všem uživatelům. Uživatelé informačního
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systému mají povinnost seznámit se s jeho provozní dokumentací, a postupovat v souladu s ní.
Kontrolou dodržování postupů stanovených v provozní dokumentaci je pověřeno oddělení informačních
služeb.
4.2.2

Řízení změn v informačních systémech

Návrhy na změny v IS zasílá vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení na oddělení informačních služeb
prostřednictvím elektronického formuláře. V návrhu uvede definování potřeby provedení změny v IS.
Správce informačního systému zpracuje analýzu požadavku, ve které uvede:
 předpokládané finanční náklady,


dopady na IS MMK, zejména stanovení požadavků na kvalitu vyplývajících z dlouhodobých
cílů řízení kvality,




dopady na bezpečnostní politiku IS MMK, zejména stanovení požadavků na bezpečnost
vyplývajících z dlouhodobých cílů řízení bezpečnosti,
dopady na informační koncepci ICT MMK,



návrh na schválení nebo zamítnutí požadavku s odůvodněním.

Konečné schválení nebo zamítnutí požadavku provádí vedoucí oddělení informačních služeb. V případě
schválení požadavku zajistí realizaci změny správce informačního systému, který odpovídá za jeho
provoz v souladu se zákonem 365/2000 Sb. Na provedení změny se vztahují také povinnosti definované
v odst. 13.3 Systémové bezpečnostní politiky.
4.2.3

Ukončení činnosti informačního systému

Navrhnout ukončení činnosti IS může garant příslušeného softwarového nebo informačního aktiva,
správce informačního systému nebo bezpečnostní správce. Návrh se zasílá na oddělení informačních
služeb. V návrhu se uvede definování potřeby ukončení činnosti IS.
Správce informačního systému zpracuje analýzu požadavku, ve které uvede:
 souhlas garanta aktiva s ukončením činnosti IS, pokud návrh nepodal garant tohoto aktiva,


návrh garanta aktiva na způsob naložení s daty a programovým kódem ukončovaného IS,



návrh termínu ukončení činnosti IS,



návrh na schválení nebo zamítnutí požadavku s odůvodněním.

Konečné schválení nebo zamítnutí požadavku provádí vedoucí oddělení informačních služeb. V případě
schválení požadavku zajistí ukončení činnosti IS správce informačního systému, který odpovídá za jeho
provoz v souladu se zákonem 365/2000 Sb. Na ukončení činnosti IS se vztahují také povinnosti
definované v odst. 13.4 Systémové bezpečnostní politiky.

5

Oblast technického vybavení

5.1

Servery

Provoz a rozvoj serverové infrastruktury zajišťuje Provozovatel ICT. V kompetenci Provozovatele ICT
je provádění běžné správy fyzických i virtuálních serverů v souladu s Bezpečnostní politikou MMK.
Změny v serverové infrastruktuře (fyzické i virtuální) mohou být realizovány na základě schválené
změny.
Koncepce
Oblasti rozvoje a obměny fyzické i virtuální infrastruktury bude navrhovat a realizovat Provozovatel ICT
na základě vyhodnocení monitoringu provozu jednotlivých prvků. Schvalování záměrů se provádí
v souladu se Směrnicí k řízení příspěvkových organizací a Celkovou bezpečnostní politikou MMK.
Provádět postupný upgrade serverových operačních systémů na verzi Windows Server 2012.
Navyšovat průběžně kapacitu výpočetního výkonu fyzických serverů a obměňovat komponenty
serverové infrastruktury v závislosti na jejich fyzickém a morálním opotřebení.
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5.2

Pracovní stanice

Provoz a rozvoj virtuálních pracovních stanic a fyzických stanic zajišťuje Provozovatel ICT.
V kompetenci Provozovatele ICT je provádění běžné správy v souladu s Bezpečnostní politikou MMK.
Změny v infrastruktuře pracovních stanic (fyzické i virtuální) mohou být realizovány na základě
schválené změny.
Koncepce
Oblasti rozvoje a obměny fyzické i virtuální infrastruktury pracovních stanic bude navrhovat Správce
ICT na základě potřeb vyplývajících z provozu informačních systémů. Schvalování záměrů se provádí
v souladu Organizačním řádem MMK a Celkovou bezpečnostní politikou MMK. Schválené záměry
budou předány k realizaci Provozovateli ICT.
Přednostně vybavovat pracoviště terminály. PC budou umisťována pouze na specializovaná pracoviště,
kde nelze z technických důvodů používat terminál. Notebooky budou plnit funkci mobilního doplňkového
zařízení a bude na nich instalován klient virtuálního prostředí desktopů VMware Horizon View v aktuální
verzi. Provoz informačních systémů bude zajištěn výhradně skrze virtuální desktop s OS Windows 7.
Upgrade klientského operačního systému se do 12/2016 nepředpokládá.
Předpokládaná životnost terminálů je 6 let od jejich pořízení. Předpokládaná životnost PC a notebooků
je 4 roky od jejich pořízení. Pravidelný cyklus obměny koncových zařízení se nestanovuje, zařízení
budou nahrazována na základě aktuální potřeby, nejdříve však po uplynutí stanovené doby životnosti.
Upgrade operačního systému Windws XP Embedded na stávajících terminálech se nepředpokládá.
Nové terminály budou pořizovány s novějšími verzemi OS (Windows 7 Embedded).

5.3

Tisková zařízení

Provoz a rozvoj tiskových zařízení zajišťuje Provozovatel ICT. V kompetenci Provozovatele ICT je
provádění běžné správy v souladu s Bezpečnostní politikou MMK.
Koncepce
Oblasti rozvoje a obměny tiskových zařízení bude navrhovat a realizovat Provozovatel ICT na základě
vyhodnocení monitoringu provozu jednotlivých zařízení. Schvalování záměrů se provádí v souladu se
Směrnicí k řízení příspěvkových organizací a Celkovou bezpečnostní politikou MMK.
Nahrazovat lokální jednoúčelové tiskárnami sdílenými nebo síťovými multifunkčními zařízeními na
pracovištích, kde to je možné s ohledem na provoz a vyřizování klientů. U síťových multifunkčních
zařízení instalovat zařízení pro personalizaci tisku prostřednictvím čipových karet (služebních průkazů).

5.4

Datová úložiště

Provoz a rozvoj datových úložišť zajišťuje Provozovatel ICT. V kompetenci Provozovatele ICT je
provádění běžné správy v souladu s Bezpečnostní politikou MMK. Změny v infrastruktuře datových
úložišť mohou být realizovány na základě schválené změny.
Koncepce
Oblasti rozvoje a obměny datových úložišť bude navrhovat a realizovat Provozovatel ICT na základě
vyhodnocení monitoringu provozu jednotlivých prvků a požadavků Správce ICT na zajištění dostatečné
kapacity pro provoz informačních systémů. Schvalování záměrů se provádí v souladu se Směrnicí
k řízení příspěvkových organizací a Celkovou bezpečnostní politikou MMK.
Kapacita datových úložišť bude v r. 2015 rozšířena v rámci projektu Nové služby Technologického
centra Karviná, realizovaného z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění
ICT v územní veřejné správě.
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6

Oblast komunikací

6.1

Datová síť

Provoz a rozvoj datové sítě zajišťuje Provozovatel ICT. V kompetenci Provozovatele ICT je provádění
běžné správy v souladu s Bezpečnostní politikou MMK. Změny v infrastruktuře datové sítě mohou být
realizovány na základě schválené změny.
Koncepce
Oblasti rozvoje a obměny datové sítě bude navrhovat a realizovat Provozovatel ICT na základě
vyhodnocení monitoringu provozu jednotlivých prvků a potřeb Správce ICT na zajištění provozu
informačních systémů. Schvalování záměrů se provádí v souladu se Směrnicí k řízení příspěvkových
organizací a Celkovou bezpečnostní politikou MMK.
Postupně obměňovat komponenty datové sítě s cílem zvýšit její přenosovou kapacitu až na 1 GB ke
koncovým zařízením.

6.2

Internet

Provoz a rozvoj konektivity datové sítě MMK do Internetu zajišťuje Provozovatel ICT. V kompetenci
Provozovatele ICT je provádění běžné správy v souladu s Bezpečnostní politikou MMK. Změny
v infrastruktuře datové sítě mohou být realizovány na základě schválené změny.
Koncepce
Oblasti rozvoje a obměny konektivity datové sítě MMK do Internetu bude navrhovat a realizovat
Provozovatel ICT na základě vyhodnocení monitoringu provozu datové sítě a potřeb Správce ICT na
zajištění provozu informačních systémů. Schvalování záměrů se provádí v souladu se Směrnicí k řízení
příspěvkových organizací a Celkovou bezpečnostní politikou MMK.

6.3

VPN

Na magistrátu je provozována 1 virtuální privátní sít (VPN) za účelem připojení k centrálním registrům
Ministerstva vnitra. Pro připojení registrů provozovaných v datové síti MVČR je zbudována zvláštní
vnitřní datová síť, což je základní bezpečnostní požadavek ministerstva. Tato síť je připojena k datové
síti MV ČR přes ADSL router, který je umístěn v serverovně budovy C.
Koncepce
Spojení bude udržováno dle požadavků ministerstva. Při provozu budou respektovány „Zásady
provozování IISSDE na obci III“.

7

Oblast programového vybavení

7.1

Současné informační systémy

Podrobný popis všech informačních systémů (informačních aktiv) je veden v elektronické podobě a je
součástí aplikace PersonA (dále „Databáze informačních aktiv“). Pro každý informační systém jsou
vedeny následující údaje:
1. Základní údaje
a) Kategorie – zařazení aktiva do tematické kategorie
b) Klasifikace – klasifikace dat dle bezpečnostní politiky
c) Uživatelé – seznam odborů, jejichž zaměstnanci jsou uživateli informačního systému
d) Legislativa – odkazy na související legislativu
2. Odpovědné osoby
e) Garant – garant aktiva dle definice uvedené v bezpečnostní politice
f) Správce – správce aplikace dle definice uvedené v bezpečnostní politice
g) Zástupce – zástupce správce aplikace dle definice uvedené v bezpečnostní politice
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3. Analýza rizik
h) Zabezpečení – popis způsobu zabezpečení aktiva (přihlášení do aplikace nebo vazba
na metody jednotného přihlášení apod.)
i) Přístup – frekvence používání aktiva dle bezpečnostní politiky
j) Nedostupnost – maximální doba nedostupnosti aktiva dle bezpečnostní politiky
k) Hodnocení – číselné hodnocení aktiva dle atributů definovaných v bezpečnostní
politice: Celkové hodnocení / Důvěrnost / Dostupnost / Integrita
4. Technické údaje
l) Server – označení prostředku (serveru), jehož služeb IS využívá, příp. na kterém je
provozován
m) Zálohování – popis způsobu zálohování, příp. zařazení do plánu zálohování
5. Informační koncepce
n) Popis – slovní popis současného stavu aktiva a účelu jeho provozování
o) Koncepce – slovní popis koncepce vztahující se k tomuto aktivu
Správou záznamů v databázi informačních aktiv jsou pověřeni příslušní správci aplikací, kteří mají
povinnost udržovat záznamy o aktivech v aktuálním stavu.
Databáze informačních aktiv je klasifikována stupněm „4 – CHRÁNĚNÉ“. Přístup k databázi
informačních aktiv může mít pouze tajemník MMK, bezpečnostní správce, správci aplikací a garanti
aktiv.
Export údajů z databáze informačních aktiv s výjimkou údajů podle písm. e) až m) je přílohou této
Koncepce a je platný ke dni jejího vydání.

Plánované informační systémy

7.2
7.2.1

Digitalizace povodňového plánu

Pro potřeby krizového řízení bude vytvořen projekt digitalizace povodňového plánu.
Do realizace projektu budou zapojeny tyto subjekty:




Odbor organizační – jako správce informačních systémů veřejné správy,
Odbor stavební a životního prostředí – jako garant aktiva povodňový plán SMK,
Centrum ICT Karviná – jako provozovatel ICT.

Předpokládané období realizace projektu: 2015-2016.
7.2.2

Internetový a intranetový portál

Z důvodu ukončené podpory technologie Oracle AS Portal, na které jsou provozovány internetové
stránky SMK a intranet MMK, bude celý systém nahrazen novou technologií na platformě open source.
Do realizace projektu budou zapojeny tyto subjekty:




Odbor organizační – jako správce informačních systémů veřejné správy a jako garant aktiva
intranet MMK,
Odbor rozvoje – jako garant aktiva internetové stránky SMK,
Centrum ICT Karviná – jako provozovatel ICT.

Předpokládané období realizace projektu: 2015-2016.
7.2.3

Ekonomický informační systém

Na základě dlouhodobě nevyhovujícího stávajícího IS Helios Fenix bude vytvořen projekt nového
ekonomického informačního systému. Do realizace projektu budou zapojeny tyto subjekty:




Odbor organizační – jako správce informačních systémů veřejné správy,
Odbor ekonomický – jako garant aktiva ekonomický informační systém,
Centrum ICT Karviná – jako provozovatel ICT.
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Předpokládané období realizace projektu: 2016-2017.
7.2.4

Personální systém

Z důvodu ukončení vývoje vlastního personálního systému PersonA bude pořízen jiný personální
systém s vazbou na mzdový systém FluxPam. Do realizace projektu budou zapojeny tyto subjekty:



Odbor organizační – jako správce informačních systémů veřejné správy a garant aktiva
personální systém,
Centrum ICT Karviná – jako provozovatel ICT.

Předpokládané období realizace projektu: 2016-2017.

8

Oblast financování

8.1

Způsob financování

Provoz a rozvoj informačních a komunikačních technologií je financován ze dvou hlavních zdrojů:
1. z rozpočtu příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná – z tohoto zdroje je financován provoz
a rozvoj infrastruktury datové sítě úřadu včetně komunikačních služeb,
2. z rozpočtu Odboru organizačního Magistrátu města Karviné, závazný ukazatel 1470006 –
z tohoto zdroje je financován provoz a rozvoj informačních systémů úřadu.
Doplňkovým zdrojem financování jsou také dotace poskytované především z Integrovaného operačního
programu, spolufinancovaného Evropskou unií. Jde především o projekty naplňování strategie
egovernmentu dle Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+.

8.2

Koncepce

Záměry na pořízení a rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich realizace bude
prováděna v souladu s informační koncepcí. Pro jednotlivé projekty budou primárně vyhledávány
možnosti financování z dotačních titulů. Financování z rozpočtu města bude prováděno v souladu s
rozpočtovými pravidly statutárního města Karviné.

9

Oblast bezpečnosti

Na MMK je zavedena a uplatňována bezpečnostní politika. Cílem je kontinuální řízení bezpečnosti ICT
z hlediska bezpečnosti dat, bezpečnosti služeb a bezpečnosti technických a programových prostředků.
Jednotlivé dokumenty bezpečnostní politiky jsou vnitřní normou dle Organizačního řádu Magistrátu
města Karviné.
Dlouhodobé cíle v oblasti bezpečnosti ISVS byly stanoveny ve třech oblastech:
 zajištění bezpečnosti dat
 zajištění bezpečnosti služeb
 zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků

9.1

Zajištění bezpečnosti dat

Cíl:
B1

Zajištění bezpečného zálohování všech dat uložených na serverech
pravidelné provádění záloh všech systémů automatizovaným Termín:
způsobem a jejich ukládání mimo primární serverovnu
průběžně

Cíl:
B2

Zajištění přístupu k datům pouze oprávněným osobám
kontrola dodržování bezpečnostní politiky

Statutární město Karviná
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9.2

Zajištění bezpečnosti služeb

Cíl:
B3

Zajištění bezpečnosti služeb poskytovaných třetími stranami
uzavírat smlouvy s dodavateli, u nichž se využívá vzdáleného
přístupu do datové sítě MMK, ve kterých budou stanoveny
sankce pro případ porušení těchto pravidel

Cíl:
B4

Zajištění bezpečnosti služeb elektronického úřadu
všechny služby elektronického úřadu, při kterých jsou
zpracovávány informace klasifikované vyšším stupněm než „1 –
VEŘEJNÉ“ provozovat výhradně v režimu zabezpečeného
připojení (např. https).

9.3
Cíl:
B5
Cíl:
B6

10

Termín:
průběžně

Odpovídá:
Správce ICT,
Provozovatel
ICT

Termín:
průběžně

Odpovídá:
Správce ICT

Zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků
Zajištění nepřetržitého napájení všech kritických zařízení v místnosti serveru a páteřní datové
sítě
pravidelná kontrola a údržba záložních zdrojů UPS a Termín:
Odpovídá:
motorgenerátoru v intervalu alespoň 1x za rok
průběžně
Provozovatel
ICT
Zajištění bezpečnosti operačních systémů a programových prostředků instalací opravných
patchů
provádění pravidelné instalace bezpečnostních „záplat“ Termín:
Odpovídá:
v intervalu 1x za měsíc
průběžně
Provozovatel
ICT

Řízení kvality ISVS

Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS byly stanoveny ve třech oblastech:
 zajištění kvality dat
 zajištění kvality služeb
 zajištění kvality technických a programových prostředků

10.1
Cíl:
K1

10.2
Cíl:
K2
Cíl:
K3
K4

10.3

Zajištění kvality dat
Zajištění integrity všech zpracovávaných dat (ve všech IS musí být zpracovávána pouze
relevantní data)
zamezení zpracovávání duplicitních dat v různých IS; využívání Termín:
Odpovídá:
definovaných rozhraní pro sdílení dat mezi různými IS a průběžně Správce ICT
využívání primárního zdroje dat v podřízených IS

Zajištění kvality služeb
Zajištění nepřetržitého provozu datové sítě MMK a všech informačních systémů
provozovat systémy ve virtuálním prostředí se zajištěním vysoké Termín:
Odpovídá:
dostupnosti
průběžně
Provozovatel
ICT
Zajištění odpovídajících funkcí informačních systémů dle platné legislativy
provádět aktualizace informačních systémů a instalovat jejich Termín:
Odpovídá:
nové verze
průběžně
Správce ICT
sledovat vývoj legislativy související s provozem ISVS
Termín:
Odpovídá:
průběžně
Správce ICT

Zajištění kvality technických a programových prostředků

Zjednodušení správy systémů
K5
nahrazovat klasický přístup k aplikacím virtualizovaným
prostředím

Statutární město Karviná
Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období 2012-2015 (verze 3.0)

Termín:
průběžně

Odpovídá:
Provozovatel
ICT

Strana 9 / 10

Zvýšení výkonu, efektivity a stability systémů
K6
funkčnost kritických systémů zajistit smlouvami SLA tak, aby
byly minimalizovány dopady případného selhání systému

11

Termín:
průběžně

Odpovídá:
Správce ICT,
Provozovatel
ICT

Verze informační koncepce

V následujících kapitolách jsou popsány všechny verze informační koncepce včetně souhrnu změn.

11.1

Verze 1.0

Datum schválení:
Autor:
Předložil ke schválení:
Schválil:
Popis změn:
Odůvodnění změn:

11.2

Verze 2.0

Datum schválení:
Autor:
Předložil ke schválení:
Schválil:
Popis změn:

Odůvodnění změn:

11.3

12.06.2012
Mgr. Jiří Jarema, vedoucí oddělení informatiky
JUDr. Olga Guziurová, vedoucí Odboru organizačního
Rada města Karviné, usnesení č. 1736 ze dne 12.06.2012
-

16.01.2013
Mgr. Jiří Jarema, vedoucí oddělení informatiky
JUDr. Olga Guziurová, vedoucí Odboru organizačního
Rada města Karviné, usnesení č. 2316 ze dne 16.01.2013
Kap. 4.3 Aktualizace koncepce na základě provedeného auditu tiskových
služeb.
Kap. 7.2 Doplnění údajů za rok 2012
Pravidelná aktualizace koncepce na základě předchozího vyhodnocení
dodržování IK.

Verze 3.0

Datum schválení:
Autor:
Předložil ke schválení:
Schválil:
Popis změn:

Odůvodnění změn:

25.02.2015
Mgr. Jiří Jarema, vedoucí oddělení informačních služeb
JUDr. Olga Guziurová, vedoucí Odboru organizačního
Rada města Karviné, usnesení č. … ze dne 25.02.2015
Vložení kapitoly „Termíny a definice“ a přečíslování následných kapitol.
Kap. 2 a 3: Sloučeny a upraveny dle nové bezpečnostní politiky (nyní kap.
4).
Kap. 4, 5, 6, 7: Aktualizace popisu současného stavu a koncepce pro
jednotlivé oblasti (nyní kap. 5, 6, 7, 8).
Kap. 8, 9: Aktualizace dílčích úkolů při řízení bezpečnosti a řízení kvality
ISVS. Doplnění odpovědností za plnění úkolů (nyní kap. 9, 10).
Pravidelná aktualizace koncepce na základě předchozího vyhodnocení
dodržování IK.

Tomáš Hanzel
primátor
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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Informační koncepce Magistrátu města Karviné
Příloha: Informační aktiva
1 Oracle 11g
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o základní databázi v datové síti MMK. Jsou v ní provozovány hlavní informační systémy
Cityware, VITA, FluxPam. Aktuální verze 11g.
Koncepce: Udržovat v provozu, aplikace bezpečnostních záplat (patches). V rámci vývoje bude sledována možnost
přechodu na vyšší verzi systému s ohledem na připravenost aplikací. Předpokládaný přechod na verzi
12g: 2016.

2 Spisová a archivní služba (SAS)
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Spisová služba byla provozována prostřednictvím tohoto IS v letech 2005-2007. Z důvodu výměny byl
rutinní provoz IS ukončen k 31.12.2007. Pro účely vyhledávání je pořízena lokální instalace na
vyhrazeném PC, které je uloženo na Odboru vnitřních věcí.
Koncepce: Zálohy systému a dat budou uchovány do 31.12.2012. Zálohy tiskových výstupů podacích deníků (soubory
PDF/A) budou uchovány do 31.12.2058.

3 Spisová služba
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; IA; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:499/2004 Sb., 191/2009 Sb., 300/2008 Sb.
Koncepce
Popis:
Slouží k zajištění vedení spisové a archivní služby v souladu s platným spisovým řádem MMK a nahradil
dříve používaný program Spisová a archivní služba (Asseco, a.s.).
Koncepce: Program bude udržován v rutinním provozu. V rámci údržby budou prováděny aktualizace v souladu s
platnou legislativou.

4 E-podatelna
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / ISVSKlasifikace:Uživatelé:
Legislativa:

Koncepce
Popis:
Provoz systému byl ukončen v souvislosti s ukončováním provozu Spisové a archivní služby (SaS).
Vzhledem k tomu, že všechna data E-podatelny byla předávána do tohoto systému, byl systém
odinstalován bez pořizování záložních kopií.
Koncepce:

5 Elektronická podatelna
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:496/2004 Sb.
Koncepce
Popis:
Systém nahradil dřívější program E-podatelna (Asseco, a.s.) a slouží k vedení agendy elektronické
podatelny podle zákona o elektronickém podpisu. Program běží jako služba na serveru s-internet a vybírá
poštovní schránku MS Exchange epodatelna@karvina.cz.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu. V rámci údržby budou prováděny aktualizace v souladu s
platnou legislativou.

6 Dokumentový systém MATES
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSŽP;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o dokumentový systém původního intranetu MMK, vytvořeného na oddělení informatiky vlastním
vývojem. Z důvodu zastaralosti a nahrazení novějším iPortálem na technologii Oracle bylo vkládání dat do
systému ukončeno. Značná část dokumentů byla převedena do nového iPortálu, i přesto v systému
MATES zůstávají dokumenty ze staršího období.
Koncepce: S využitím praktikantů a rekvalifikantů postupně převést zbylé dokumenty do iPortálu a činnost systému
zcela ukončit. Předpokládaný termín převodu dokumentů: 2010. Předpokládaný termín úplného ukončení
provozu systému: 2012. Vzhledem k tomu, že dokumenty budou převedeny do nové technologie, nebude
pořizována záložní kopie původního systému.

7 PersonA
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: FUN; IA; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se rozsáhlou intranetovou aplikaci vytvořenou v DB 602SQL a integrovanou do iPortálu (s využitím
technologie SSO). Aplikace je základním datovým zdrojem pro další aplikace, využívající ke svému
provozu data o zaměstnancích (elektronické formuláře, evidence přístupových práv, atd.).
Koncepce: Aplikace bude udržována v rutinním provozu. Další vývoj bude prováděn na základě potřeb OO-OLZ a
OO-OI.

8 Internetové stránky
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:1 - veřejná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se skupinu stránek v aplikaci Oracle AS Portal přístupnou pro čtení i neautorizovaným uživatelům.
Skládá se ze specifických šablon (grafického návrhu) a stránek.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, další vývoj (vytváření nových stránek příp. dalších funkcionalit) provádět na
základě rozhodnutí redakční rady webu. Technologie OAS Portal, na které je website provozována již není
výrobcem podporována. Vzhledem k objevujícím se technickým výpadkům je nutné hledat vhodnou
náhradu celé technologie.

9 ASPI
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o databázi právních předpisů a to jak celorepublikových, tak interních předpisů MMK (v rámci
modulu PrivASPI). Databáze je poskytována vzdáleným přístupem na server poskytovatele.
Koncepce: Zajišťovat aktualizaci klientské části aplikace a zasílat aktuální změny ve vnitřních předpisech k
zapracování do PrivASPI (zajišťuje KT-OP).

10 MS Exchange
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Systém pro elektronickou poštu a sdílené položky (plánovací kalendáře a kontakty). Aktuální verze: 2010.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

11 Oracle AS Portal
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Portálový systém na kterém jsou provozovány veřejné weby statutárního města Karviné a intranetový
portál pro zaměstnance MMK (iPortál). Aplikace zároveň poskytuje službu SSO dalším aplikacím
(intranetové aplikace využívající WBIK na 602SQL 8.1).
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu. Jednotlivé weby budou rozvíjeny na základě požadavků
uživatelů. Technologie OAS Portal, na které je website provozována již není výrobcem podporována.
Vzhledem k objevujícím se technickým výpadkům je nutné hledat vhodnou náhradu celé technologie.

12 Registr evidence nemovitostí
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; IA; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
- zákon č.344/1922 Sb. katastru nemovitostí ČR - vyhláška č.162/2001 Sb. Českého úřadu
Legislativa:
zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
Koncepce
Popis:
Soubor popisných informací (SPI) katastru nemovitostí poskytovaných Katastrálním pracovištěm v
Karviné. Údaje jsou předávány zpravidla v měsíčním intervalu. Prostřednictvím grafického klienta GSWeb
je zajištěno zobrazení grafických údajů katastrální mapy.
Koncepce: Udržovat v rutinnám provozu a průběžně provádět upgrade v rámci TP. V souvislosti s plánovaným
nástupem centrálních registrů bude aplikace pravděpodobně nahrazena přístupem do centrálního registru
nemovitostí.

13 Pohledávky
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: MP; OE; OM; OO; OR; OS;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Systém umožňuje vedení evidence a správu pohledávek vymáhaných v režimu správních a soudních
řízení. Od vložení údajů o případu, přes sledování řízení, až po sledování výkonů rozhodnutí. Jedná se o
poměrně stabilní systém, pravidelně aktualizovaný v souladu s platnou legislativou. Jelikož se jedná o
typizovaný software, k úpravám programu dle námi specifikovaných požadavků dochází, pokud nejsou v
rozporu s užíváním tohoto software u ostatních zákazníků firmy VITA software.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

14 Stavební úřad
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OO; OR; OSŽP;
Legislativa:183/2006 Sb., 101/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Program je pomocníkem stavebního úřadu při vedení řízení, která jsou dána stavebním zákonem a
předpisy souvisejícími. Umožňuje vést všechny typy správních řízení a dalších postupů, které na
stavebním úřadě přicházejí v úvahu. Systém je provázán na Spisovou službu Geovap. Jedná se o
poměrně stabilní systém, pravidelně aktualizovaný v souladu s platnou legislativou. Jelikož se jedná o
typizovaný software, k úpravám programu dle námi specifikovaných požadavků dochází, pokud nejsou v
rozporu s užíváním tohoto software u ostatních zákazníků firmy VITA software.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

15 Přestupky

Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: OO; OR; OS; OSŽP;
Legislativa:200/1990 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., 101/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Program umožňuje zpracovávat správní přestupkové řízení a jiné správní delikty. Jedná se o poměrně
stabilní systém, pravidelně aktualizovaný v souladu s platnou legislativou. Systém má vazbu na Spisovou
službu Geovap. Jelikož se jedná o typizovaný software, k úpravám programu dle námi specifikovaných
požadavků dochází, pokud nejsou v rozporu s užíváním tohoto software u ostatních zákazníků firmy VITA
software.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

16 SÚ- sekretariát
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OO; OSŽP;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Program spolupracuje s programy firmy Vita software, s.r.o. Stavební úřad, Přestupky a Úřad územního
plánování. Umožňuje na sekretariátu zpracovávat došlou i odesílanou poštu. Systém je napojen na
Spisovou službu Geovap.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu.

17 Úřad územního plánování
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OO; OR;
Legislativa:183/2006 Sb.
Koncepce
Popis:
Projekt řeší komplexní vedení správních činností úřadů územního plánování ve věcech územního
plánování. Jedná se o rozvíjející se systém, pravidelně aktualizovaný v souladu s platnou legislativou.
Systém je napojen na spisovou službu Geovap.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

18 OKnouze/OKslužby
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OSo;
Legislativa:108/2006 zák. o soc. službách, 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi , 101/2000
Koncepce
Popis:
Program umožňuje vést agendu vyplácených dávek dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách. Jedná se o poměrně stabilní systém, pravidelně
aktualizovaný v souladu s platnou legislativou. Pro zvýšení zabezpečení při práci programu byly vydány

čipové karty s certifikáty. Požadované úpravy systému jsou řešeny prostřednictvím HelpDesku MPSV a
APV komisí.
Koncepce: Provoz byl obnoven z důvodu požadavku MPSV.

19 Sociální agenda (SOA)
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: FUN; OE; OO; OSo;
100/1988 Sb., 359/1999 Sb., 114/1988 Sb., 582/1991 Sb., 500/2004 Sb., 40/1964 Sb., 99/1963 Sb.,
Legislativa:
101/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Umožňuje vedení agendy na oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí a Odboru sociálně právní
ochrany dětí. Jedná se o poměrně stabilní systém, pravidelně aktualizovaný v souladu s platnou
legislativou.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

20 Výherní hrací přístroje (VHP)
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; OE; OO; OR;
Legislativa:202/1990 Sb., 634/2004 Sb., 223/1993 Sb.
Koncepce
Popis:
Evidence výherních hrací přístrojů, správa správních a místních poplatků z VHP a odvodu části výtěžku.
Je součástí IS CITYWARE.
Koncepce: Bude udržován v rutinním provozu v souladu s legislativou.

21 Evidence dopravních agend a centrální registr dopravců
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / ISVS-177
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:111/1994 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o aplikaci k evidenci dopravců a provozovatelů taxislužeb. Spolupracuje s centrálním registrem MD
ČR, komunikace probíhá přes Internet.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, provádět pravidelné aktualizace v souladu s legislativou. Na základě žádosti
č.j. MMK/003498/2015 bylo zahájeno změnové řízení - ukončení činnosti ISVS.

22 REP (Registrovaná Elektronická Pošta)
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OR;
Legislativa:zákon o provozu na pozem. komunik. č. 361/2000 Sb.

Koncepce
Popis:
Provoz systému byl nahrazen Informačním systémem datových schránek. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o systém umístěný mimo MMK, nebyla pořizována záloha ani kopie systému.
Koncepce:

23 ZTP - Tranis
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Provoz systému byl ukončen a nahrazen webovou aplikací DÚ Portál. Záloha systému ani dat nebyla
pořízena.
Koncepce:

24 Eliška (Centrální registr řidičů)
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OR; OS;
Legislativa:361/2000, 247/2000 ,101/2000 Sb.,
Koncepce
Popis:
Systém slouží jako centrální registr řidičů. Jsou zde zaznamenávány přestupky řidičů v podobě trestných
bodů. Ze systému jsou poskytovány výstupy ve formě výpisu z karty řidiče.
Koncepce: Systém bude nadále udržován v provozu a aktualizován dle pokynů Ministerstva dopravy.

25 eTesty
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OS;
Legislativa:361/2000 Sb., 247/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Jedná se o komplexní systém (hardware + software) tvořící zkušební místo pro uchazeče o řidičské
oprávnění.
Koncepce: Systém bude nadále udržován v provozu a aktualizován dle pokynů Ministerstva dopravy, dále budou
aktualizovány certifikáty zkušebních komisařů.

26 POLTEL / IISSDE
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OS;
Legislativa:168/1999 Sb., 101/2000 Sb.
Koncepce
Popis:

Jedná se o terminálovou aplikaci Ministerstva vnitra sloužící jako registr obyvatel, registr cestovních
dokladů a občanských průkazů.
Koncepce: Systém bude nadále udržován v provozu a aktualizován dle pokynů Ministerstva dopravy a Ministerstva
vnitra včetně systému antivirové ochrany. V souvislosti s přípravou na provoz základních registrů veřejné
správy bude reagováno na změny v provozu dle pokynů ministerstva.

27 CDBP
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:101/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Jedná se o komplexní systém (fotokabinky, fotoaparáty, čtečky podpisů, PC se 2 monitory + obslužný
software) pro sběr dat nutných pro vyhotovení cestovních dokladů s biometrickými prvky.
Koncepce: Systém bude nadále udržován v provozu a aktualizován dle pokynů Ministerstva vnitra – aktualizace
software jsou prováděny převážně vzdáleně pracovníky projektu CDBP. V souvislosti s přípravou na
provoz základních registrů veřejné správy bude reagováno na změny v provozu dle pokynů ministerstva.

28 EVI - Evidence odpadů a registr ekonomických subjektů
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / ISVS-178
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášek č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb., přílohy č. 19, 20, 21, 22, 23,
Legislativa:
24 a 26
Koncepce
Popis:
EVI (evidence nebezpečných odpadů) + ESPI (evidence správních řízení) + RES (registr ekonomických
subjektů). Jedná se o několik modulů tohoto informačního systému. Systém využívá data až 5 let o
nebezpečných odpadech a jejich původcích.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

29 Myslivecké a rybářské průkazy
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / ISVS-181
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OSŽP;
Legislativa:Zákon o vodách (vodní zákon) - 138/73 Sb.
Koncepce
Popis:
Slouží k zajištění vedení evidence rybářů a myslivců a k vydávání potřebných povolení (rybářské lístky).
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

30 Evidence myslivosti
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / ISVS-179
Klasifikace:2 - interní

Uživatelé: OSŽP;
Legislativa:zákon 449/2001 Sb
Koncepce
Popis:
Slouží k zajištění vedení evidence myslivosti a zvěře na všech úrovních a k tvorbě statistik pro Ministerstvo
životního prostředí.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

31 Editor vodosprávní evidence
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / ISVS-180
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:zákon č. 20/2004 Sb.
Koncepce
Popis:
Slouží k zajištění vedení evidence vodohospodářských děl a zpracování podkladů pro Ministerstvo
zemědělství.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami a s případnými požadavky Ministerstva zemědělství.

32 LHK SSL
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / ISVS-182
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:zákon 289/1995 Sb.
Koncepce
Popis:
Lesní hospodářská kniha pro státní správu lesa.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami a s případnými požadavky Ministerstva zemědělství. Ověřit možnost instalace na serveru.

33 ISVAK - Informační systém vodovodů a kanalizací
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Koncepce
Popis:
Systém ISVAK slouží k zajištění Majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami. Ověřit možnost serverové instalace.

33 Ovzduší
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:

Legislativa:Zákon o ochraně ovzduší 86/2002 Sb.
Koncepce
Popis:
Slouží k zajištění vedení evidence znečišťovatelů + správní řízení + výkazy + ohlašování emisí. Slouží
pouze k prohlížení externích dat.
Koncepce: Na základě požadavku vlastníka bude provoz informačního systému ukončen k 31.12.2013. Data byla
zálohována a archivována vlastníkem. Zdrojový kód aplikace je uložen na OO-OIS. Vlastník nepožaduje
další úkony k ukončení informačního sytému. Sp. Zn. MMK/175447/2013

35 POD - Odpadové hospodářství
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:Vyhláška č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady
Koncepce
Popis:
Slouží k zajištění vedení evidence nakládání s odpady + legislativa + formuláře. Slouží pouze k prohlížení
externích dat.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

36 Vyvolávací a rezervační systém CALL 250V
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Systém CALL 250V je kombinací software a hardware. Software zajišťuje tyto dvě základní činnosti
systému: internetová aplikace sloužící pro rezervaci dne a času návštěvy úřadu občany města (aplikace je
integrována do internetových stránek města), druhá část zajišťuje samotné vyvolávání k přepážkám uvnitř
budovy „C“. Další nezbytnou komponentou je hardware systému, který je tvořen LCD panely, zvukovými
signalizátory, dotykovými LCD displeji a konečně i tiskárnami štítků. CALL 250V slouží pro rezervaci,
vyvolávání a odbavování klientů Odboru správního (oddělení občanskosprávní a oddělení
dopravněsprávní) a Odboru ekonomického (oddělení poplatků a pohledávek a pokladny).
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace řídícího software. Rozšíření
systému se předpokládá na úseku matriky (rozdělení sloučených přepážek).

37 Centrální registr dopravců
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OR;
Legislativa:465/2006 Sb., 111/1994 Sb.
Koncepce
Popis:
Slouží k zajištění vedení evidence taxislužby ve městě, plánování a příprava profesních zkoušek taxikářů,
vydávání osvědčení. Od roku 2007 i pro vedení Centrálního registru dopravců.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

38 Bentley Select Server
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace zajišťuje správu a síťové sdílení licencí pro uživatele produktů Bentley (MicroStation, Bentley
Power Map, Bentley Redline) v rámci smlouvy SELECT o komplexní podpoře produktů Bentley. 27.8.2012
- přechod na hostovanou službu licencování Bentley produktů - selectserver.bentley.com
Koncepce:

39 PixoView
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace pro práci s axonometrickými (šikmými) leteckými snímky Karviné ve vysokém rozlišení.
Dodavatel: Geodis a.s. Poskytovatel: Moravskoslezský kraj na základě Prohlášení mezi
Moravskoslezským krajem a statutárním městem Karviná o poskytnutí a využívání dat šikmých leteckých
snímků.
Koncepce: Udržovat v rutinnám provozu.

40 Pasport komunikací - GSPasport
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OM; OR; OS; OSŽP;
Legislativa:13/1997 Sb.
Koncepce
Popis:
Systém zajišťuje přístup a správu popisných údajů pasportu dopravy (komunikace, chodníky, parkoviště,
cyklostezky, mosty, vpustě a další). Aplikace je propojena s grafickým klientem GSWeb zajišťující
zobrazení mapových podkladů pasportu ze schématu Doprava. Správu popisných údajů zajišťuje OM,
správu grafických údajů pasportu OR. Datová část pasportu je vytvářena postupně, data se získávají
prostřednictvím externích dodavatelů, kteří smluvně zajišťují sběr a zpracování dat pasportu.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

41 Dálkový přístup do KN
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:365/2000 Sb.

Koncepce
Popis:
Dálkový přístup do katastru nemovitostí (dále jen DPKN) umožňuje získávat aktuální údaje z katastru
nemovitostí pro celé území ČR. DPKN je určen pouze pro vybrané registrované uživatele s vytvořeným
zákaznickým účtem. DPKN je využíván ve dvou úrovních: a) bezúplatný dálkový přístup určený pro
územně samosprávné celky - výstupy z DPKN mají pouze informativní charakter a nemají povahu veřejné
listiny b) dálkový přístup pro vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí na základě zákona
č.81/2006 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy –
zpoplatněné vydávání ověřených výstupů z KN (výpisy listu vlastnictví a kopie katastrálních map) pro
veřejnost. Evidence údajů o vydaných ověřených výpisech z KN je vedena v aplikaci Registr poplatků
(CityWare).
Koncepce: OI bude nadále zajišťovat vytváření a správu účtů DPKN, technickou a uživatelskou podporu. Bude
sledován další vývoj legislativy ve vazbě na vydávání ověřených výpisů z KN.

42 Formulářový server (FormServer)
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Informační systém slouží k elektronickému sběru dat a jejich schvalování. V rámci MMK je provozován na
portu 81 s technologií Single-Sign-On (ověřování uživatele proti Active Directory). Pro veřejné uživatele je
provozován na portu 80 bez nutnosti přihlášení (veřejné formuláře).
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu. V rámci systému budou vyvíjeny jednotlivé formuláře, které
nahradí stávající dosud neelektronizované procesy v rámci MMK a postupně také vně MMK (směrem k
občanům).

43 Interní certifikační autorita
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Systém slouží k vydávání technologických certifikátů pro ověřování pracovních stanic. Vydávání certifikátů
pro elektronický podpis zaměstnanců bylo ukončeno pro MMK a certifikáty byly nahrazeny kvalifikovanými
od QCA Postsignum. Pro MPK jsou certifikáty pro elektronický podpis dosud vydávány.
Koncepce: Systém vydávání technologických cergifikátů bude udržován v rutinním provozu. Vydávání podpisových
certifikátů pro MPK bude ukončeno po vystavení potřebných QCA všem zaměstnancům MPK.

44 Územně analytické podklady
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:183/2006 Sb.
Koncepce
Popis:
Projekt je zaměřen na pořizování, správu a publikování územně analytických podkladu v souladu s
novelou stavebního zákona č.183/2006 Sb. Pořizování dat ÚAP je zajišťováno aplikací GeoStore V6 s
modulem ÚAP Manager, data jsou uložena v datovém skladu Oracle. Publikování dat ÚAP je zajištěno
prostřednictvím mapového serveru Marushka s technologií GS Framework.

Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními změnami.

45 Virtual Road
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:zákon o pozemních komunikacích
Koncepce
Popis:
Internetová aplikace určená pro publikování videopasportů komunikací měst a obcí ČR, (silnice II. a III.
třídy, příp. i místní komunikace). Videopasport komunikací představuje digitální dokumentaci pozemních
komunikací pořízených v reálném provozu s použitím videokamery v tzv. plovoucím vozidle. Využívání
aplikace ukončeno na základě výpovědi smlouvy o poskytnutí služby VirtualRoad ze strany SMK ze dne
2.11.2010 s 1-měsíční výpovědní lhůtou.
Koncepce: Další využívání aplikace do budoucna bude vázáno na požadavcích uživatelů, především odboru dopravy.

46 Informační systém digitálních tachografů (ISDT)
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OS;
Legislativa:361/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o centrální systém MD ČR k zajištění evidence dat o provozu nákladních vozidel.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu dle pokynů ministerstva.

47 Správce pošty
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OO;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o pomocnou aplikaci pro pořizování údajů o frankování odesílané pošty ve vazbě na spisovou službu.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu. Provádět pravidelné aktualizace.

48 Centrální registr obyvatel (CRO)
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:101/2000 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Jedná o centrální aplikaci provozovanou v datové síťi MV ČR. Slouží ke stahování dat, která se následně
importují do IS Cityware - modul ROB.
Koncepce: Zajistit pravidelné stahování a aktualizaci dat v ROB.

49 Kvalifikovaný certifikát České pošty (podpisový)
Základní údaje
Kategorie: Certifikáty / Provozní systém
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: FUN; IA; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:zákon o elektronickém podpisu
Koncepce
Popis:
Jedná se o kvalifikované certifikáty vydávané certifikační autoritou PostSignum podle zákona o
elektronickém podpisu. Slouží k elektronickému podepisování dat.
Koncepce: Provádět pravidelnou obnovu vydaných certifikátů dle schváleného seznamu osob (v rámci systému
schvalování přístupových práv).

50 CzechPoint
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:365/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o centrální systém pro přijímání žádostí a vydávání ověřených výpisů z centrálních registrů veřejné
správy. Správcem aplikace je MVČR.
Koncepce: Provozovat systém na určených kontaktních místech na MMK v souladu s platným provozním řádem.

51 Colosseum
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OR;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o vstupenkový systém pro účely provozu Zámku Fryštát.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, provádět aktulizace dle potřeby vlastníka.

52 Pronájem pozemků
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / ISVSKlasifikace:Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace byla nahrazena modulem "Nemovitý majetek".
Koncepce:

53 Věcná břemena

Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OM;
Legislativa:128/2000 Sb., 40/1964 Sb., 265/1992 Sb., 344/1992 Sb.
Koncepce
Popis:
Program slouží k evidenci věcných břemen. Je vytvořen v prostředí DB 602SQL 8.1. Aplikace byla
pořízena vlastním vývojem.
Koncepce: Vzhledem k tomu, že aplikace je zastaralá, nepředpokládá se žádný další vývoj. Bude udržována v
běžném provozu.

54 Úřední deska
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:1 - veřejná
Uživatelé: MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:500/2004 Sb.
Koncepce
Popis:
Jedná se aplikaci pro publikování elektronických dokumentů na internetové stránce MMK. Aplikace je
vytvořena v nativním prostředí databáze 602SQL vlastním vývojem.
Koncepce: Aplikace bude nahrazena novou funkcí v aplikaci Spisová služba. Následně bude provoz této aplikace
ukončen. Data o zveřejněných dokumentech (logy aplikace) budou archivována formou elektronické
tabulky, elektornické dokumenty a zdrojový kód aplikace uchovávány nebudou. Předpokládaný termín
přechodu na novou aplikaci a ukončení provozu: 2012.

55 Evidence veřejných zakázek
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Provoz aplikace byl na návrh správce ukončen. Data a zdrojový kód aplikace byla zálohována na DVDROM.
Koncepce: Archivovat záložní média s daty a zdrojovým kódem aplikace do r. 2012.

56 Archiv SOC
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Na návrh vlastníka byl ukončen provoz aplikace bez náhrady. Data ani zdrojový kód nebyly archivovány.
Koncepce:

57 Silnice

Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: MP; OR;
Legislativa:13/1997 Sb.
Koncepce
Popis:
Jednoduchá aplikace pro silničního hospodářství vytvořená v nativním prostředí DB 602SQL vlastním
vývojem.
Koncepce: Aplikace nebude dále vyvíjena. V případě požadavků na rozvoj bude navrženo vytvoření nebo pořízení jiné
aplikace.

58 Domy s pečovatelskou službou (DPS)
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OSo;
Zásady č. 24/2007, zásady pro uzavírání nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou v majetku
Legislativa:
SMK
Koncepce
Popis:
Jednoduchá aplikace pro evidenci žádostí o umístění do DPS vytvořená v nativním prostředí DB 602SQL
vlastním vývojem.
Koncepce: Aplikace nebude dále vyvíjena. V případě požadavků na rozvoj bude navrženo vytvoření nebo pořízení jiné
aplikace.

59 Povolenky ke vjezdu do pěší zóny
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: MP; OR;
Legislativa:361/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Jedná se o jednoduchou aplikaci pro evidenci a tisk povolenek na OD. Aplikace je vytvořena v nativním
prostředí DB 602SQL a byla vytvořena vlastním vývojem.
Koncepce: Další vývoj v aplikaci se nepředpokládá. Bude udržována v rutinním provozu.

60 Evidence kol (MP)
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: MP;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace slouží MP k provádění evidence jízdních kol občanů. Je vytvořena v nativním prostředí databáze
602SQL a integrována do iPortálu s využitím SSO.
Koncepce: Aplikace bude udržována v rutinním provozu.

61 Jízdy (Zajíc)

Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; OO;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Systém slouží ke schvalování žádanek na jízdy úsekem autodopravy a plánování jízd. Je provozován jako
intranetová aplikace integrovaná do iPortálu. Aplikace byla vyvinuta na MMK.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu. Další požadavky na rozvoj aplikace budou realizovány po dohodě s úsekem
autodopravy.

62 Evidence hospodářských smluv (EHOS)
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace slouží k evidenci hospodářských smluv na OSM. Provoz ukončen na žádost vlastníka. Data byla
zálohována exportem do XLSX a předána vlastníkovi. Záloha dat a zdrojového kódu aplikace byla
provedena na CD-ROM a bude archivována do 31.12.2015.
Koncepce:

63 ENVIS
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Intranetová aplikace slouží k evidenci vynětí z půdního fondu a evidenci umístění odpadových nádob.
Aplikace byla vyvinuta na MMK.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

64 Penzijní pojištění
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OE;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Slouží k tvorbě sestav příspěvků zaměstnavatele pro penzijní fondy. Aplikace je datově svázána s aplikací
PersonA. Byla vyvinuta na MMK.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, případné požadavky na úpravy řešit pouze v rámci udržitelnosti provozu.

65 Pohledávky (602)
Základní údaje

Kategorie: Ukončen provoz / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace dříve sloužila k vedení evidence pohledávek na bývalém OSPP. Později byla nahrazena aplikací
v rámci systému Cityware a nyní obsahuje pouze "mrtvá" data a slouží pouze ke zpětnému dohledání
starších údajů.
Koncepce: Po dohodě s vlastníkem aplikace bude pro účely prohlížení aplikace udržována do 31.12.2010. Po tomto
datu bude ukončen provoz aplikace, data včetně zdrojového kódu aplikace budou zálohována na CD-ROM
a uložena na 5 let (tj. do 31.12.2015). Poté bude záloha skartována.

66 Pokuty
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace byla předchůdcem databáze pohledávek (č. v IK 65) a sloužila k evidenci splácení vydaných
pokut. Později byla nahrazena komplexnější aplikací Pohledávky (602). Nyní obsahuje pouze "mrtvá" data
a slouží ke zpětnému dohledávání údajů. Provoz aplikace byl ukončen. Záloha dat a zdrojového kódu
aplikace byla provedena na CD-ROM a bude archivována do 31.12.2015.
Koncepce:

67 Trh
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace byla pořízena vlastním vývojem. Slouží k evidenci a tisku smluv na pronájem tržních míst na
centrální tržnici.
Koncepce: Ověřit u správce využívání aplikace k 31.12.2013

68 Za školou!
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Intranetová aplikace, slouží k hlášení a evidenci neomluvených hodin žáků ZŠ. Aplikace byla vyvinuta na
MMK pro potřeby OSPOD.
Koncepce: Ukončení provozu aplikace na základě žádosti vlastníka. Zdrojový kód aplikace bude zálohován na CDROM. Data budou skartována bez pořízení záloh. Způsob ukončení provozu aplikace byl takto dohodnut s
vlastníkem aktiva.

69 Výplatní pásky (Flux)
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / ISVSKlasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o modul aplikace FluxPam určený ke generování tiskového výstupu elektronické výplatní pásky.
Uživateli jsou všichni zaměstnanci MMK s trvalým pracovním poměrem.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu v rámci apliace FluxPam.

70 Fluxpam 5
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / ISVSKlasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace k zajištění personální a mzdové evidence od společnosti FLUX.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, aplikovat vydané aktualizace a patche.

71 Hlasování
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Data se dostávají do aplikace importem z CSV souboru vytvořeného hlasovacím zařízením do datových
struktur v databázi 602SQL. Prezentace výsledků hlasování je tvořena HTW šablonami integrovanými do
internetových stránek veřejného Portálu (veřejný web).
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

72 Knihovna OVV
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace pro evidenci zakoupených knih odborem vnitřních věcí. Aplikace byla pořízena vlastním vývojem.
Provoz aplikace byl na žádost vlastníka ukončen bez náhrady. Zdrojový kód aplikace včetně dat byl
zálohován na CD-ROM. Záloha bude archivována do 31.12.2015.
Koncepce:

73 Knihovna Zámek
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikaci pro evidenci knihovny OŠK na zámku Fryštát. Aplikace byla pořízena vlastním vývojem.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

74 Kultura (Kalendář akcí)
Základní údaje
Kategorie: Pomůcky / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace má intranetové rozhraní pro vkládání kulturních a sportovních akcí na MIC. Prezentační vrstvu
zajišťují šablony v Oracle AS Portal na sttránkách veřejné prezentace.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu. Případné úpravy realizovat v rámci redakční rady webu.

75 Registr živnostenského podnikání (RŽP)
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:455/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Kompletní aplikace pro živnostenský úřad ve správě MPO. Přístup je webovým klientem přes síť Internet.
Koncepce: Udržovat v provozu v souladu s požadavky MPO.

76 Automatizovaný docházkový systém (ADS)
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; IA; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:262/2006 Sb.
Koncepce
Popis:
Docházkový a přístupový systém je využíván k řízení přístupu do vymezených prostor budov MMK.
Systém získává data o zaměstnancích z databáze PersonA a odesílá je v pravidelných intervalech 1x
denně do přístupových terminálů. Docházková část je propojena se mzdovým sytémem FluxPam pomocí
exportních a importních filtrů.
Koncepce: Přístupový systém udržovat v rutinním provozu dle požadavků správce budov (OO-OVS). Docházkový
systém udržovat v rutinním provozu dle požadavků OO-OLZ.

77 Databáze 602SQL 8.1
Základní údaje

Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o databázi používanou k vývoji vlastních aplikací, zejména prostřednictvím rozhraní WBIK.
Mnohé aplikace jsou vzájemně provázané a bývají zdrojem dat jiných systémů (např. aplikace PersonA).
Koncepce: Vývoj databáze verze 8.1 byl ukončen. Vzhledem k výrazným změnám ve vyšších verzích (9 v výše), není
možné provést překlopení stávajících aplikací. Systém bude udržován v rutinním provozu bez
významnějších zásahů.

78 Kerio Winroute Firewall
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o softwarový firewall umístěný na perimetru sítě k ochraně vnitřní sítě před potenciálními útoky.
Pracuje na principu filtrování paketů v rámci definovaných pravidel.
Koncepce: Systém byl nahrazen systémem FortiGate na bázi appliance.

79 Tivoli Identity Manager (iTIM)
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace byla vyřazena z provozu z důvodu zásadní restrukturalizace způsobu řízení přístupových práv a
vysokých finančních nároků rekonfiguraci systému.
Koncepce: Provoz byl ukončen.

80 Internet Information Server (IIS) na s-db602
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
IIS je využíván k provozování intranetových aplikací v DB 602SQL. Součástí je také ISAPI filtr pro SSO do
Oracle Portal.
Koncepce: Udržovat systém v rutinním provozu.

81 Internet Information Server (IIS) na s-services
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém

Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
IIS je provozován pro potřeby poskytování webových služeb jiných aplikací (Spisová služba).
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu v souladu s požadavky na provoz podřízených aplikací.

82 Poplatky
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; IA; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:337/1992 Sb., 565/1990 Sb., 280/2009 Sb.
Koncepce
Popis:
Evidence a správa všech druhů poplatků a příjmů města. Je součástí IS CITYWARE.
Koncepce: Bude udržován v rutinním provozu. Může být rozšiřován počet vedených poplatků.

83 Odpady
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; OE; OO; OSo;
Legislativa:337/1992 Sb., 185/2001 Sb.
Koncepce
Popis:
Jedná se o modul IS CItyware. Slouží ke správě a identifikaci plátců poplatků za komunální odpad.
Aplikace má vazby do ROB a ÚIR.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu. Změny budou prováděny v rámci aktualizací v souvislosti ze
změnou legislativy.

84 Vidimace a legalizace
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OE; OO; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:21/2006 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o aplikaci z IS CITYWARE, která slouží k tisku ověřovacích doložek.
Koncepce: Bude udržován v rutinním provozu v souladu s legislativou.

85 Volby
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: OE; OO; OS;
Legislativa:148/1998, 128/2000, 247/1995
Koncepce

Popis:
Modul k přípravě, evidenci a zpracování výsledků voleb. Je součástí IS CITYWARE.
Koncepce: Aplikace bude udržována v souladu s legislativou (tzn. pravidelně aktualizována před přípravou voleb).

86 Psi
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; MP; OE; OM; OO; OS; OSo;
Legislativa:OZV 10/2003, OZV 11/2004, 337/1992
Koncepce
Popis:
Modul s přímou vazbou na Poplatky, evidence majitelů psů, evidence psů. Je součástí IS CITYWARE.
Koncepce: Bude udržován v rutinním provozu.

87 Matrika
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: FUN; OO; OS;
Legislativa:301/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o aplikaci IS CITYWARE k zajištění evidence a výkonu matriky.
Koncepce: Aplikace bude udržována v běžném provozu v souladu s legislativou. K významnějším změná může dojít v
souvislosti se vznikem základních registrů.

88 Registr hospodářských subjektů (RHS)
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Provoz aplikace byl ukončen z důvodu dlouhodobého nevyužívání. Záloha dat ani zdrojového kódu
aplikace nebyla provedena, neboť se jednalo o pasivní databázi externího subjektu.
Koncepce:

89 Územně identifikační registr (ÚIR)
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:1 - veřejná
Uživatelé: FUN; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:359/2011 Sb.
Koncepce
Popis:
Jedná se aplikaci IS CITYWARE k zajištění evidence územní identifikace.
Koncepce: Aplikace bude udržována v běžném provozu v souladu s legislativou.

90 Registr obyvatel (ROB)
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: FUN; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:128/2000, 133/2000
Koncepce
Popis:
Jedná se o aplikaci z IS CITYWARE pro vedení evidence obyvatel. Do aplikace je nutné specifikovat
přístupová práva na úrovni aplikace. V aplikaci se zpracovávají importovaná data z Centrálního registru
obyvatel.
Koncepce: Bude udržován v rutinním provozu v souladu s legislativou. V souvislosti s centrálními registry může dojít k
rozsáhlejším úpravám tohoto systému. Předpokládá se integrace s modulem VOLBY.

91 Stížnosti
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Evidence stížností týkajících se bytů nebytů a garáží. Je součástí IS CITYWARE. Provoz aplikace byl
ukončen. Data jsou součástí aplikace Bytová agenda a byla zachována. Aplikační kód byl zálohován
správcem aplikace.
Koncepce:

92 Privatizace bytů
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OE; OM; OO;
Legislativa:128/2000 Sb., 513/1991 Sb., 265/1992 Sb., 344/1992 Sb.
Koncepce
Popis:
Aplikace zajišťuje evidenci prodaných bytů dle starých zásad o privatizaci bytů. Je součástí IS CITYWARE.
Koncepce: Aplikace bude provozována do skončení procesu privatizace podle starých zásad. Po jejím skončení bude
rozhodnuto o dalším osudu aplikace.

93 Pojistné události
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OM; OO;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Modul pro evidenci a správu škod na bytech nebytech a garáží v majetku města. Je součástí IS
CITYWARE.
Koncepce: Aplikace bude udržována v souladu s požadavky vlastníka aktiva.

94 Bytová agenda
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; OE; OM; OO; OSo;
Legislativa:128/2000 Sb., 40/1964 Sb., 563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Modul pro pasport, evidenci bytů, nebytů a garáží, správu nájemníků, vyúčtování nájemních bytů, evidenci
a správu pohledávek z bytů. Je součástí IS CITYWARE.
Koncepce: V souvislosti s probíhající privatizací bytů bude aplikace upravována (vyvíjena) v souladu s požadavky
vlastníka aktiva. Po skončení privatizace je nutno řešit způsob naložení s daty prodaných bytů.

95 Inventarizace majetku
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: MP; OE; OM; OO; OSo;
Legislativa:128/2000 Sb., 563/1991 Sb., 270/2010 Sb.
Koncepce
Popis:
Modul slouží k provádění inventarizace nemovitého majetku a jeho příslušenství. Je součástí IS
CITYWARE.
Koncepce: Bude udržován v běžném provozu.

96 Nemovitý majetek
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: IA; OE; OM; OO; OR; OSo;
Legislativa:128/2000 Sb., 40/1964 Sb., 344/1992 Sb., 265/1992 Sb., 563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Evidence nemovitého majektu města. Obsahuje vedení vech typů smluv týkajících se parcel. Má vazbu na
Registr poplatků. Data jsou pravidelně aktualizována importem z KN. Je součástí IS CITYWARE.
Koncepce: Aplikace bude udržována v souladu s potřebami MMK. Do aplikace budou zavedeny šablony pro jednotlivé
typy smluv a ukládání smluv v rámci aplikace. Předpokládaný termín úprav: 2010.

97 Fenix - ESD (e-Sociální dávky)
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OE; OO;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do elkonomického IS Fenix. Slouží k pořizování výplat sociálních dávek. Systém je
propojen na OKnouze/OKslužby.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

98 Fenix - Rozpočet
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: IA; MP; OE; OM; OO; OR; OSo; OSŽP;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do ekonomického IS Fenix. Probíhá příprava jeho uvedení do testovacího provozu.
Koncepce: Udržovat v aktuálním stavu dle platné legislativy.

99 Fenix - Majetek
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: IA; MP; OE; OM; OO; OR; OSo; OSŽP;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do ekonomického IS Fenix. Slouží k účetní evidenci majetku MMK.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

100 Fenix - Pokladna
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: IA; MP; OE; OO; OR; OS; OSo;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do ekonomického IS Fenix. Slouží k vedení pokladního deníku hotovostních operací
na pokladnách MMK.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

101 Fenix - Banka
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: IA; MP; OE; OM; OO; OR;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do elkonomického IS Fenix. Slouží k automatizovanému přenosu informací mezi
internetovým bankovnictvím a dalšími moduly Fenixu.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

102 Fenix - Výkaznictví
Základní údaje

Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OE; OO; OSo;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do elkonomického IS Fenix. Slouží ke generování účetních výkazů podle zákona o
účetnictví.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

103 Fenix - Objednávky
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do elkonomického IS Fenix. Slouží k zajištění evidence vystavených objednávek. Je
svázán s modulem KDF.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

104 Fenix - Účetnictví
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: IA; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do elkonomického IS Fenix. Slouží k zajištění účetní evidence na MMK. Má vazbu do
dalších modulů Fenix.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

105 Fenix - Pohledávky
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OE; OM; OO;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do elkonomického IS Fenix. Slouží k zaúčtování předpisů plateb. Tvoří rozhraní mezi
Registrem poplatků (Cityware) a Účetnictvím.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

106 Fenix - Kniha daňových dokladů (vydané faktury)

Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do elkonomického IS Fenix. Slouží k vystavování daňových dokladů.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

107 Fenix - Kniha došlých faktur
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; IA; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do elkonomického IS Fenix. Slouží k evidenci a likvidaci došlých faktur. Má vazbu do
modulu OBJ a UCA.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

108 Tivoli Storage Manager (TSM)
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:1 - veřejná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o centrální zálohovací systém.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu. Provádět pravidelné kontroly záloh. V rámci rozvoje IS MMK upravovat
zálohovací plán dle požadavků vlastníků informačních aktiv po odsouhlasení bezpečnostním správcem.

109 McAfee - antivirus
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o základní antivirový sytém v datové síti MMK. Je instalován centrálně z konzole spravované na
serveru, klienti běží lokálně na všech stanicích.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, zajišťovat pravidelnou aktualizaci.

110 NOD32 - antivirus
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém

Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o doplňkový antivirový sytém v datové síti MMK. Je instalován na serveru s-firewall a slouží k
zajištění kontroly dat přicházejících z do datové sítě MMK.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, zajišťovat pravidelnou aktualizaci.

111 GeoStore V6
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
GIS desktop aplikaci k zajištění zpracování vektorových grafických dat a jejich import do databáze GIS.
Aplikace je provozována na dvou pracovištích (2 licence): KT-OI (RNDr. Vozár) a OÚPSŘ (Ing. Sikorová).
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, provádět běžné aktualizace. Pro vývoj bude požadováno po dodavateli
zohlednění nejnovějších technologií a standardů pro GIS.

112 MicroStation
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o obecnou grafickou aplikaci pro správu a tvorbu geodat. Provoz ukončen v dubnu 2012
přechodem na Bentley Map standalone.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu. Provádět pravidelné aktualizace v rámci technické podpory.

113 ArcGIS for Desktop 10
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o GIS desktop aplikaci od firmy ESRI pro tvorbu, správu a analýzu geodat, které nelze provádět
prostřednictvím jiných produktů. Aplikace je instalována lokálně na dvou pracovištích OR (Vozár,
Sikorová).
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

114 Surfer
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní

Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o aplikaci k provádění geostatistického modelování. Aplikace je instalována lokálně na jednom
pracovišti: KT-OI (RNDr. Vozár).
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu bez technické podpory.

115 MarushkaDesign
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o aplikaci určenou k administraci projektů pro publikování gedat v aplikaci Marushka a poskytování
WMS a GSWS služeb. Jedná se o desktopovou aplikaci z vlastním webovým serverem.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

116 Marushka
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Webová mapová aplikace pro publikování prostorových geodat uložených v GIS. Aplikace má dvě instance
- veřejnou (uap.karvina.org) a intranetovou (marushka.karvina.org).
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, aplikovat pravidelné aktualizace v rámci technické podpory. Do budoucna by
mě systém nahradit starší systém GS HTML (předpokládaný termín: 2011) a GS Web (předpokládaný
termín: 2011-2012).

117 GS HTML
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o původní aplikaci pro prezentaci geodat v prostředí webového klienta. Provoz ukončen v květnu
2012.
Koncepce: Aplikace bude nahrazena systémem Marushka (termín: 2011). Po ukončení provozu bude aplikace
odinstalována, zdrojový kód bude archivován na CD-ROM). Publikování geodat bude převedeno do
aplikace Marushka.

118 GS Web
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém

Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o webovou aplikaci na platformě JAVA k publikování geografických dat. Slouží jako grafický klient
ostatním aplikacím ze skupiny CITYWARE.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu. Předpokládá se úplné nahrazení novou technologií Marushka
(předpokladaný termín: 2011-2012).

119 Projekty GIS
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o datové struktury v DB Oracle tvořící jednotlivé projekty GIS (např. katastrální mapa, digitální
technická mapa města (DTMMK), cenová mapa stavebních pozemků, mapa čísel popisných, ekologický
monitoring...) a skupina nejrůznějších aplikací, modulů a utilit, které zajišťují zpracování a převod
zdrojových geodat těchto projektů do GIS.
Koncepce: Provádět pravidelnou aktualizaci. Zvětšování územního rozsahu pořízených dat, zejména v projektu
DTMMK.

120 iPortál (intranet MMK)
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o intranetovou aplikaci pro potřeby MMK. Jde o soustavu skupin stránek v Oracle AS Portal, ve
správě jednotlivých odborů (z hlediska obsahu).
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu. Další rozvoj bude prováděn na základě požadavků odborů.

121 Privatizace objektů
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:128/2000 Sb., 40/1964 Sb., 265/1992 Sb., 513/1991 Sb., 344/1992 Sb., 72/1994 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o aplikaci k zajištění privatizace bytů a nebytových prostor v majetku města do osobníhovlastnictví
nebo vznik bytových družstev.
Koncepce: Po skončení privatizace se předpokládá zakonzervování aplikace pro prohlížení dat s možností pokračovat
v další privatizaci.

122 H.E.R. hlasovací systém

Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:1 - veřejná
Uživatelé:
Legislativa:Jednací řád Zastupitelstva měst Karviné
Koncepce
Popis:
Jedná se o elektronický hlasovací systém, je tvořen harwarovou instalací hlasovacích jednotek ve velkém
sále Slezské univerzity Karviná a obslužným softwarem, instalovaným lokálně na vyhrazeném PC. Systém
se zapojuje do provozu vždy před konáním zasedání ZM a po jeho skončení je demontován a uschován ve
vymezených prostorách univerzity.
Koncepce: Udržovat systém v rutinním provozu. V případě potřeby provést obměnu ovládacího PC. Aktualizaci
software a další rozšiřování systému provádět pouze na žádost vlastníka.

123 3Com Network Director
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aktuálně ve verzi 3.0 SP2
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu

124 Virtuální servery VMware
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Viruální prostředí běží na BladeServerech (ESX1 až ESX6).
Koncepce: Pravidelná obnova HW, udržovat v rutinním provozu - zvýšené nároky na dostupnost.

125 Windows Server
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Windows 2003 a 2008 Server ve verzích CZ a EN, 64 a 32 bit, Standard a Enterprise
Koncepce: Dokončit přechod na verzi 2008 u všech serverů během 2014-2015.

126 3Com Wireless Switch Manager
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:4 - chráněná

Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
verze 7.0
Koncepce: udržovat v rutinním provozu

127 Tivoli Monitoring
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Monitoring vytížení serverů a DB Oracle
Koncepce: udržovat v rutinním provozu

128 TOAD for Oracle
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace pro správu a údržbu databáze ORACLE. 3 licence (Vozár, Janková, Szalbotová). Výrobce: Quest
Software Dodavatel: PER4MANCE s.r.o.
Koncepce: Provoz byl ukončen.

129 Bentley Map PowerView
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
CAD A GIS desktop aplikace pro aktivní práci s geodaty a mapovými podklady. 5 licencí. Výrobce: Bentley
System, Inc.
Koncepce: Udržovat v rutinnám provozu a průběžně provádět upgrade v rámci TP.

130 Komerční certifikát České pošty (přihlašovací)
Základní údaje
Kategorie: Certifikáty / Provozní systém
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:
Koncepce
Popis:

Jedná se o komerční - nekvalifikované certifikáty vydávané certifikační autoritou PostSignum. Primárně
jsou určeny jako autorizační klíč k jiným informačním systémům.
Koncepce: Provádět pravidelnou obnovu vydaných certifikátů dle schváleného seznamu osob (v rámci systému
schvalování přístupových práv).

131 KROS
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / Provozní systém
Klasifikace:1 - veřejná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jedná se o databázi cenového ohodnocení stavebních prací a slouží pro plánování a sledování
investičních činností na OM. Software je instalován lokálně z instalačního média.
Koncepce: Udržovat v provozu, aktualizaci provádět na podnět vedoucí oddělení provozu a údržby majetku OM.

132 WinRevize
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Program pro revizní techniky elektro, pomocí kterého lze zpracovávat revizní zprávy, vyhledávat a
pracovat s údaji z textů norem obsažených v databázi, oceňovat práce podle ceníku revizních prací
Koncepce: Udržovat v provozu.

133 WinNářadí
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Program určený těm elektrotechnikům, kteří se zabývají revizemi a kontrolami, nebo evidencí revizí a
kontrol, elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610, nebo
zkouškami zařízení pro obloukové svařování dle ČSN EN 60974-4 (05 2205).
Koncepce: Udržovat v provozu.

134 Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis)
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:3 - externí
Uživatelé: IA; OE; OM; OO; OR; OSo; OSŽP;
Legislativa:§ 3a zákona č. 215/2004 Sb.
Koncepce
Popis:
Jedná se o centrální databázi pro evidenci poskytnutých podpor malého rozsahu. Správcem je ÚOHS.

Koncepce: Zajišťovat připojení do databáze dle potřeb odborů a schválených přístupových práv.

135 Technické normy - dálkový přístup
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / Provozní systém
Klasifikace:3 - externí
Uživatelé: OM; OO; OR; OSŽP;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Databáze Českého normalizačního institutu poskytující on-line přístup do elektronických verzí technických
norem. Smluvně zajišťuje OO-OVS, také hradí ze svého rozpočtu.
Koncepce: Zajišťovat přístup uživatelů dle požadavků odborů ve spolupráci s OO-OVS.

136 Fenix - ÚSP
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OE;
Legislativa:563/1991 Sb.
Koncepce
Popis:
Jedná se o modul IS Fenix k zajištění přenosů účetních výkazů do účetnictví státu.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

137 Soudní spory
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: OO;
Legislativa:§38 zák. č. 12/2000 Sb., §5 zák. č. 133/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Aplikace slouží k evidenci probíhajících soudních sporů vč. výpočtů nákladů a penále při vymáhání
pohledávek.
Koncepce: Udržovat aplikaci v rutinním provozu, zapracovávat legislativní změny, příp. další rozvoj aplikace dle
požadavku vedoucí OO a vedoucí OO-OPK.

138 Systém včasné intervence
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:359/1999 Sb.
Koncepce
Popis:
Systém je provozován v rámci projektu Ministerstva vnitra jako částečně centralizovaná webová aplikace.
Provoz serveru a aplikace zajišťuje statutární město Havířov.
Koncepce: Užívání systému nahradí aplikaci Cityware - Sociální agenda, část OSPOD.

139 Import souboru popisných informací katastru nemovitostí
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Vyhláška č.162/2001 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru
Legislativa:
nemovitostí České republiky.
Koncepce
Popis:
Aplikace zajišťuje import souboru popisných informací z výměnného formátu katastru VFK do databáze
Oracle.
Koncepce: Udržovat v rutinnám provozu a průběžně provádět upgrade v rámci TP.

140 Import souboru geodetických informací katastru nemovitostí
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:1 - veřejná
Uživatelé:
Vyhláška č.162/2001 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru
Legislativa:
nemovitostí České republiky.
Koncepce
Popis:
Aplikace zajišťuje hromadný import údajů VFK SGI KN do databáze Oracle ve formátu geometrie WKB
(katastrální mapu, údaje bonitovaných půdně ekologických jednotek, plochy budov, plochy věcných
břemen).
Koncepce: Udržovat v rutinnám provozu a průběžně provádět upgrade v rámci TP.

141 Bentley Redline
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Obecná prohlížečka CAD výkresů a rastrových podkladů s možností jednoduché editace (redlining). 500
licencí v rámci smlouvy SELECT. Provoz ukončen.
Koncepce:

142 GeoStore V5 pro MicroStation
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Nádstavba pro systém MicroStation určená k zpracování vektorových grafických dat a jejich importu do
databáze GIS. Provoz ukončen v prosinci 2011.
Koncepce:

143 TechLine pro MicroStation
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Specializovaná nádstavba pro grafický systém MicroStation určená na pokročilou úpravu a zpracování
grafických vektorových dat, provádění kontroly výkresové dokumentace, hromadné převody prvků apod.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

144 MIDAS Lite
Základní údaje
Kategorie: Ukončen provoz / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Metainformační systém na správu metadat o geodatech uložených v GIS. Poskytovatel: Česká asociace
pro geoinformace CAGI
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

145 Úkolovník
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace získává data z elektronických formulářů ve FromS (usnesení RM/ZM, zápisy PVO/PUF) a
prezentuje je prostřednictvím iPortálu.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

146 Databáze informačních aktiv
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:365/2000 Sb.
Koncepce
Popis:
Jde o primární zdroj dat o informačních aktivech pro bezpečnostní politiku ICT a systém řízení
přístupových práv. Aplikace je navázána na elektronický formulář Žádost o nastavení přístupových práv a
aplikaci PersonA, která poskytuje front-end aplikace (vyhledávání, editace, správa).
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, aktualizovat data minimálně při revizi bezpečnostní politiky.

147 Spotřeba
Základní údaje

Kategorie: Jiné aplikace / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Program je určen pro vyhodnocování spotřeby autoprovozu z dat získaných z centra CCS.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

148 Fenix - Správa aplikací a uživatelů
Základní údaje
Kategorie: Fenix / ISVS-176
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o modul patřící do ekonomického IS FENIX, aplikace pro definování přístupu do IS Fenix
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace.

149 Jednotný IS práce a sociálních věcí
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: OSo;
Legislativa:108/2006 Sb.
Koncepce
Popis:
Aplikace MPSV pro podporu práce sociálních pracovníků.
Koncepce: Udržovat přístupy zaměstnanců do aplikace dle požadavků OSV.

150 Střet zájmů
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVS-4248
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: OO;
Legislativa:159/2006 Sb.
Koncepce
Popis:
Webová aplikace na principu chráněného webu s interním i externím přístupem. Externím uživatelům jsou
data zpřístupněna po zaslání přístupového jména hesla na základě žádosti podané dle zákona.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu a v souladu s platnou legislativou.

151 Evidence smluv
Základní údaje
Kategorie: Portálové aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: FUN; IA; MP; OE; OM; OO; OR; OS; OSo; OSŽP;
Legislativa:
Koncepce

Popis:

Intranetová aplikace k zajištění elektronické evidence smluv a jejich skenovaných obrazů. Aplikace je v
testovacím provozu.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu.

152 ALLWIN
Základní údaje
Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Software slouží ke získávání dat o telefonních hovorech z telefonní ústředny.
Koncepce: Udržovat v běžném provozu.

153 GPS Garmin Mapsource
Základní údaje
Kategorie: Jiné aplikace / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Aplikace určená pro aktualizaci a provoz mapových podkladů automobilových navigací.
Koncepce: Udržovat mapové podklady v aktuálním stavu.

154 Profil zadavatele (Softender)
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:1 - veřejná
Uživatelé: MP; OE; OM; OO; OR; OSo;
Legislativa:zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Koncepce
Popis:
Jedná se o outsourcované řešení u spol. B2B Centrum, forma internetové aplikace. Slouží ke splnění
požadavků zákona o veřejných zakázkách na tzv. Profil zadavatele. Přístupy uživatelů jsou zadávány
dodavatelem na základě zaslaných údajů.
Koncepce: Udržovat v provozu na základě smlouvy s poskytovatelem. Zapracování případných legislativních změn
požadovat na dodavateli.

155 IAIS - Integrovaný agendový informační systém ČSÚ
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:1 - veřejná
Uživatelé: OS; OSŽP;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Koncepce:

156 Kukátko (Cwn ISZR Viewer)
Základní údaje
Kategorie: Cityware / ISVS-174
Klasifikace:3 - externí
Uživatelé: OE; OO; OS; OSo;
Legislativa:111/2009 Sb., o základních registrech veřejné správy
Koncepce
Popis:
Aplikace slouží pro přímé čtení údajů ze základních registrů ROB, ROS, RÚIAN a RPP na základě
přidělených agend a činnostních rolí.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu, aktualizovat seznamy agend a činnostních rolí dle stavu v RPP.

157 Bentley Map standalone
Základní údaje
Kategorie: GIS / Provozní systém
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OM; OR;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
CAD A GIS desktop aplikace pro aktivní práci s geodaty a mapovými podklady. 2 licence. Výrobce: Bentley
System, Inc.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu. Provádět pravidelné aktualizace v rámci technické podpory.

158 Sociální služby - Poskytovatel
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:3 - externí
Uživatelé: OSo;
Legislativa:108/2006 Sb.
Koncepce
Popis:
Webová aplikace, slouží k prohlížení údajů o poskytované sociální péči na úseku sociálně-právní ochrany
dětí.
Koncepce: Správa přístupových práv dle IK a bezpečnostní politiky.

159 Hmotná nouze - kukátko
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: OSo;
Legislativa:111/2006 Sb.
Koncepce
Popis:
Webová aplikace; Kukátko slouží pro pracovníky obecních úřadů a krajských úřadů, kteří pracují se
standardizovaným záznamem sociálního pracovníka.
Koncepce: Řízení přístupových práv v souladu s IK a bezpečnostní politikou.

160 Vodoprávní úřad
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OSŽP;
Legislativa:254/2001 Sb.
Koncepce
Popis:
Program je pomocníkem OSŽP při vedení řízení. Umožňuje vést všechny typy správních řízení a dalších
postupů, které na OSŽP přicházejí v úvahu.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

161 Správní úřad
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OSŽP;
Legislativa:500/2004 Sb.
Koncepce
Popis:
Program je pomocníkem OSŽP při vedení řízení. Umožňuje vést všechny typy správních řízení a dalších
postupů, které na OSŽP přicházejí v úvahu.
Koncepce: systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

162 Památky
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OSŽP;
Legislativa:20/1987 Sb.
Koncepce
Popis:
Program slouží OSŽP při vedení řízení na úseku památkové péče. Umožňuje vést všechny typy správních
řízení a dalších postupů, které na OSŽP přicházejí v úvahu.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

163 Vyvlastňovací úřad
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OSŽP;
Legislativa:184/2006 Sb.
Koncepce
Popis:
Program slouží OSŽP při vedení řízení dle zákona o vyvlastnění. Umožňuje vést všechny typy správních
řízení a dalších postupů, které na OSŽP přicházejí v úvahu.
Koncepce: Systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

164 Silniční úřad
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé:
Legislativa:13/1997 Sb., 111/1994 Sb., 56/2001 Sb.
Koncepce
Popis:
Program slouží OR při vedení řízení na úseku silničního hospodářství. Umožňuje vést všechny typy
správních řízení a dalších postupů, které na OR přicházejí v úvahu.
Koncepce: systém bude udržován v rutinním provozu, včetně průběžné aktualizace v souladu s legislativními
změnami.

165 VITAweb
Základní údaje
Kategorie: Vita SW / ISVS-175
Klasifikace:2 - interní
Uživatelé: OR; OS; OSŽP;
Legislativa:
Koncepce
Popis:
Jde o webovou aplikaci zpřístupňující data jiných aplikací VITA (stavební úřad, úřad územního plánování,
atd.). Použití aplikace je vázáno na tlustého klienta kteréhokoliv modulu VITA.
Koncepce: Udržovat v běžném provozu, zajistit aktualizace v rámci plánu aktualizací ostatních modulů VITA.

166 Centrální registr vozidel
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:2 - interní
Uživatelé: OR; OS;
Legislativa:56/2001Sb.
Koncepce
Popis:
Centrální registr vozidel provozovaný MDČR.
Koncepce: Udržovat v rutinním provozu v souladu s požadavky ministerstva.

167 Centrální informační systém stanic technické kontroly
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / ISVSKlasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: OS;
Legislativa:56/2001 Sb.
Koncepce
Popis:
Webová aplikace obsahuje veškerá data o technických prohlídkách vozidel v rámci celé ČR, umožňuje
náhled na vydané protokoly o technických prohlídkách a v rámci tohoto náhledu provést tisk opisu daného
protokolu.
Koncepce: Udržovat v provozu v souladu s požadavky MDČR.

168 Česká kancelář pojistitelů
Základní údaje
Kategorie: Centrální aplikace / Provozní systém
Klasifikace:4 - chráněná
Uživatelé: OS;
Legislativa:168/1999 Sb.
Koncepce
Popis:
Webová aplikace pro přístup k informacím o smlouvách o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.
Koncepce: Udržovat přístupy v aktuálním stavu.

Příloha
Příloha
usnesení RM Karviné č. 338
Příloha č.
č. 11 kkusnesení

Termíny a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní 2015/2016 do škol zřizovaných statutárním městem Karviná

Název organizace

Návrh ředitele

základní školy
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,
příspěvková organizace

odloučené pracoviště MŠ Dačického - 07.04.2015 od 9:00
hodin do 17:00 hodin

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem
vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná
Fryštát, Dr. Olszaka 156

odloučené pracoviště MŠ Dr. Olszaka - 07.04.2015 od
9:00 hodin do 16:30 hodin

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná,
příspěvková organizace

MŠ U Máji - Sokolovská - 07.04.2015 od 8:00 hodin do
12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin,
08.04.2015 od 13:00 hodin do 16:00 hodin
MŠ U Vilíka - tř. Družby - 07.04.2015 od 8:00 hodin do
12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin,
08.04.2015 od 13:00 hodin do 16:00 hodin

mateřské školy
MŠ U MŠ - 07.04.2015 od 7:00 hodin do 13:00 hodin
08.04.2015 od 12:00 hodin do 16:00 hodin
Mateřská škola Karviná - Ráj U Mateřské školy 2/360

odloučené pracoviště MŠ Louky - 07.04.2015 od 7:00
hodin do 13:00 hodin
08.04.2015 od 12:00 hodin do 16:00 hodin

Mateřská škola, Olbrachtova

07.04.2015 od 9:00 hodin do 11:30 hodin a od 13:00 hodin
do 16:30 hodin
08.04.2015 od 10:00 hodin do 11:30 hodin

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431

07.04.2015 od 9:00 hodin do 17:00 hodin

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761

07.04.2015 od 9:00 hodin do 11:30 hodin a od 12:30 hodin
do 17:00 hodin
08.04.2015 od 13:00 hodin do 17:00 hodin

Mateřská škola Karviná - Nové Město Spojka 1389,
odloučené pracoviště Karviná-Hranice 2910

MŠ Spojka – 08.04.2015 od 9:00 hodin do 12:00 hodin a
od 13:00 hodin do 16:00 hodin
odloučené pracoviště MŠ Hranice - 08.04.2015 od 9:00
hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin

Mateřská škola Karviná - Nové Město Dvořákova 1622

07.04.2015 od 9:00 hodin do 11:30 hodin a od 12:30 hodin
do 16:00 hodin

Mateřská škola, Nedbalova

07.04.2015 od 8:00 hodin do 11:30 hodin a od 13:00 hodin
do 16:00 hodin
08.04.2015 od 13:00 hodin do 16:00 hodin

Mateřská škola Karviná - Mizerov Čajkovského 2215

07.04.2015 od 9:00 hodin do 16:00 hodin

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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Mateřská škola Karviná - Mizerov Na Kopci 2099

07.04.2015 od 7:30 hodin do 16:00 hodin
08.04.2015 od 12:30 hodin do 16:00 hodin

Mateřská škola Karviná - Mizerov Centrum 2314

07.04.2015 od 9:00 hodin do 16:00 hodin

Mateřská škola Karviná – Mizerov Kpt. Jaroše 2224

07.04.2015 od 9:00 hodin do 16:00 hodin
08.04.2015 od 13:00 hodin do 16:00 hodin

Mateřská škola Karviná - Hranice Slovenská 2872

08.04.2015 od 10:00 hodin do 16:00 hodin

Mateřská škola, Žižkova

09.04.2015 od 8:00 hodin do 16:00 hodin

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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