STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
9. schůze Rady města Karviné konané dne 11.03.2015
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

341

Schválení ověřovatelů zápisu 9. schůze RM Karviné konané dne 11.03.2015

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

schválila
ověřovatele zápisu 9. schůze RM Karviné konané dne 11.03.2015, a to pana Radka Orszulika a pan Ing. Dalibora
Závackého.

342

Schválení programu 9. schůze RM Karviné konané dne 11.03.2015

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

schválila
program 9. schůze RM Karviné konané dne 11.03.2015, a to včetně projednaných změn:

doplněné materiály:
Doplnění programu č. 5 – OM – Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti
BYTservis-služby, spol. s r.o., se sídlem Karviná, Ráj, Prameny 603/24, IČ 47670860, v záležitosti odvolání a
jmenování členů dozorčí rady.
Doplnění programu č. 6 – OO - Mimořádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konaná dne
26.03.2015.
Doplnění programu č. 7 – OR – Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 1/2008 a Dodatku č. 1 k Dohodě č. 1/2010 o
zajištění ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná.
přizvaní hosté:
Doplnění programu č. 5 - paní Renáta Otrubová, ředitelka obchodní společnosti BYTservis-služby, s. r. o.
Doplnění programu č. 7 - Ing. Pavel Hadrava, Ph.D., provozní ředitel OKD, a. s., Ing. Jarmila Ivánková, finanční
ředitelka OKD, a. s.

343

Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - zpráva za rok 2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit roční monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Karviná za rok
2014 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit změnový formulář č. 14 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

344

Návrh na delegování zástupce statutárního města Karviné na valné hromady akciové
společnosti Depos Horní Suchá, 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 delegovat pro volební období 2014 - 2018 pana Ing. Lukáše Raszyka, náměstka
primátora města Karviné, jako zástupce statutárního města Karviné, na valné hromady akciové společnosti Depos
Horní Suchá.

345

Zástupce statutárního města Karviné ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska 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 delegovat pana Karla Wiewiórku, náměstka primátora města Karviné, jako zástupce
statutárního města Karviné do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro volební období 2014 - 2018.
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346

Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2015

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2015.

347

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné panu
Antonínu Barákovi a panu Dušanu Dúškovi

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné stanovit s účinností od 11.03.2015 neuvolněnému členovi Zastupitelstva města
Karviné, členovi komise Rady města Karviné, panu Antonínu Barákovi měsíční odměnu ve výši Kč 1.600,-- (slovy:
Jedentisícšestset korun českých) a neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné panu Dušanu Dúškovi
měsíční odměnu ve výši Kč 1.200,-- (slovy: Jedentisícdvěstě korun českých).

348

Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 1/2008 a Dodatku č. 1 k Dohodě č. 1/2010 o zajištění
ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné uzavřít se společností OKD, a. s., se sídlem Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly,
IČO 268 63 154 Dodatek č. 1 k Dohodě č. 1/2008 a uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě č. 1/2010 o zajištění ochrany
nemovistosti a zájmů statutárního města Karviná, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k tomuto usnesení.
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349

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
materiál stáhnout z programu 9. schůze RM Karviné konané dne 11.03.2015.

350

Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti STaRS
Karviná, s. r. o., v záležitostech odvolání a jmenování nových členů dozorčí rady

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
odvolat dosavadní členy dozorčí rady obchodní společnosti STaRS Karviná, s. r. o., a to: Karla Wiewiórku, JUDr.
Karin Němcovou, Mgr. Jaromíra Spáčila, Lubicu Balwarovou a Ing. Miladu Nikodemovou, MBA,a to s účinností od
11.03.2015.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
s účinností od 11.03.2015 jmenovat nové členy dozorčí rady obchodní společnosti STaRS Karviná, s. r. o., takto:
Tomáš Gallik,
JUDr. Karin Němcová,
Jiří Matuszek,
Lubica Balwarová,
Jana Moczydlanová,

351

(předseda),
(člen),
(člen),
(člen).

(člen),

Změna Organizačního řádu příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná

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

38/2015/RM
vedoucí OR
2015-03-11
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rozhodla
schválit změnu Organizačního řádu příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733
24 Karviná-Fryštát, IČO 71295119, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, s účinností od 11.03.2015.

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

39/2015/RM
vedoucí OR
2015-03-11

rozhodla
schválit Přílohu č. 1 k Organizačnímu řádu příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná, se sídlem Fryštátská
72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČO 71295119, dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení, s účinností od 11.03.2015.

352

IPRM IOP - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

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

schválila
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

353

Cesta k městu II, Kreativní business - uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace

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

40/2015/RM
vedoucí OR
2015-04-30

rozhodla
uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Karviná a Julií Koždoňovou,
na realizaci předloženého projektu „Spolu vpřed“ v rámci
schváleného projektu Cesta k městu II ve výši Kč 39.359,-- (slovy: Třicetdevěttisíctřistapadesátdevět korun
českých). Účelem této dotace je úhrada způsobilých výdajů projektu, kterými jsou: doprava účastníků projektu
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(hromadná doprava); pořízení technického vybavení – dataprojektor, kamera; kancelářské a výtvarné potřeby;
úhrada stravování a ubytování účastníků projektu (víkendového pobytu); pořízení hry (např. Finanční svoboda) a
realizace schváleného projektu v plném rozsahu v období od 01.03. 2015 do 15.06.2015. Příjemce je povinen ve
lhůtě do 20-ti kalendářních dnů od ukončení projektu předložit závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.

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

41/2015/RM
vedoucí OR
2015-04-30

rozhodla
uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Karviná a Danielem Lotterem,
na realizaci předloženého projektu „Instruktoři v
akci“ v rámci schváleného projektu Cesta k městu II ve výši Kč 27.000,-- (slovy: Dvacetsedmtisíc korun českých).
Účelem této dotace je úhrada způsobilých výdajů projektu, kterými jsou poplatky za akreditované školení „instruktor
vodní turistiky“ pro 10 osob v maximální výši Kč 2.700,-- za osobu a realizace schváleného projektu v plném
rozsahu v období od 01.03.2015 do 15.06.2015. Příjemce je povinen ve lhůtě do 20-ti kalendářních dnů od
ukončení projektu předložit závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.

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

42/2015/RM
vedoucí OR
2015-04-30

rozhodla
uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Karviná a Lukreciem Kiššem,
na realizaci předloženého projektu „S Rapem proti
kriminalitě“ v rámci schváleného projektu Cesta k městu II ve výši Kč 40.000,-- (slovy: Čtyřicettisíc korun českých).
Účelem této dotace je úhrada způsobilých výdajů projektu, kterými jsou pronájem prostor, úhrada služeb DJ,
fotografa, kamery/střihu, security, občerstvení, náklady na propagaci, kreditní položka na telefon a náklady
související s tvorbou a vydáním CD, a realizace schváleného projektu v plném rozsahu v období od 01.02.2015
do 15.04.2015. Příjemce je povinen ve lhůtě do 20-ti kalendářních dnů od ukončení projektu předložit závěrečné
vyúčtování poskytnuté dotace.

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

43/2015/RM
vedoucí OR
2015-04-30

rozhodla
uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Karviná a Terezou Bucharovou,
na realizaci předloženého projektu „Dětem o kultuře v
Karviné“ v rámci schváleného projektu Cesta k městu II ve výši Kč 10.085,-- (slovy: Desettisícosmdesátpět korun
českých). Účelem této dotace je úhrada způsobilých výdajů projektu, kterými jsou pronájem, odměny pro účastníky
workshopů a potřeby pro workshop a prezentování, a realizace schváleného projektu v plném rozsahu v období od
20.02.2015 do 30.04.2015. Příjemce je povinen ve lhůtě do 20-ti kalendářních dnů od ukončení projektu předložit
závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
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354

Smlouva o poskytování reklamy a o poskytování služeb mezi Technickými službami
Karviná, a. s., a statutárním městem Karviná v rámci konání celoměstských akcí pro rok
2015

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

44/2015/RM
vedoucí OR
2015-04-10

rozhodla
uzavřít Smlouvu o poskytování reklamy a o poskytování služeb mezi Technickými službami Karviná, a. s., se
sídlem Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město, IČO: 65138082, a statutárním městem Karviná, se sídlem
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČO: 00297534, v rámci konání celoměstských akcí pro rok 2015, dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

355

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.

356

Prominutí pohledávek

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

rozhodla
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prominout pohledávku statutárního města Karviné vůči panu Pavlu Kružíkovi, adresa:
SR vzniklou neuhrazením poplatku za provedený odtah vozidla ve výši Kč 1.100,-- (slovy: Jedentisícjednosto korun
českých).

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

rozhodla
prominout pohledávku statutárního města Karviné vůči panu Michalu Novákovi, adresa:
vzniklou neuhrazením poplatku za provedený odtah vozidla ve výši Kč 2.900,-- (slovy: Dvatisícedevětset korun
českých).

357

Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Technické
služby Karviná, a. s., v záležitosti navýšení odměny předsedy představenstva

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

rozhodla
o navýšení odměny předsedy představenstva Technických služeb Karviná, a. s., dle Článku 9 odst.3 písm. i)
Stanov z částky Kč 5.780,-- (slovy: Pěttisícsedmsetosmdesát korun českých) měsíčně na částku Kč 10.000,-(slovy: Desettisíc korun českých) měsíčně, a to s účinností od 11.03.2015.

358

Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti
BYTservis-služby, spol. s r. o., se sídlem Karviná, Ráj, Prameny 603/24, IČ 47670860, v
záležitosti odvolání a jmenování členů dozorčí rady

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

45/2015/RM
vedoucí OM
2015-03-11

rozhodla
o odvolání členů dozorčí rady obchodní společnosti BYTservis-služby, spol. s r. o., se sídlem Karviná, Ráj, Prameny
603/24, IČ 47670860:
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Mgr. Karla Kőnigsteina,
Jany Moczydlanové,
Ivana Fodora,
Ing. Lady Pluhařové,
Tomáše Javorčíka,

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

46/2015/RM
vedoucí OM
2015-03-11

rozhodla
o jmenování nových členů dozorčí rady obchodní společnosti BYTservis-služby, spol. s r. o., se sídlem Karviná, Ráj,
Prameny 603/24, IČ 47670860:
Radka Orszulika,
Petra Malýjurka,
Bc. Miloslava Pawlicy,
Josefa Korzonka,
Ing. Ladu Pluhařovou

359

Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku
statutárního města Karviné

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

rozhodla
uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od 01.04.2015 na dobu neurčitou.

360

Zřízení služebnosti - p. Salamon

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

rozhodla
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zřídit služebnost inženýrské sítě - vodovodní přípojka na části pozemku p. č. 2383, katastrální území
Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení,
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2579/1, katastrální území Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení
stavby inženýrské sítě dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude
stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení
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. 2579/1, katastrální území Karviná-město, obec Karviná
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání, dle které vlastník pozemku p. č. 2579/1
zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení užívání části pozemku p. č. 2383,
katastrální území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku který tvoří přílohu č. 2 k
tomuto usnesení, částku stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání navýšenou o příslušnou částku DPH
stanovenou dle platných právních předpisů.

361

Zřízení služebnosti - PODA a. s., 4. - 5. etapa

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 vedení veřejné sítě elektronických komunikací na částech pozemků
uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení, jak je zakresleno v situačních snímcích, které tvoří přílohu č. 2 k
tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka inženýrské sítě, 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 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 inženýrské sítě 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 uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení, blíže specifikováno v situačních
snímcích, které tvoří přílohu č. 3 k tomuto usnesení, částku 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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362

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

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

rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo MMK/SML/1323/2014 ze dne 21.10.2014 uzavřené mezi statutárním
městem Karviná a společností Ridera Stavební a. s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 45192464 dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

363

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

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

rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo MMK/SML/1322/2014 ze dne 21.10.2014 uzavřené mezi statutárním
městem Karviná a společnostmi AWT Rekultivace a. s ., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ
47676175 a STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ
64617874 jakožto společníků společnosti bez právní subjektivity Stadion Karviná I, se sídlem Dělnická 884/41, 735
64 Havířov-Prostřední Suchá dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

364

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji, zrušení
usnesení RM Karviné č. 17 ze dne 12.11.2014 a uzavření Smlouvy o koordinaci staveb

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
o zrušení usnesení Rady města Karviné č. 17 ze dne 12.11.2014 v plném znění z důvodu uvedených v důvodové
zprávě.
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
uzavřít Smlouvu o koordinaci staveb mezi statutárním městem Karviná a doposud známými zhotoviteli části stavby
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji, jimiž jsou společnost Ridera
Stavební a. s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 45192464 a společnosti AWT Rekultivace a. s.,
Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 47676175 a STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.,
Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 64617874 jakožto společníci společnosti bez právní
subjektivity „Stadion Karviná I“, se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov- Prostřední Suchá dle přílohy č. 1 k
tomuto usnesení.

365

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Obnova objektu a okolí kina
Centrum Karviná

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/1639/2014 ze dne 12.11.2014 na realizaci stavby Obnova
objektu a okolí kina Centrum Karviná mezi statutárním městem Karviná a firmou Zlínstav a. s., Bartošova 5532,
Zlín, IČ 28315669 - cena díla bez DPH se změnila na 61.571.128,81 Kč (slovy:
Šedesátjedenmiliónpětsetsedmdesátjedentisícjednostodvacetosm korun českých 81/100) dle přílohy č.1 k
tomuto usnesení.

366

Změna zásad o poskytování informací - sazebník

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
vydat Zásady, kterými se mění zásady o poskytování informací dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
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367

Návrh na odvolání a jmenování nového člena komise bezpečnostní a prevence

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
odvolala
s účinností od 11.03.2015 z funkce člena komise bezpečnostní a prevence pana Dušana Dúšku, na to základě jeho
žádosti.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
jmenovala
s účinností od 11.03.2015 do funkce člena komise bezpečnostní a prevence pana Antonína Baráka.

368

Návrh na odvolání a jmenování nového člena komise majetkové a bytové

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
odvolala
s účinností od 11.03.2015 z funkce člena komise majetkové a bytové pana Josefa Korzonka, a to na základě jeho
žádosti.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
jmenovala
s účinností od 11.03.2015 do funkce člena komise majetkové a bytové pana Bc. Jana Šimerdu.
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369

Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory,
Klicperova 504/8, PSČ 709 00

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

vzala na vědomí
informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory,
Klicperova 504/8, PSČ 709 00 dne 26.03.2015 v 09:00 hod. v budově sídla Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, ul. 28. října 2771/117, č. dv. F513, včetně programu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

370

Zápis z Valné hromady Honebního společenstva Karviná-Louky

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

vzala na vědomí
informace uvedené v Zápise z Valné hromady Honebního společenstva Karviná-Louky, který je přílohou č. 1 k
důvodové zprávě.

371

Mimořádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a. s., konaná dne 26.03.2015

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

vzala na vědomí
konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, PSČ 735 35, IČ 47677287,
dne 26.03.2015 v 08:00 hodin v sídle společnosti a její program dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
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z pov. Ing. Jan Wolf, v. r.
........................................................................
Tomáš Hanzel
primátor

z pov. Karel Wiewiórka, v. r.
.......................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora

Přílohy
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1
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Název
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Příloha
č.č.1 1k kusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 343

Roční zpráva o postupu realizace IPRM
za rok 2014
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS.
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
Údaje o IPRM
Název IPRM:

Integrovaný plán rozvoje města Karviná

Celková výše alokace dle Smlouvy 15 287 728 EUR, kurz 25,- Kč / EUR =
v EUR:
382 193 200 Kč
Datum zahájení realizace IPRM:

02/2008

Datum ukončení realizace IPRM:

12/2015

Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Pořadové číslo zprávy:

6

Monitorované období:

Začátek

01/01/2014

Konec

31/12/2014

Datum předložení zprávy:
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
Nositel IPRM
IČ

00297534

Název:

Statutární město Karviná

Adresa:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

Statutární zástupce:

Tomáš Hanzel, primátor

(jméno a příjmení, funkce)
Kontaktní osoba (manažer IPRM):
Jméno a příjmení, funkce:

Ing. Lenka Hanusková, manažer IPRM

Telefonní číslo/mobil/Fax:

596 387 435

E-mail:

Lenka.hanuskova@karvina.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
(Stručný popis podstatných kroků IPRM realizovaných v rámci sledovaného období – např.
předložené projekty, zahájené a ukončené projekty apod.)
U jednotlivých níže uvedených projektů, které byly během roku 2014 v přípravě, realizaci či
probíhalo jejich ukončení, je uvedeno stručně shrnutí realizovaných aktivit.
 Městský fotbalový stadion – v souvislosti s projektem byla ke dni 30.4.2014
předložena žádost o dotaci, dne 25.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí
dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity.
Stavební práce byly zahájeny 24.10.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli
stavby II, 7.11.2014 bylo předáno staveniště stavby I.


Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově – tento
projekt byl stavebně ukončen k 27.8.2014, v říjnu 2014 byla předložena závěrečná
monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Dotace byla proplacena dne 19.12.2014
v celkové výši 2 424 006,25 Kč.



Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštát – projekt byl fyzicky
ukončen 31.5.2013. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 23.1.2014,
závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla předložena dne 19.2.2014.
Dotace byla proplacena dne 21.07.2014 ve výši 3 402 500,70 Kč.

 Obnova objektu kina Centrum Karviná – 26.9.2013 byla podána žádost o dotaci ,
dne 26.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové
řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly zahájeny
19.11.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.
 Obnova okolí kina Centrum - dne 11.6.2014 byla podána žádost o dotaci,
v současné době probíhá příprava uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly
zahájeny 19.11.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.


Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice - dne 26.9.2013 byla podána
žádost o dotaci, dne 05.08.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce
byly zahájeny dne 23.4.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby. Stavba
byla ukončena 29.10.2014. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
prozatím nebyla podána.

 Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné – dne 26.9.2013 byla
podána žádost o dotaci , dne 18.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce
byly zahájeny 18.11.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.
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Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné – 26.9.2013 byla
podána žádost o dotaci , dne 18.9.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce
byly zahájeny 6.8.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.



Rekonstrukce parku Boženy Němcové – v Karviné – III. etapa – okolí kašny
naproti sauny - dne 23.9.2014 byla podána žádost o dotaci , v současné době běží
administrace a příprava uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Probíhá příprava
výběrového řízení na zhotovitele.



Revitalizace zámku Fryštát – V průběhu ledna 2015 bude zpracována projektová
dokumentace a Zjednodušená studie proveditelnosti, následně pak bude v únoru
2015 podána Žádost o dotaci.



Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné - dne 26.9.2013 byla podána žádost o
dotaci, dne 16.7.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly
zahájeny 8.4.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby. Stavba byla
ukončena 26.11.2014. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu se
předpokládá, že bude předložena v 1/2015.



Business gate – během roku 2014 byla zpracována projektová dokumentace a
zjednodušená studie proveditelnosti. V únoru 2015 bude podána Žádost o dotaci.



Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné (okolí KB) - během
roku 2014 byla zpracována projektová dokumentace a zjednodušená studie
proveditelnosti. Následně bude v únoru 2015 podána Žádost o dotaci.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
(Zhodnocení průběhu a stavu realizace, plnění indikátorů, finančního plánu, navrhované
změny, vč. jejich stručného zdůvodnění, apod.)
Během roku 2014 probíhala realizace těchto projektů:
Obnova objektu kina Centrum Karviná
Obnova okolí kina Centrum
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
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Městský fotbalový stadion
Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově – tento projekt byl
zároveň v roce 2014 finančně ukončen.
Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice
Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
Rekonstrukce parku Boženy Němcové – v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny

Tyto projekty byly v roce 2014 finančně ukončeny a dotace byla proplacena:
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě (in-line)
Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
Tyto projekty byly již v roce 2014 ve fázi udržitelnosti:
Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná
Rekonstrukce kulturního domu Družba
Parkovací stání - Družba
Rekonstrukce Univerzitního parku
Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná
Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné
Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona
Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ
Z důvodu využití nevyčerpané finanční alokace byla v roce 2014 zahájena příprava
níže uvedených projektů. Žádost o dotaci bude pro jednotlivé projekty předložena
v termínu do 17.02.2015.
Business gate
Revitalizace zámku Fryštát
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné (okolí KB)
Během roku 2014 byly z IPRM ROP Karviná vyřazeny níže uvedené projekty:
Původně zařazený projekt do IPRM ROP „Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové
v Karviné“ byl z IPRM ROP vyřazen a jeho realizace byla provedena výhradně z vlastních
zdrojů statutárního města Karviná.
Taktéž byl z IPRM ROP vyřazen projekt „Výstavba parkoviště v Karviné“. Jeho realizace
nemohla být z důvodu časově náročné administrativní přípravy financována právě z IPRM
ROP.
Změnové formuláře předložené v roce 2014
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Během roku 2014 byly formou změnových formulářů doplněny projekty k realizaci, taktéž
došlo k vyřazení projektů z IPRM ROP, byly aktualizovány některé aktivity a opatření
v rámci IPRM ROP a to v návaznosti na doplněné či vyřazené projekty.
V souvislosti se všemi výše uvedenými změnami došlo k aktualizaci rozpočtu IPRM ROP a
to formou přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními bez vlivu na celkovou
výši alokovaných finančních prostředků na IPRM ROP.
Taktéž došlo k aktualizaci hodnot jednotlivých indikátorů.
Výše uvedené aktualizace rozpočtu a indikátorů IPRM ROP jsou podkladem pro uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o IPRM ROP, jejíž uzavření se předpokládá v roce 2015.
Jednání řídícího výboru IPRM ROP Karviná, na kterém byly schváleny jednotlivé
změnové formuláře následně předložené ke schválení do Rady a Zastupitelstva města
Karviné a ke konečnému schválení předložené Výboru Regionální rady se uskutečnily
v těchto dnech:
08.04.2014 – projednání Změnového formuláře č. 9 (doplnění projektu Obnova okolí kina
Centrum)
09.04.2014 - projednání Změnového formuláře č. 10 (úprava zařazení projektu Modernizace
venkovních sportovišť ZŠ v Karviné)
19.05.2014 - projednání Změnového formuláře č. 11 (doplnění projektu Rekonstrukce parku
Boženy Němcové – v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny, vyřazení projektu
Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové)
17.06.2014 – projednání a schválení přesunu projektu „Městský fotbalový stadion“
z náhradních projektů do projektů doporučené k financování z alokovaných prostředků
IPRM ROP Karviná
05.08.2014 - projednání Změnového formuláře č. 12 (aktualizace rozpočtu, doplnění
projektu Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné, Výstavba parkoviště
v Karviné, Business gate)
08.12.2014 - projednání Změnového formuláře č. 13 (aktualizace rozpočtu a indikátorů,
doplnění projektu Revitalizace zámku Fryštát, vyřazení projektu Výstavba parkoviště
v Karviné“

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM
(Informace o publicitě IPRM, partnerství v rámci IPRM, řízení IPRM a další relevantní
informace)
Veškeré dokumenty, které byly zpracovány v rámci realizace IPRM, jsou označovány v
souladu s metodickou příručkou "Pravidla pro publicitu".
V průběhu realizace a po ukončení stavebních prací na projektech byly v místě realizace
projektu umístěny pamětní desky a informační štítky, během realizace projektu je místo
vlastní realizace označeno velkoplošným bannerem v případě, že daný projekt splňuje
podmínky předmětné Metodiky.
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O přípravě a realizaci IPRM informuje statutární město Karviná na svých webových
stránkách www.karvina.cz.
Informace o projektech realizovaných v rámci IPRM ROP byly také uveřejněny na
internetovém regionálním vysílání televize Polar a v Karvinském zpravodaji.
Partnery projektu jsou orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové
organizace, Slezská Univerzita a významné instituce působící ve městě Karviná. Partneři se
v průběhu roku 2014 setkali v rámci Řídícího výboru v termínech uvedených v předchozím
bodě. Dokumenty přijaté na schůzkách řídícího výboru byly následně schváleny v orgánech
statutárního města Karviné a předloženy Výboru Regionální rady.
K 01.01.2014 došlo ke změně projektového managera IPRM ROP Karviná, kdy tato
skutečnost byla oznámena prostřednictvím změnového formuláře.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM
Předpokládané období realizace:

Od:

01/01/2015

Do:

31/12/2015

Popis dalších aktivit IPRM:
Např. termíny předkládání projektů, termíny zahájení realizace a ukončení projektů
Tyto projekty budou předloženy jako žádost o dotaci v termínu do 17.02.2015:
-

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné,

-

Business gate

-

Revitalizace zámku Fryštát

Veškeré projekty, které byly k 31.12.2014 ve fázi realizace, budou v termínu do 31.12.2015
stavebně ukončeny, budou proplaceny veškeré faktury ze strany statutárního města Karviná
a budou předloženy závěrečné monitorovací zprávy včetně žádostí o dotaci.
U projektů, které byly k 31.12.2014 ve fázi přípravy, budou zrealizována výběrová řízení na
dodavatele stavby a případně na další související aktivity, budou uzavřeny smlouvy o dílo,
budou zahájeny vlastní realizace výstavby, budou uzavřeny smlouvy o dotaci. V termínu do
31.12.2015 budou taktéž veškeré stavební práce ukončeny a budou proplaceny veškeré
faktury ze strany statutárního města Karviná a budou předloženy závěrečné monitorovací
zprávy včetně žádostí o dotaci.
Bude uzavřen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o IPRM, jehož předmětem bude aktualizace
rozpočtu a indikátorů dle skutečnosti.
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7. VZNIKLÉ PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM
Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
Vlivem složitostí při přípravě některých projektů dochází ke zpoždění podání žádostí o
dotaci a ke zpoždění zahájení realizace některých projektů, což má následně vliv na
harmonogram čerpání finančních prostředků z IPRM. Veškeré projekty realizované v rámci
IPRM ROP budou finančně ukončeny do 31.12.2015.
Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:
Problematika finančního harmonogramu je konzultována mezi statutárním městem Karviná
a ÚRR.

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
Nepodstatné změny IPRM
v monitorovacím období:

NE

Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:
Stav řešení nepodstatné změny:

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
Podstatné změny IPRM
v monitorovacím období:

ANO

Popis podstatné změny v monitorovacím období: (datum podání změny, její popis)
Změny týkající se aktualizace finančního harmonogramu IPRM ROP – přesun prostředků
mezi jednotlivými opatřeními a to v návaznosti na doplnění projektů k realizaci v rámci IPRM
ROP. Související změnou je aktualizace indikátorů.
Předmětné změny budou zahrnuty do Dodatku č. 4, který bude uzavřen během 1. poloviny
roku 2015.
Stav řešení podstatné změny: (schválení/neschválení změny, uzavření dodatku ke
smlouvě, apod.)
Příprava podkladů pro uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o IPRM ROP Karviná.
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a
podepsán ze strany nositele IPRM
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:

x

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany x
ŘO
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Datum podpisu změnového dodatku ŘO:

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
K vyplnění tabulky použijte sestavu MSC 225 Věcný monitoring IPRM – souhrnný přehled
Monitorovací indikátory hlavní

Název indikátoru

Počet podpořených projektů na
rozvoj (zvyšující atraktivitu) –
vybraná města1
Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů
určených pro rozvoj vzdělávání
Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro
služby OVS
Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů
zájmové a volnočasové povahy
Plocha regenerovaného a
revitalizovaného území – ve
městech
Plocha nově vybudovaných
objektů pro zájmové a
volnočasové aktivity
Plocha nově vybudovaných
objektů pro vzdělávání
Plocha nově vybudovaných
objektů pro služby OVS
Počet objektů
s modernizovaným vybavením
a zařízením

Měrná
jednotka

Cílová
hodnota
dle
dodatku
č.3 IPRM

Skutečnost
vázaná
v projektech
s uzavřenou
smlouvou
k datu
zpracování
Zprávy
(dosažená
hodnota)

Předpoklad na
další
monitorovací
období

51 15 31

počet

17

17

22

65 11 01

užitná plocha v
2
m

2697,82

2697,82

0

65 11 02

užitná plocha v
2
m

2993,87

2841,18

402,61

65 11 04

užitná plocha v
2
m

6638

486

5834,64

65 01 01

ha

6,01

2,62

3,58

65 12 01

užitná plocha v
2
m

6813

0

5798

65 12 03

užitná plocha v
2
m

1367,93

1367,930

0

užitná plocha v
2
m

380,48

380,48

0

počet

5

0

0

Kód
indikátoru

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:
Do výše uvedených indikátorů jsou zahrnuty indikátory všech projektů realizovaných a
plánovaných v rámci IPRM ROP. Změna indikátorů bude zahrnuta do Dodatku č. 4 ke smlouvě
o IPRM ROP, který je připravován.
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Zdroje dat pro monitorovací indikátory:
Žádosti o dotaci na jednotlivé projekty, uzavřené smlouvy o dotaci na jednotlivé projekty,
soubor MSC 225

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Rovné příležitosti:
Program IPRM podporuje ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský
pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.
Projekty byly připravovány v souladu s principem rovných příležitostí, tj. potírání diskriminace
na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení,
věku či sexuální orientace znevýhodněných skupin.

Udržitelný rozvoj:
Udržitelnost je popsána ve studii proveditelnosti u jednotlivých projektů a je posuzována
jednotlivě při vyhodnocování každého předloženého návrhu
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B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY
Naplňování finančního a časového harmonogramu IPRM

Náklady na realizaci IPRM v rámci ROP MS (v EUR)
Celkové náklady
Rok

Dle
schváleného
harmonogramu

Z toho dotace ROP MS

Reálný
aktuální stav
ke dni
31.12.2014

Dle
schváleného
harmonogramu

Reálný aktuální
stav ke dni
31.12.2014

Náklady na
realizaci IPRM
v rámci jiného
OP (v EUR)

2008
2009

672 010

2010

7 432 815

1 413 604

782 223

782 223

2011

4 538 900

10 719 733

1 030 522

179 715

2012

602 000

3 123 560

11 160 000

2 655 010

2013

52 000

6 020 000

2 314 983

4 118 965

2014

0

815 000

0

611 940,11

2015
Celkem

18 297 725

22 091 897

15 287 728

8 347 853

(Zdůvodnění odchylek v plnění časového a finančního harmonogramu).
Administrace projektů, zpracování žádostí o platbu, kontrola předložených žádostí o platbu a
jejich profinancování je časově náročné a je doprovázeno zdržením, které nelze ovlivnit –
např. kontrola veřejných zakázek na ÚOHS.
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Celková suma podaných žádostí o platbu
dílčích projektů za monitorované období
v Kč:
Celková suma proplacených žádostí o
platbu dílčích projektů za monitorované
období v Kč:

17 444 559,29
16 934 635,09
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:
všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí,
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními
předpisy ČR a EU;
při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů;
IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje,
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti
a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno
a
příjmení
statutárního Tomáš Hanzel
zástupce/oprávněné osoby:*
Funkce v organizaci:

Primátor statutárního města Karviná

Místo a datum:

Karviná, dne ……..

Podpis a razítko
……………………………….
Poznámky
Zpracovatel roční zprávy:
Ing. Lenka Hanusková – Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, Manažer IPRM
*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako
příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce
nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM,
stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY
- Sestava MSC 225 - Indikátory
- Finanční podklady poskytnuté Řídícím orgánem ROP MS
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Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 343
Příloha č. 2 k usnesení

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ č. 14
Oznámení města o návrhu změn IPRM
Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Karviná
Město: Karviná

Změna č. 14/1
Popis změny (čeho se změna
týká):

Aktualizace rozpočtu IPRM dle jednotlivých opatření
Předmětem aktualizace rozpočtu jsou přesuny finančních prostředků
mezi jednotlivými opatřeními IPRM ROP a to v návaznosti na
ukončené a profinancované projekty, projekty v realizaci a v
návaznosti na připravované a plánované projekty.
Změny rozpočtu IPRM jsou řešeny v rámci přílohy č. 1 tohoto
změnového formuláře. „Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření
z 16.02.2015“.
Do předkládaného aktualizovaného rozpočtu jsou zahrnuty veškeré
projekty předložené v rámci IPRM ROP Karviná.

Zdůvodnění změny:

Úprava rozpočtu dle skutečnosti

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Změny rozpočtu IPRM jsou řešeny v rámci přílohy č. 1 tohoto
změnového formuláře.

Dopad do indikátorů
Dopad na specifické cíle
IPRM

Nemá vliv
Nemá vliv

Seznam příloh:
1. Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření z 16.02.2015

Příloha č. 1

Aktualizovaný rozpočet IPRM

Číslo a název opatření

Požadovaná změna
Změna rozpočtu z
rozpočtu
08.12.2014 - Změnový
z 16.02.2015–
formulář č. 13 (v EUR) Změnový formulář č.
14 (v EUR)

1.2. Zázemí a infrastruktura pro sportovní a
zábavní aktivity

4 985 000,00

5 225 000,00

1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a
začínající podnikatele

197 613,00

146 000,00

2.2. Zvýšení kvality infastruktury pro
vzdělání na základních a středních školách

1 812 000,00

1 865 000,00

2.5. Rozvoj knihovnických a informačních
služeb

2 234 000,00

2 250 000,00

894 000,00

885 000,00

3.2. Rekonstrukce zanedbaných anebo
nedostatečně využívaných veřejných
prostranství

1 965 000,00

1 711 728,00

3.3. Rekonstrukce objektů plnících
společenské a kulturní funkce.

1 968 115,00

1 975 000,00

1 232 000,00
15 287 728,00

1 230 000,00
15 287 728,00

3.1. Rekonstrukce kulturních a historických
památek

4.1. Řešení parkování v exponovaných
lokalitách
Celkem

Příloha
Příloha č.
č. 11 kkusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 348

DODATEK Č. 1
k Dohodě č. 1/2008 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů
statutárního města Karviná
Článek 1
Smluvní strany
1.

2.

statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Město Karviná“)
OKD, a.s.
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „OKD“)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna a. s., pobočka Karviná - Fryštát
19-1721542349/0800

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Dale Raymond Ekmark, výkonný ředitel a člen
představenstva na základě pověření ze dne 9. 12. 2014
26863154
CZ26863154
Česká spořitelna a.s.
1641387369/0800

Článek 2
2.1
Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2008 Dohodu č. 1/2008 o zajištění ochrany
nemovitostí a zájmů Města Karviná (dále jen dohoda). Na základě této dohody udělilo Město
Karviná souhlas s hornickou činností a OKD se zavázalo poskytovat Městu Karviná každý
rok do 30. 6. příspěvek ve výši 3 000 000,- Kč do fondu primátora a 500 000,- Kč
na monitorování podzemních a povrchových vod ve městě Karviná.
2.2
Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření dodatku č. 1 k dohodě, kterým dochází
ke změně čl. II bodu 4, který bude nově nahrazen textem: „OKD, a.s.,
bude přispívat na monitorování podzemních a povrchových vod ve městě Karviná částkou ve
výši 500.000,- Kč ročně. Tuto částku se zavazuje OKD, a.s. převést na účet Města Karviné
nejpozději do 30. 6. daného roku, s výjimkou roku 2015, kdy bude lhůta pro zaplacení
stanovena ke dni 30. 9. 2015.“

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení
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2.3
Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. II bodu 5 dohody, který bude nově
nahrazen textem: „OKD, a.s., bude přispívat částkou 3.000.000,- Kč ročně do fondu primátora
statutárního města Karviná. Tuto částku se OKD, a.s. zavazuje převést na účet Města Karviné
nejpozději do 30. 6. daného roku, s výjimkou roku 2015, kdy bude lhůta pro zaplacení
stanovena ke dni 30. 9. 2015.“

Článek 3

3.1

V ostatních ujednání se dohoda nemění a zůstává v platnosti.

3.2
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Město Karviná
obdrží dvě vyhotovení, OKD obdrží dvě vyhotovení.
3.3
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
3.4
Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě 1/2008 bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č.
ze dne
.

Karviná dne

Karviná dne

______________________
za statutární město Karviná
Tomáš Hanzel
primátor

_______________________
za OKD, a.s.
Dale Raymond Ekmark
výkonný ředitel a člen představenstva
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Příloha
Příloha č.
č. 22 kkusnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 348

DODATEK Č. 1
k Dohodě č. 1/2010 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů
statutárního města Karviná
MMK/SML/167/2010
Článek 1
Smluvní strany
1.

2.

statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Město Karviná“)
OKD, a.s.
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

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

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Dale Raymond Ekmark, výkonný ředitel a člen
představenstva na základě pověření ze dne 9. 12. 2014
26863154
CZ26863154
Česká spořitelna a.s.
1641387369/0800

(dále jen „OKD“)
Článek 2
2.1
Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2010 Dohodu č. 1/2010 o zajištění ochrany
nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná (dále jen dohoda). Na základě této dohody
udělilo Město Karviná souhlas s hornickou činností a OKD se zavázalo poskytovat Městu
Karviná každý rok do 30. 6. příspěvek ve výši 35 000 000,- Kč, a to v letech 2011 až 2020.
2.2
Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření dodatku č. 1 k dohodě, kterým dochází
ke změně čl. IV bodu 2, který bude nově nahrazen textem: „OKD, a.s.,
je povinno hradit Městu Karviná příspěvek v jedné splátce vždy nejpozději
do 30. 6. příslušného kalendářního roku, s výjimkou roku 2015, kdy bude lhůta pro zaplacení
stanovena ke dni 30. 9. 2015, a to bezhotovostním převodem na účet Města Karviná č. 191721542349/0800 vedený u ČS a.s. Město Karviná si tímto vyhrazuje právo k 1. 5.
kalendářního roku upravovat výši příspěvku dle míry inflace oficiálně vyhlášené Českým
statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to formou písemného oznámení, které
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bude doručeno OKD, a.s. a tím se stane nedílnou součástí této dohody. OKD, a. s. s touto
výhradou souhlasí a zavazuje se hradit příspěvek ve výši stanovené v písemném oznámení.
Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené oznámení bude OKD, a.s. doručeno na adresu
uvedenou v záhlaví této dohody, nesdělí-li OKD, a.s. Městu Karviná písemně jinou adresu
pro doručování písemností. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude možno doručit
OKD, a.s. výše uvedené oznámení, platí fikce doručení, a to posledním dnem uložení
písemností na poště. V případě, že OKD, a.s. odmítne převzít oznámení, považuje se toto za
doručené dnem odmítnutí převzetí oznámení ze strany OKD, a. s.“
2.3
Smluvní strany se dohodly, že dále bude změněn čl. IV. bod 3, a to tak, že bude nově
nahrazen textem: „Město Karviná se zavazuje, že tento příspěvek dle této dohody použije
výhradně pro účely stanovené v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů. Ke splnění tohoto účelu se zavazuje Město Karviná ke
každoročnímu zasílání informace o využití poskytnutého příspěvku ve smyslu této dohody, a
to vždy nejpozději do 31. 5. následujícího kalendářního roku po roce, kdy byl poskytnut
příspěvek.“
Článek 3

3.1

V ostatních ujednání se dohoda nemění a zůstává v platnosti.

3.2
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Město Karviná
obdrží dvě vyhotovení, OKD obdrží dvě vyhotovení.
3.3
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
3.4
Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě 1/2010 bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č.
ze dne
.

Karviná dne

Karviná dne

________________________
za statutární město Karviná
Tomáš Hanzel
primátor

_____________________________
za OKD, a.s.
Dale Raymond Ekmark
výkonný ředitel a člen představenstva
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Článek I
Účel
Na základě zřizovací listiny CENTRA ICT KARVINÁ, příspěvkové organizace se vydává tento
Organizační řád upravující organizaci a řízení, vnitřní organizační normy, kompetence a
zajišťování jednotlivých činností v organizaci.

Článek II
Základní údaje charakterizující organizaci
CENTRUM ICT KARVINÁ, příspěvková organizace byla zřízena usnesením č. 512

Zastupitelstva města Karviné ze dne 30. 4. 2013 s účinností od 1. 5. 2013. Zřizovací listina
byla vydána dne 30. 4. 2013 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení č. 512
Zastupitelstva města Karviné ze dne 30. 4. 2013.
Název organizace:
CENTRUM ICT KARVINÁ, příspěvková organizace
Právní forma
Příspěvková organizace
Sídlo organizace a adresa:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
IČ:
71295119
Zřizovatel:
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ:00297534
Úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů vykonává Rada města Karviné,
nejsou-li zákonem vyhrazeny Zastupitelstvu města Karviné.
Plnění úkolů zřizovatele zabezpečuje odbor rozvoje SMK. Ředitel
organizace je povinen dbát metodických pokynů vedoucí odboru rozvoje
SMK.
Postavení organizace:
CENTRUM ICT KARVINÁ, příspěvková organizace je samostatným právním
subjektem zodpovědným za všechny závazky vzniklé z jeho činnosti a
oprávněným vstupovat do hospodářských vztahů.
Statutární orgány:
ředitel
1. Organizační řád je základní organizační normou CENTRA ICT KARVINÁ, příspěvkové
organizace (dále jen CITKa), který zahrnuje všechny základní oblasti její činnosti a je
zdrojem všech dalších vnitropodnikových organizačních norem. Vymezuje v souladu se
"Zřizovací listinou" její postavení, vnitřní organizační strukturu, rozdělení funkcí a
pracovních agend mezi jednotlivé výkonné jednotky a stupně řízení. Určuje zásady a
pravidla organizace, stanoví dělbu práce i všeobecné povinnosti vedoucích i ostatních
zaměstnanců.
2. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance CITKa.
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Článek III
Práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců
-

obecně jsou vymezeny zákoníkem práce a předpisy souvisejícími;
každému jednotlivému zaměstnanci jsou vymezeny organizačním řádem, provozním
řádem, pracovní smlouvou a jejími případnými dodatky;
každý zaměstnanec CITKa je povinen: znát své pracovní povinnosti, pravomoc a
odpovědnost (působnost); pracovat svědomitě a řádně podle svých znalostí a
schopností; plnit iniciativně své pracovní úkoly, jakož i pokyny bezprostředně
nadřízeného i příslušných nadřízených na vyšším stupni řízení CITKA včas a co nejlépe a
nejhospodárněji; plně využívat pracovní dobu; rozhodovat v rámci své kompetence a
odpovědnosti; řádně hospodařit s prostředky organizace; střežit a ochraňovat majetek
před poškozením, ztrátou a zničením; diskrétně pracovat s informacemi vyplývajícími z
pracovní náplně organizace i náplně vlastní; stále zvyšovat své odborné znalosti;
soustavně sledovat domácí a zahraniční odbornou literaturu a podněty z ní využívat ke
zkvalitnění práce; aktivně spolupracovat se svými spoluzaměstnanci, sdělovat jim své
zkušenosti a vzájemně si při práci pomáhat.

Článek IV
Práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců
- vedoucí zaměstnanec řídí práci svých přímých podřízených; zpracovává plán; stanovuje

způsob plnění jednotlivých úkolů, zabezpečuje koordinaci prací, odpovídá za včasné
splnění všech úkolů a kvalitu jejich zpracování; aktivně se podílí na komunikaci uvnitř
organizace i mimo ni; spoluvytváří strategii rozvoje organizace; aktivně se podílí na
vnitřním vzdělávacím procesu organizace; hodnocení práce svých podřízených zajišťuje
měsíčně, potřebné informace předává svému nadřízenému; má stálý přehled o pohybu
svých podřízených mimo pracoviště, umožňuje jim čerpat dovolenou v souladu
se schváleným plánem dovolené a potřebami organizace, odpovídá za efektivní
hospodaření v jím řízené části organizace; převzetí vedoucí funkce, jakož i hmotná
odpovědnost vedoucího zaměstnance, jsou zdokumentovány písemně.

Článek V
Předměty činnosti organizace
Zajištění poskytování komplexních ICT služeb pro statutární město Karviná, dále pak pro
veškeré městem Karviná zřízené příspěvkové organizace, plně či podílově vlastněné
obchodní společnosti, nadace a sdružení, ve kterých je město Karviná účastno.
Hlavní činnost:
-

řízení kompletní architektury ICT včetně zajištění kontinuálního rozvoje,

-

zajišťování efektivního provozu infrastruktury ICT včetně jejího kontinuálního rozvoje,

-

zajišťování efektivního provozu a správy informačních systémů včetně zajištění jejich
kontinuálního rozvoje,

-

zajišťování dalších služeb v oblasti ICT, zejména:


služeb centrálního nákupu



provozu call centra



monitorování a vyhodnocování spokojenosti a potřeb klientů
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Doplňková činnost:
-

zajišťování provozu infrastruktury ICT také pro jiné subjekty, než jsou uvedeny v článku 3
zřizovací listiny,

-

zajišťování provozu a správy informačních systémů také pro jiné subjekty, než jsou
uvedeny v článku 3 zřizovací listiny,

-

další služby v oblasti ICT, např.:


velkoobchod a maloobchod,



poskytování software a poradenství v oblasti ICT, zpracování dat, hostingové a
související činnosti a webové portály,



pronájem a půjčování věcí movitých



poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské
povahy,



mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti

Článek VI
Řízení a struktura organizace
1. Rada města Karviné na návrh vedoucího odboru rozvoje SMK jmenuje a odvolává
ředitele organizace.
2. Přímé řízení organizace provádí Magistrát města Karviné prostřednictvím odboru
rozvoje SMK
3. Odbor rozvoje SMK:
- kontroluje činnost a hospodaření organizace.
4. Rada města Karviné:
- schvaluje organizační řád organizace.
5. Organizační struktura CITKa je přílohou 1 Organizačního řádu
- Statutárním orgánem organizace je ředitel.
- Ředitel organizace zodpovídá za efektivní řízení a hospodaření organizace; zajišťuje
plnění stanovených úkolů a cílů; odpovídá za rozvoj lidských zdrojů; provádí kontrolní
činnost; prosazuje firemní kulturu, naplňuje etický kodex organizace. Řediteli je přímo
podřízen zástupce ředitele.
- Zástupce ředitele CITKa je jmenován a odvoláván ředitelem; zastupuje ředitele v plném
rozsahu práv a povinností výkonu statutární funkce, nerozhodne-li ředitel jinak. Je přímo
podřízen řediteli. Zodpovídá za efektivní řízení a hospodaření; zajišťuje plnění stanovených
úkolů a cílů; odpovídá za rozvoj lidských zdrojů; provádí kontrolní činnost; prosazuje
firemní kulturu, naplňuje etický kodex organizace; zodpovídá se řediteli organizace;
navrhuje pohyblivé složky platů podřízených zaměstnanců.
- Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 11. 3. 2015

Organizační řád vydal:
……………………………………………………………
Ing. Petr Přikryl
Ředitel Centra ICT Karviná
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Organizační struktura Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace
Ředitel

Asistentka - Referent DMS

Ekonom

Zástupce ředitele

Správce ICT I., Bezpečnostní
specialista

Specialista pro HW a SW I.

Specialista pro ISVS a SW I.

Specialista pro ISVS a SW II.

Správce ICT II.
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ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM
Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP
každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
Údaje o IPRM
Registrační číslo IPRM:

1/MS/23

Název IPRM:

Integrovaný plán rozvoje města Karviná-Nové
Město

Datum zahájení realizace IPRM:

03.07.2009

Datum ukončení realizace IPRM:

31.12.2015

Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Pořadové číslo zprávy:

6.

Monitorované období:

Začátek

Datum schválení zprávy
v orgánech města:

…………….. - schválení Radou města

01.01.2014

Konec

31.12.2014

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
Nositel IPRM
IČ

00297534

Název:

statutární město Karviná

Adresa:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Statutární zástupce
(jméno a příjmení, funkce):

Tomáš Hanzel, primátor
Zhotovitel zprávy - manažer

Jméno a příjmení, funkce:

Ing. Šárka Kubicová, projektový manažer

Telefonní číslo/mobil:

596 387 280

E-mail:

sarka.kubicova@karvina.cz
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
IPRM Karviná-Nové Město je průběžně a bez velkých potíží realizován.
2

2

V předchozích letech byla revitalizována plocha 42 060 m , cílová hodnota je 36 000 m , tzn., že
celkem bylo revitalizováno 116,83 % z cílové hodnoty indikátoru „plocha revitalizovaného území“.
V předchozích letech bylo regenerováno celkem 853 bytových jednotek, cílová hodnota je 503, což je
celkem 169,58 % z cílové hodnoty indikátoru „počet regenerovaných bytů“. U regenerovaných bytů
došlo k 32,6 % úspoře spotřeby energie.
Do roku 2015 bylo prostřednictvím proplacených žádostí o platbu vyčerpáno 234 176 416,- Kč, tj.
70,68 % celkových způsobilých výdajů IPRM.
Řídící výbor zasedá průběžně, jednání je svoláváno dle potřeby. Řídící výbor zasedal
v monitorovacím období ve dnech 19.3., 14.5., 4.12.2014.
Přehled vyhlášených výzev:
1) Výzva č. 1 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 b) Regenerace bytových domů
2) Výzva č. 2 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství
3) Výzva č. 3 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 b) Regenerace bytových domů
4) Výzva č. 4 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 b) Regenerace bytových domů
5) Výzva č. 5 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 b) Regenerace bytových domů
6) Výzva č. 6 - Kontinuální výzva k podávání žádostí
Město, 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství

o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové
o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové
o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové
o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové
o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové
o dotaci v rámci IPRM Karviná-Nové

Publicita:
Na všech dokumentech souvisejících s IPRM IOP jsou příslušná loga (IOP, EU, MMR), výzvy
a další informace i IPRM IOP jsou zveřejněny na internetových stránkách města
(http://portal.karvina.org/portal/page/portal/uvodni_stranka/projekty_EU)

Realizace projektů pod čarou:
Projekty pod čarou zatím realizovány nebyly. Byl zpracován projekt „Komunitní centrum“. Žádost byla
MPSV ČR předložena 2x (v roce 2009, v 2010), ale nebyla MPSV ČR podpořena.
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4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM
Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
Závažnější problémy s realizací IPRM jsme zatím nezaznamenali.
Jako potenciální problém však vidíme možnost nedodržení finančního čerpání projektů zařazených do
finančního plánu IPRM (kapitola 15 – Projekty financované z jiných operačních programů), když
projekt 3.1.1.(Komunitní centrum) nebyl MPSV ČR schválen.
V roce 2014 došlo k tomu, že bylo rozhodnuto o nerealizaci projektu „Revitalizace domu č.p. 12521254, ul. Na Vyhlídce, Karviná-Nové Město“, na které již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Opatření na odstranění těchto problémů:
Prostřednictvím Oznámení o změně upravíme seznam projektů pod čarou – zařadíme tam projekty,
které jsou zaměřeny na integraci Romské populace v Karviné a které realizuje Sdružení Romů
Severní Moravy a statutární město Karviná. Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy
realizuje např. od r. 2012 projekt „Podpora pracovní integrace romské menšiny prostřednictvím
odborného vzdělávacího programu a poradenství“.

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH
Přehled výzev (za celé období realizace)

Číslo výzvy

Stav výzvy

Aktivita

Alokace výzvy
(ERDF+SR)

Celková dotace
projektů vybraných
městem (ERDF+SR)

B

Kontinuáln

70 772 000

70 760 000,00

A íí

Kontinuáln

70 180 800

62 067 703,00

3

B í

Kontinuáln

13 692 000

13 648 521,60

4

B í

Kontinuáln

8 000 000

7 928 992 ,80

5

B í

Kontinuáln

11 760 000

11 008 479,20

6

A í

Kontinuáln

22 200 000

20 243 088,31

1
2

.2.

1

íí

1

Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam
schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí
obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.
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Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)
Projekty

2

Počet
projektů

ERDF

Celkové
způsobilé výdaje

SR

Schválené městem

Schválené ŘO (projekty na
které bylo vydáno Rozhodnutí)

1

20 243 088

0

23 815 398

Ukončené (proplacené +
projekty s předloženou ŽOP)

2

60 008 406

0

70 598 127

Celkem

3

80 251 494,31

0

94 413 525

Komentář k přehledu projektů:

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)
2

Projekty
Počet projektů

ERDF

SR

Celkové
způsobilé výdaje

9 357 206

1 651 273

27 521 198

Schválené městem

Schválené ŘO (projekty na
které bylo vydáno
Rozhodnutí)

2

Ukončené (proplacené +
projekty s předloženou ŽOP)

3

55 616 615

9 814 697

163 578 289

Celkem

5

64 973 821

11 465 970

191 099 487

Komentář k přehledu projektů: Uvedeny všechny projekty (včetně projektu, který byl schválen ŘO, ale
nakonec se od jeho realizace odstoupilo).
Řídící orgán schválil projekt „Revitalizace domu č.p. 1252-1254, ul. Na Vyhlídce, Karviná-Nové Město“ (bylo vydáno
Rozhodnutí). Tento projekt byl uveden v RMZ za rok 2013, nicméně v roce 2014 bylo rozhodnuto o nerealizaci tohoto projektu.

2

projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se
celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa
proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).
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Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)
2

Projekty
Počet projektů

ERDF

SR

Celkové
způsobilé výdaje

Schválené ŘO (projekty na
které bylo vydáno
Rozhodnutí)

1

3 895 183

687 386

11 456 422

Ukončené (proplacené +
projekty s předloženou ŽOP)

3

55 616 615

9 814 697

163 578 289

Celkem

4

59 511 798

10 502 083

175 034 711

Schválené městem

Komentář k přehledu projektů: odečten projekt, který sice byl schválen ŘO, ale nakonec se od jeho
realizace odstoupilo.

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)
2

Projekty
Počet projektů

ERDF

SR

Celkové
způsobilé výdaje

Schválené městem

Schválené ŘO (projekty na
které bylo vydáno
Rozhodnutí)

Ukončené (proplacené +
projekty s předloženou ŽOP)
Celkem
Komentář k přehledu projektů:
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Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)
2

Projekty
Počet projektů

ERDF

SR

Celkové
způsobilé výdaje

Schválené městem

Schválené ŘO (projekty na
které bylo vydáno
Rozhodnutí)

Ukončené (proplacené +
projekty s předloženou ŽOP)
Celkem
Komentář k přehledu projektů:

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)
Počet projektů
3

Zařazené do IPRM (projekty zařazené do
schváleného dokumentu + oznámením o
změně schválené ŘO IOP)
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí
příslušným ŘO

Ukončené

3

Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP
Verze 05, platnost od 21.11.2012
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Strana - 7 - / 16

-7-

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM
Předpokládané období realizace:

Od:

do:

Od:

do:

Popis další aktivity IPRM:

Předpokládané období realizace:
Popis další aktivity IPRM:

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

ne

Ano/Ne

ne

Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:

Stav řešení nepodstatné změny:

Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:
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8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

ano

Popis podstatné změny v monitorovaném období:
Nejedná se o změny za monitorovací období, ale o změny, které nastanou v době ukončení IPRM:

1)
Dojde ke snížení celkového finančního plánu IPRM v ukazateli CZV o více než 5 % oproti bodu
1.4 Žádosti k IPRM.
V Dohodě o zabezpečení realizace IPRM (článek 2, bod 1) je uvedeno, že CZV IPRM jsou
12 039 181 EUR, tj. při kurzu 27,52 Kč/EUR celkem 331 318 261 Kč.
Dle předpokladu (projekty ukončené a projekty v realizaci) budou CZV IPRM 269 448 236 Kč.

2)
Dojde ke změně poměru a) a b).
Poměr a) a b) je v Dohodě o zabezpečení a realizaci IPRM: a) 31,8 %

b) 68,2 %

Dle předpokladu (projekty ukončené a projekty v realizaci) bude poměr a) a b) následující:
a) 35 %

b) 65 %

3)
Dojde ke snížení čerpání alokace ERDF.
ERDF je dle „Dohody“ (článek 2, odstavec 2) 5 750 823 EUR, tj. při kurzu 27,52 Kč/EUR celkem
158 262 649 Kč.
Dle předpokladu (projekty ukončené a projekty v realizaci) bude čerpání ERDF 139 763 292 Kč.
Stav řešení podstatné změny:
Dle stanoviska Řídícího orgánu – buď předmětné změny vezme na vědomí a odsouhlasí jako
nepodstatné, případně navrhne uzavření Dodatku k Dohodě o zabezpečení a realizaci IPRM.
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:

Ano/Ne

ano

Popis podstatné změny v monitorovaném období:
Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
(dodatek byl uzavřen dne 24.7.2014).
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9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
Monitorovací indikátory 5.2 IOP

Monitorovací
indikátor

Měrná
jednotka

Dosažená
hodnota
ukončených
projektů za
období
realizace
IPRM

Orientační
hodnota za
projekty
v procesu
hodnocení a
realizaci

36 000

42 060

43 129

Dosažená
hodnota
ukončených
projektů za
monitorované
období

Plánovaná
cílová
hodnota dle
Dohody

Plocha
revitalizovaného
území

m

Počet
regenerovaných
bytů

počet

503

853

32

%

25

32,6

47,81

Úspora
energie

spotřeby

2

Poznámka

Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP

Monitorovací
indikátor

4

Měrná
jednotka

Dosažená
hodnota
ukončených
4
projektů za
monitorované
období

Plánovaná
cílová
hodnota

Dosažená
hodnota
ukončených
projektů za
období
realizace
IPRM

Orientační
hodnota za
projekty
v procesu
hodnocení a
realizaci

Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.
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Monitorovací indikátory za jiné OP

Monitorovací
indikátor

Měrná
jednotka

Dosažená
hodnota
ukončených
5
projektů za
monitorované
období

Plánovaná
cílová
hodnota

Dosažená
hodnota
ukončených
projektů za
období
realizace
IPRM

Orientační
hodnota za
projekty
v procesu
hodnocení a
realizaci

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY
10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč

6

5 750 823 EUR
158 320 157

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a
7
ukončených projektů za monitorované období v Kč:
18 556 865
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a
ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:

674 305

5

Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.
K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období.
7
Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:
všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou
pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů;
IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a
EU;
IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí,
včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce /
oprávněné osoby:*

Tomáš Hanzel

Funkce:

primátor

Místo a datum:

Karviná ……………..

Podpis a razítko:
……………………………….
Poznámky:

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být
jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního
zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho
doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.
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D. PŘÍLOHY ZPRÁVY
Přiloženo:
Příloha č.

Název přílohy:

(Ano/Nerele
vantní)

1

Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční
zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše)

2

Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a
zdůvodněním změn – Příloha č. 2

3

Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2

4

Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4

Datum doručení

Převzal (jméno a podpis):

na ŘO IOP:
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Příloha č. 2
Harmonogram IPRM

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

Nezpůsobilé
výdaje

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.2.a)

40 757 709

29 840 418

5.2.b)

145 435 404

2014

2015

Celkem

23 815 398

94 413 525

2 142 849

11 456 422

175 034 711

57 572 913

Oblast
intervence/aktivita

18 142 885

5.2.c)
Způsobilé výdaje celkem

269 448 236

Nezpůsobilé výdaje celkem

59 715 762
329 163 998

IPRM celkem
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Příloha č. 3

Město

Statutární město Karviná

IPRM

IPRM pro IOP Karviná-Nové Město

aktualizace k 31.12.2014

Alokace na
v případě
výzvu (stačí
Výzva
aktivity b)
vyplnit jeden Aktivita
číslo
% dotace
řádek za
(40;50,;60)
celou výzvu)

1

2

70 772 000

70 180 800

5.2 b)

40

5.2 a)

Registrační číslo
projektu

Předkladatel

CZ.1.06/5.2.00/07.06302 RPG Byty, s.r.o.

Počet
číslo
etap
etapy
projektu

Stav etapy

3
1

ukončena

2

ukončena

3

ukončena

Dotace ERDF CZV projektů
schválená
schválených
městem
městem CZV

ERDF projektů
proplacených + v
CZV projektů s
Dotace ERDF z
případě že ještě
vydaným
Rozhodnutí o
proplacena nebyla
Rozhodnutím o
poskytnutí
ale byla již
poskytnutí
dotace
předložena ŽOP
dotace
(v tomto případě
barevně vyznačit )

CZV projektů
proplacených + v
případě že ještě
Termín
proplacena
plánovaného
nebyla ale byla již
předložení ŽOP
předložena ŽOP
(v tomto případě
barevně vyznačit )

60 146 000

176 900 000

46 410 000

136 500 000

40 909 415

120 321 815

CZ.1.06./5.2.00/07.07822 město Karviná

1

ukončena

36 623 100

43 086 000

36 580 037

43 035 338

34 644 052

40 757 709

CZ.1.06/5.2.00/07.08823

město Karviná

1

ukončena

25 444 603

29 934 828

25 444 603

29 934 828

25 364 354

29 840 418

3

13 692 000

5.2 b)

40

CZ.1.06/5.2.00/07.07815 RPG Byty, s.r.o.

1

ukončena

11 601 243

78 293 977

9 150 619

26 913 588

8 538 620

25 113 589

4

8 000 000

5.2 b)

40

CZ.1.06/5.2.00/07.09004 RPG Byty, s.r.o.

1

ukončena

6 739 644

19 822 482

6 739 643

19 822 482

6 168 580

18 142 885

5

11 760 000

5.2 b)

40

CZ.1.06/5.2.00/07.09181

město Karviná

1

zahájena

3 895 183

11 456 422

3 895 183

11 456 422

6

22 200 000

5.2 a)

CZ.1.06/5.2.00/07.09371

město Karviná

1

zahájena

20 243 088

23 815 398

20 243 088

23 815 398

Celkem

196 604 800

164 692 861

305 015 130

148 463 173

291 478 056
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31.1.2015
30.3.2015
115 625 021

234 176 416

Poznámka

Příloha č. 4
Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)

Název
projektu

Předkladatel
projektu

OP včetně
oblasti
intervence

Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP

Dotace / CZV
projektu

Zařazení projektu (v rámci
Dokumentu IPRM, v rámci
oznámení č….)
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Termín realizace

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 354
Příloha č. 1 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Rady města Karviné č. ze dne 11. 3. 2015
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum:
podpis:…………………………

Smlouva
o poskytování reklamy
a
o poskytování služeb
MMK/SML/157/2015

uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
Technické služby Karviná, a.s.
se sídlem:
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná–Nové Město
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1215
zastoupena: Stanislavem Sobelem, předsedou představenstva
Petrem Madeou, členem představenstva
IČO :
65138082
DIČ:
CZ65138082, plátce DPH
Bank. spoj.: Komerční banka, a. s., pobočka Karviná
Číslo účtu:
19-3488910297/0100
(dále jen objednatel)
a
statutární město Karviná
se sídlem:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem
IČO:
00297534
DIČ:
CZ00297534, plátce DPH
Bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu:
19-1721542349/0800
(dále jen poskytovatel)
(poskytovatel a objednatel dále společně také označováni jako smluvní strany)

I.
Úvodní ustanovení
1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je schopen pro objednatele zajistit v článku II. této smlouvy
uvedenou reklamu (reklamní činnost).
1

1.2 Objednatel tímto projevuje zájem o to, aby mu poskytovatel zajistil v článku II. této
smlouvy uvedenou reklamu – reklamní činnost.
1.3 Objednatel prohlašuje, že je schopen pro poskytovatele zajistit v článku II. odst. 2.4 této
smlouvy uvedené služby.
1.4 Poskytovatel tímto projevuje zájem o to, aby mu objednatel zajistil v článku II. odst. 2.4
této smlouvy uvedené služby.
1.5 Poskytovatel a objednatel prohlašují, že jsou plně způsobilí ke splnění svých závazků
vyplývajících z této smlouvy a že disponují veškerými odbornými a technickými schopnostmi
a možnostmi.
II.
Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí reklamy poskytovatelem dle grafického návrhu
objednatele v dohodnutém rozsahu a poskytnutí služeb dle odst. 2.4 této smlouvy
objednatelem.
2.2 Výstupem reklamní činnosti bude prezentace objednatele na společensko-kulturních
akcích pořádaných poskytovatelem:
17. 4. 2015
31. 5. 2015
12. - 13. 6. 2015
12. 9. 2015
16. 9. 2015
6. 12. 2015
6. – 22. 12. 2015

Den Země
Den pro celou rodinu
Dny Karviné
Barevný podzim a Evropský týden mobility
Na in-line po Karviné
Rozsvěcení vánočního stromu
Karvinský vánoční jarmark

Prezentace objednatele bude poskytovatelem zajištěna v tomto rozsahu:






v místě konání akce bude umístěn 1 banner s logem objednatele (dodá objednatel);
v průběhu akce je povinností moderátora akce informovat účastníky o partnerství
objednatele;
informace o akci s logem objednatele budou umístěny na internetových stránkách
poskytovatele;
logo objednatele bude umístěno na vybraných reklamních dokumentech týkajících se
akce pořádané poskytovatelem;
účast objednatele bude zmíněna rovněž v Karvinském zpravodaji a městském
TV vysílání.
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2.3 Objednatel tímto uděluje poskytovateli souhlas (licenci) s užitím loga objednatele, jak je
uvedeno v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že za užití loga objednatele nebude
objednatel po poskytovateli požadovat žádnou úplatu.
2.4 Objednatel vykoná pro poskytovatele v rámci pořádání výše uvedených společenskokulturních akcí tyto služby:
Den Země – 17. 4. 2015 (Masarykovo náměstí)







úprava přechodného dopravního značení a následně odstranění úpravy po ukončení
akce;
zajištění převozu materiálu a zvířat z Centra přírodovědné stanice, ul. Kubiszova 23,
Karviná-Ráj, a po ukončení zpět;
dovoz a následný odvoz odpadových nádob (8 ks 120 l a 2 ks separačních plastových
kontejnerů plast a papír 1100 l));
vývoz odpadu, likvidace odpadu;
dovoz a odvoz lavic a židlí z areálu TS Karviná, a. s., dle potřeby jejich umytí;
úklid prostranství po akci, včetně vysypání přilehlých odpadových košů a úklidu
v jejich bezprostředním okolí.

Den pro celou rodinu – 31. 5. 2015 (Masarykovo náměstí)


29.05.2015



01.06.2015

návoz odpadových nádob (6 ks velkých a 10 ks 120 l);
úprava dopravního značení;
zpětná úprava dopravního značení;
odvoz odpadových nádob,
vývoz odpadu (pytlů s odpady), likvidace odpadu;
úklid prostranství před a po akci, včetně vysypání přilehlých
odpadových košů a úklidu v jejich bezprostředním okolí.

Dny Karviné – 12. - 13. 6. 2015 (Masarykovo náměstí, park Boženy Němcové,
ul. Palackého)


12.06.2015



13.06.2015



14.06.2015

úprava dopravního značení v rámci celé akce;
dovoz odpadových nádob – Masarykovo náměstí 15 ks 120 l,
ul. Palackého 2 ks kontejnerů 1100 l;
přesunutí laviček na náměstí před pódium;
úklid Masarykova náměstí ráno, včetně vysypání přilehlých
odpadových košů;
dovoz odpadových nádob - park B. Němcové - 8 ks kontejnerů
1100 l (7 ks park, 1 ks Oáza) a 15 ks 120 l (amfiteátr letního
kina);
zpětná úprava dopravního značení v rámci konání celé akce;
odvoz odpadových nádob (Masarykovo náměstí, ul. Palackého a
park);
zpětné přemístění laviček na náměstí;
vývoz odpadu, likvidace odpadu;
3

úklid po akcích na všech stanovištích, včetně vysypání
přilehlých odpadových košů a úklidu v jejich bezprostředním
okolí.
Barevný podzim a Evropský týden mobility - 12. 9. 2015 (místo konání bude upřesněno)








úprava přechodného dopravního značení a následně odstranění úpravy po ukončení
akce;
úklid plochy parkoviště (zametení) před akcí;
zajištění převozu materiálu a zvířat z Centra přírodovědné stanice, ul Kubiszova 23,
Karviná-Ráj, a po ukončení zpět;
dovoz a následný odvoz odpadových nádob (10 ks 120 l );
vývoz odpadu, likvidace odpadu;
dovoz a odvoz lavic a židlí z areálu TS Karviná, a. s., dle potřeby jejich umytí;
úklid prostranství po akci, včetně vysypání přilehlých odpadových košů a úklidu
v jejich bezprostředním okolí.

Na in-line po Karviné – 16. 9. 2015


vypnutí a zapnutí světelného signalizačního zařízení.

Rozsvěcení vánočního stromu – 6. 12. 2015
a Karvinský vánoční jarmark – 6. – 22. 12. 2015 (Masarykovo náměstí)


02.12.2015




02.12.2015
07.12.2015



23.12.2015

 23.12.2015
 07.01.2016
 07.01.2016







dovoz a instalace betlému;
úprava dopravního značení;
dovoz 20 ks odpadových nádob 120 l;
úklid po akci Rozsvěcení vánočního stromu, včetně vysypání
přilehlých odpadových košů;
odvoz 20 ks odpadových nádob po ukončení akce, včetně
úklidu;
úklid po ukončení akce;
demontáž, odvoz a uskladnění betlému.
zpětná úprava dopravního značení;

úklid po akci, včetně vysypání přilehlých odpadových košů;
pravidelný úklid, včetně vysypání odpadových košů a úklidu v jejich bezprostředním
okolí;
pravidelný vývoz odpadu;
likvidace odpadu;
odklizení sněhu v případě nepříznivého počasí a případné odklízení sněhu
před instalací zařízení,
drobné opravy dřevěných stánků v průběhu konání celé akce.

PZN: U této akce se mohou změnit termíny.
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III.
Cena za reklamní činnost a platební podmínky
3.1 Objednatel se zavazuje za výše uvedenou reklamní činnost poskytovateli zaplatit smluvní
částku ve výši 130.000,-- Kč (slovy: Jednostotřicet tisíc korun) včetně DPH.
3.2 Cenu za reklamní činnost je objednatel povinen zaplatit na základě faktury – daňového
dokladu vystavené poskytovatelem za reklamní činnost ujednanou v bodě 2.2 čl. II. Faktura –
daňový doklad je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury – daňového dokladu.
3.3 Faktura – daňový doklad musí obsahovat všechny zákonné náležitosti stanovené právními
předpisy platnými v České republice. Faktura – daňový doklad bude obsahovat rovněž i číslo
této smlouvy.
3.4 Obsahuje-li faktura – daňový doklad nesprávné údaje nebo nesprávné či neúplné
náležitosti, je objednatel oprávněn k jejímu vrácení, avšak nejpozději do data splatnosti
faktury – daňového dokladu. U nové, resp. opravené faktury, běží nová lhůta splatnosti.
3.5 Poskytovatel se zavazuje fakturu – daňový doklad doručit do 5. dubna 2015 na adresu
objednatele.
IV.
Cena za služby a platební podmínky
4.1 Za plnění dle čl. II. bodu 2.4 této smlouvy zaplatí poskytovatel dohodnutou smluvní cenu
ve výši 130.000,-- Kč (slovy: Jednostotřicet tisíc korun) včetně DPH, a to na základě faktury
vystavené objednatelem.
4.2 Částka bude fakturována na základě faktury vystavené objednatelem po zahájení
požadovaných prací, splatnost faktury činí 21 dní od jejího doručení poskytovateli.
4.3 Faktura – daňový doklad musí obsahovat všechny zákonné náležitosti stanovené právními
předpisy platnými v České republice. Faktura – daňový doklad bude obsahovat rovněž i číslo
této smlouvy.
4.4 Obsahuje-li faktura – daňový doklad nesprávné údaje nebo nesprávné či neúplné
náležitosti, je poskytovatel oprávněn k jejímu vrácení, avšak nejpozději do data splatnosti
faktury – daňového dokladu. U nové, resp. opravené faktury, běží nová lhůta splatnosti.
4.5 Objednatel se zavazuje fakturu – daňový doklad doručit do 26. dubna 2015 na adresu
poskytovatele.
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V.
Dohoda o započtení pohledávek
5.1 Smluvní strany se dohodly dle ust. § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, že započítají své vzájemné pohledávky uvedené v odst. 3.1 a 4.1 této
smlouvy.
VI.
Doba plnění
6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností ode dne podpisu do okamžiku splnění
všech práv a povinností oběma smluvními stranami dle této smlouvy.

VII.
Další ujednání
7.1 Objednatel se zavazuje poskytovateli předat logo společnosti v elektronické podobě
na adresu (ingrid.szczypkova@karvina.cz) ve lhůtě do 16. března 2015.
7.2 Poskytovatel se zavazuje, že bude dbát o to, aby nebyly spolu s reklamní činností
propagovány kontroverzní společensko-politické otázky, zejména fašismus, rasismus,
pornografie apod., a že obsah reklamy bude v souladu s platnými právními předpisy, jakož i
v souladu s rozhodovací praxí a etickými kodexy Rady pro reklamu a veškerých asociací
reklamních a obdobných agentur.
7.3 Jakékoliv problematické prvky v reklamě či v reklamní činnosti je poskytovatel povinen
vždy bezodkladně oznámit objednateli.
7.4 Poskytovatel je povinen reklamní činnost pro objednatele vyvíjet tak, aby na veřejnosti
byl vždy bezvýhradně prezentován a utvářen pozitivní obraz objednatele.
7.5 Osobou pověřenou jednat ve věcné oblasti je za objednatele: Stanislav Sobel, osobou
pověřenou jednat ve věcné oblasti je za poskytovatele: Ing. Ingrid Szczypková
(ingrid.szczypkova@karvina.cz).

VIII.
Ukončení smlouvy
8.1 Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě jejího hrubého
porušení druhou smluvní stranou. Za hrubé porušení této smlouvy se považuje:



nezaplacení ceny za reklamní činnost,
neprovedení řádného a včasného plnění reklamní činnosti,
6




neprovedení řádného a včasného plnění některé ze služeb dle odst. 2.4 čl. II této
smlouvy objednatelem,
poškození oprávněných zájmů a dobré pověsti objednatele na veřejnosti.

8.2 Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny navrátit si
všechna plnění, které od sebe navzájem obdržely.

IX.
Závěrečná ustanovení
9.1 V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se obě smluvní strany budou řídit
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou, a to jednotlivými
vzestupně číslovanými dodatky.
9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, jež oba mají povahu originálu a z nichž
po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
9.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísni,
či za nápadně nevyhovujících podmínek, a na důkaz své svobodné a vážně projevené vůle
připojí níže své podpisy.

V Karviné dne

V Karviné dne

V Karviné dne

……………………………
Tomáš Hanzel
primátor

…………………………….
Stanislav Sobel
předseda představenstva

…………………….
Petr Madea
člen představenstva
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Příloha
Přílohač. 1 k usnesení RM Karviné č. 355
Příloha č. 1 k usnesení
Návrh na provedení rozpočtových opatření
údaje v Kč
text
Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor majetkový - městský stadion
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.
Odbor majetkový - provoz a údržba budov

zdroje

výdaje

349 430,00
1 670,00
261 942,00
85 818,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové
Město" (ÚZ 17870, 17871).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
2 693 815,26
Odbor majetkový - Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210
2 693 815,26
Karviná – Nové Město
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město".
Odbor majetkový - Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210
-2 693 815,26
Karviná – Nové Město
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
2 693 815,26
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - veřejná zeleň
Odbor rozvoje - příspěvek Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

-300 000,00
300 000,00

Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2014".
Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary
75 000,00
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy
75 000,00
Celková výše navržených rozpočtových úprav

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

3 118 245,26

3 118 245,26
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 359

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení
Nově uzavřené nájemní smlouvy v domech s pečovatelskou službou
Jméno a příjmení, rok nar.,

Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu,

Velikost

doporučeno OSo ze dne __,

kvalita bytu

bytu

Nájem od

Kč za m2

žádost ze dne ____

Helena Poláchová, r.
OSo z 13.02.2015,
žádost z 28.07.2014
Erika Pawerová, r.
OSo z 17.02.2015,
žádost z 19.05.2010

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
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Výše
nájemného v

1+1

1.4.2015

50,02

0+1

1.4.2015

50,02

standard (bývalá I. kategorie)

standard (bývalá I. kategorie)
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 360

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 360

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 361
SEZNAM POZEMKŮ MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÁ
Příloha č. 1 k usnesení
parcelní číslo
1624/357
1624/366
1624/368
1582
1105/15
1105/5
1105/11
1105/12
1105/13
1105/14
1105/15
1105/18
1105/19
1157/3
1624/295
1624/499
1624/304
4318
1624/305
4317
1624/329
4319
1624/333
1516/46
1516/54
1516/58
1516/59
1516/60
1516/61
1516/62
1516/63
1516/67
1516/68
1516/1
1539/3
4074/1
1539/52
1539/49
1539/56
1539/57
1539/58
1539/59
1539/60
1539/61
1539/62
1539/63
1639/55
1639/52
1465/2
1485/1
4009/3

katastrální území
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město
Karviná-město

parcelní číslo katastrální území
1532/2
Ráj
503/8
Ráj
503/7
Ráj
504
Ráj
497/36
Ráj
498/1
Ráj
499/121
Ráj
499/80
Ráj
501/71
Ráj
501/77
Ráj
501/88
Ráj
501/89
Ráj
501/94
Ráj
501/113
Ráj
501/102
Ráj
497/2
Ráj
499/121
Ráj
497/236
Ráj
497/233
Ráj
497/243
Ráj
497/242
Ráj
497/239
Ráj
497/241
Ráj
497/253
Ráj
497/254
Ráj
497/256
Ráj
497/1
Ráj
497/257
Ráj
497/258
Ráj
497/259
Ráj
497/252
Ráj
497/250
Ráj
497/245
Ráj
497/246
Ráj
497/247
Ráj
497/248
Ráj
529/40
Ráj
501/31
Ráj
501/119
Ráj
500/1
Ráj
499/81
Ráj
499/1
Ráj
499/89
Ráj
497/262
Ráj
497/269
Ráj
497/261
Ráj
497/263
Ráj
497/264
Ráj
497/266
Ráj
497/267
Ráj
499/192
Ráj
499/40
Ráj
499/59
Ráj
499/139
Ráj
499/85
Ráj
499/154
Ráj
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529/1
529/93
529/29
529/30
529/34
529/51
529/41
529/44
501/1

Ráj
Ráj
Ráj
Ráj
Ráj
Ráj
Ráj
Ráj
Ráj
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Příloha

Příloha
Přílohač.č.11kkusnesení
usneseníRM Karviné č. 365

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1639/2014

1.

Smluvní strany

1.1

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

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

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM
Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM – OM
Ing. Veronika Pališková, zaměstnanec OPÚM - OM
Ing. Šárka Kubicová, zaměstnanec OR
c) dotací:
zapsáno v živnostenském rejstříku
telefon:
+420 596 387 308
fax:
+420 596 387 264
e-mail:
helena.bogoczova@karvina.cz, jana.salamonova@karvina.cz,
veronika.paliskova@karvina.cz, sarka.kubicova@karvina.cz
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná
číslo účtu:
5331212/0800
(dále jen objednatel)
a
1.2 Obchodní firma / Jméno / Název:
Zlínstav a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
zastoupena:
Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Morong
se sídlem:
IČ:
DIČ:
telefon:
fax:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)
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Bartošova 5532, 760 01 Zlín
283 15 669
CZ28315669
577 770 111
577 103 927
zlinstav@zlinstav.com
Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
43-3717930217/0100
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Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2014 smlouvu o dílo č. MMK/SML/1639/2014, Dodatek č.
1 ze dne 12. 12. 2014, Dodatek č. 2 ze dne 19.1.2015 (dále jen „Smlouva“) jejichž předmětem je
provedení díla - stavby „Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná“ (dále též „stavba“ nebo
„dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností OSA projekt s.r.o., projektová
dokumentace Obnovy objektu kina Centrum Karviná ze srpna r. 2013 pod č. 13-012-5 a projektové
dokumentace Obnovy okolí kina Centrum Karviná z ledna r. 2014 pod č. 13-004-5 (dále jen
„projektová dokumentace“) a výkazu výměr k těmto projektovým dokumentacím. Dále zpracování
dokumentací skutečného provedení staveb. Předmětem této smlouvy jsou dále geodetická zaměření
díla vč. geometrických plánů pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně
způsobilý k zajištění předmětů plnění podle této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“).

2.

Změna Smlouvy

2.1
Na základě změnového řízení byly provedeny vícepráce ve výši + 1.819.996,86 Kč bez DPH
a méněpráce ve výši 8.910,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 3.
Cena díla se zvyšuje o 1.811.086,86 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.
2.2

Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena bez DPH

59.760.041,95 Kč

DPH 15%

0,- Kč

DPH 21%

12.549.008,81 Kč

Cena vč.DPH

72.309.650,76 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní
práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude
použit. „
a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena bez DPH

61.571.128,81 Kč

DPH 15%

0,- Kč
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DPH 21%

12.929.937,05 Kč

Cena vč.DPH

74.501.065,86 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní
práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude
použit. „
2.3
Tímto Dodatkem č. 3 se mění subdodavatelské schéma, které je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.
Subdodavatelské schéma je přílohou č. 2 Dodatku č. 3.
2.4
text:

Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento

„Zhotovitel je povinen provést dílo u:
Obnovy objektu kina Centrum Karviná v termínu do 30.4.2015 (nejpozději však do 30.4.2015)
a
Obnovy okolí kina Centrum Karviná v termínu do 31.8.2015 (nejpozději však do 31.8.2015)
Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude
vykazovat žádné vady ani nedodělky.“
a nahrazuje se tímto textem takto:
„Zhotovitel je povinen provést dílo u:
Obnovy objektu kina Centrum Karviná v termínu do 15.5.2015
a
Obnovy okolí kina Centrum Karviná v termínu do 31.8.2015 (nejpozději však do 31.8.2015)

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude
vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

3.
3.1

Společná a Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
smluvních stran.
3.2

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno
vyhotovení.
3.3

3.4

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že
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byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což
stvrzují svými podpisy.
3.5

Uzavření Dodatku č. 3, rozhodla Rada města Karviné usnesením č.

dne 11. 3. 2015.

Přílohy:
Příloha č. 1 seznam víceprací a méněprací
Příloha č. 2 subdodavatelské schéma

V Karviné dne

Ve Zlíně dne

za objednatele

za zhotovitele

…………………………..

…………………………………………

za statutární město Karviná

za Zlínstav a.s.

Tomáš Hanzel
primátor města

Jiří Stacke
předseda představenstva
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Příloha č. 1 dodatku č. 3 k SOD

Příloha č. 1 seznam víceprací a méněprací
Změnový list
ZL 1
ZL 2
ZL 3
ZL 4
ZL 5

Název
SO 200 - kino Centrum / Požární výplně
otvorů, Konstrukce truhlářské
SO 200 - kino Centrum / Silnoproudá
elektrotechnika vč. uzemnění
SO 200 - kino Centrum / Ostatní
konstrukce, bourání
SO 200 - kino Centrum /Zámečnický
výrobek
SO 200 - kino Centrum / Zdravotechnika

Cena celkem bez DPH
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Vícepráce

Méněpráce

Součet

12 500,00 Kč

8 910,00 Kč

3 590,00 Kč

1 778 537,47 Kč

0,00 Kč

1 778 537,47 Kč

6 763,23 Kč

0,00 Kč

6 763,23 Kč

7 000,00 Kč

0,00 Kč

7 000,00 Kč

15 196,16 Kč

0,00 Kč

15 196,16 Kč

1 819 996,86 Kč

8 910,00 Kč

1 811 086,86 Kč
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Příloha č. 2 dodatku č. 3 k SOD

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

"Obnova objektu kina Centrum Karviná"
1. Obchodní firm a ne bo název / Obchodní
firm a ne bo jm éno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná jednat jm é nem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-m ail:
2. Obchodní firm a ne bo název / Obchodní
firm a ne bo jm éno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná jednat jm é nem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-m ail:
3. Obchodní firm a ne bo název / Obchodní
firm a ne bo jm éno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná jednat jm é nem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-m ail:
4 Obchodní firm a ne bo název / Obchodní
firm a ne bo jm éno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná jednat jm é nem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-m ail:
5 Obchodní firm a ne bo název / Obchodní
firm a ne bo jm éno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná jednat jm é nem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-m ail:

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

Část plnění V Z, kte rou hodlá uchaze č
zadat subdodavatli

% podíl
na plnění
VZ

Se znam subdodavatelů , kteří se budou podíle t na realizaci ve řejné zakázky
Veřejná zakázka na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veře jných zakázkách, ve
zně ní pozdě jších pře dpisů, otevře né podlimitní říze ní

Vnitřní bourací a demontážní práce
na Obnově obje ktu kina
Centrum Karviná

293 81 801

2,67%

Rostislav Hom ola
C 37780
734 854 021
homola@psm oravia.cz
Elektromont-Hulín s.r.o.
Kromě řížská 291, 768 24 Hulín

ELEKTROMONTÁ ŽE
SO 200 OBJEKT KINA CENTRUM –
ELEKTROMONTÁ ŽE

469 04 786

33,94%

Ladislav Smolka
C 6073
603 147 587
sm olka@e mhulin.cz
POLYS security ČR s.r.o.

Zaříze ní staveniště
Ostraha obje ktu

Jílová 300/41, 779 00 Olomouc
278 53 446

0,07%

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

Ze mní a bourací práce Ochoz

Te plická 625/48, 753 01 Hranice
619 75 311

1,33%

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

Ele ktronická požární signalizace

Nám. m íru 3287, 767 01 Kroměříž
277 54 375

1,71%

Pavel Drápalík
C 56792
607 906 326
drapalik@pdcerkom .cz
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6

7

8

9

Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

10 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

BRIŠ s.r.o.

VZT

Bráfova 1698/3, 616 00 Brno
262 96 896

10,35%

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

Sádrokartony

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

3,69%

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

ZTI+ÚT

Osvoboditelů 60/71, 748 03 Hlučín
268 60 970

3,42%

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

MaR včetně vizualizace

Líbalova 2348/1, 149 00 Praha
438 71 143

1,03%

Pavel Plšek
C 7333
602 561 226
pavel.plsek@jci.com
DSP Ostrava s.r.o.

Zámečnické konstrukce

Poděbradova 56, 702 00 Ostrava
258 36 790

1,03%

Jiří V yvlečka
C 20666
596 111 082
dspostrava@post.cz

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

Strana 7 / 11

11 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:
12 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:
13 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:
14 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:
15 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Pavel Kulesa

Helikální výztuž

Klíšská 479/97, 400 01 Ústí nad Labe m
114 23 951

0,21%

Pavel Kulesa
603 879 838
statical@statical.cz
BESORT team s.r.o.

Podlahy-mazaniny

Palacké ho 243, 757 01 Valašské Meziříčí
293 83 234

1,01%

Jiří Bare š
C 37894
604 994 025
j.bares@besort.cz
Pozemní stavby Moravia s.r.o.

Stavební práce

Suderova 2048/9, 709 00 Ostrava
293 81 801

5,40%

Rostislav Homola
C 37780
734 854 021
homola@psmoravia.cz
ADOR CZ s.r.o.

Dřevě né a požární dveře

Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun
252 92 331

0,82%

Jiří Appl
C 13539
603 502 254
j.appl@ador.cz
TOMO služby spol. s r.o.

Sanitární příčky

Moskevská 1440/24a, 736 01 Havířov-Město
253 59 991

0,42%

Kazimír Ondruch
C 15061
603 273 132
tomosluzby@se znam.cz
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16 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jmé no a příjm ení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná jednat jmé nem či za
subdodavate le
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:
17 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jmé no a příjm ení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná jednat jmé nem či za
subdodavate le
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:
18 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jmé no a příjm ení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná jednat jmé nem či za
subdodavate le
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:
19 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jmé no a příjm ení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná jednat jmé nem či za
subdodavate le
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Erich Opatrzil

Zámečnické prvky

Pod Dráhou 369/4, 747 21 Kravaře-Kouty
451 99 221

0,51%

Erich Opatrzil
608 702 227
jiri.opatrzil@seznam.cz
SEIDMOS Construction s.r.o.

Kanalizace , vodovod, odlučovač tuků

Lhotka 1, 743 01 Bílovec
021 00 061

0,20%

Pe tr Mostýn
C 57234
603 279 534
pe tr.mostyn@se znam.cz
Pave l Makula

Obklady, dlažby

Prameny 603/24, 734 01, Karviná
452 06 015

0,94%

Pave l Makula
736 631 829
makulapavel@seznam.cz
TriLine s.r.o.

Hliníkové konstrukce

Novinářská 1113/3, 709 00, Ostrava
258 74 888

13,91%

Jaroslav Še besta
C 23815
775 959 882
sebesta@triline-door.cz
82,65%
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Veřejná zakázka na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších pře dpisů, otevřené podlimitní řízení
"Obnova okolí kina Centrum Karviná"
1 Obchodní firma ne bo název / Obchodní
firma ne bo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. m ísto
trvalé ho pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jm énem či za
subdodavate le
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-m ail:
2 Obchodní firma ne bo název / Obchodní
firma ne bo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. m ísto
trvalé ho pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jm énem či za
subdodavate le
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-m ail:
3 Obchodní firma ne bo název / Obchodní
firma ne bo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. m ísto
trvalé ho pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jm énem či za
subdodavate le
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-m ail:
4 Obchodní firma ne bo název / Obchodní
firma ne bo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. m ísto
trvalé ho pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jm énem či za
subdodavate le
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-m ail:
5 Obchodní firma ne bo název / Obchodní
firma ne bo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. m ísto
trvalé ho pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jm énem či za
subdodavate le
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-m ail:

Ele ktrom ont-Hulín s.r.o.
Kromě řížská 291, 768 24 Hulín

Část plnění VZ, kterou hodlá uchaze č
zadat subdodavatli

% podíl
na plnění
VZ

Seznam subdodavatelů , kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky

ELEKTROMONTÁŽE
objekty SO 109.2 EL.ROZVODY
PRO PARKOVIŠTĚ A ZPEVN ĚN É
PLOCHY, SO 110 V EŘEJN É OSV ĚTLEN Í,

469 04 786

8,14%

Ladislav Smolka
C 6073
603 147 587
sm olka@emhulin.cz
POLYS se curity ČR s.r.o.

Zařízení staveniště
Ostraha objektu

Jílová 300/41, 779 00 Olomouc
278 53 446

0,12%

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

Ze mní a bourací práce venkovní

Te plická 625/48, 753 01 Hranice
619 75 311

28,97%

Miroslav Polášek
C 13518
603 207 487
ste lmhranice@se znam.cz
DSP Ostrava s.r.o.

Záme čnické konstrukce

Podě bradova 56, 702 00 Ostrava
258 36 790

2,01%

Jiří Vyvlečka
C 20666
596 111 082
dspostrava@post.cz
Pozemní stavby Moravia s.r.o.

Stave bní práce

Suderova 2048/9, 709 00 Ostrava
293 81 801

1,60%

Rostislav Homola
C 37780
734 854 021
homola@psmoravia.cz
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6 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma ne bo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná je dnat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:
7 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma ne bo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávně ná je dnat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním re jstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Qvemax CZ s.r.o.

Monolitické konstrukce

Rumiště 344/6, 60200 Brno – Trnitá
293 21 590

3,54%

Jiří Be jdák
C 77769
774 308 387
jiri.bejdak@qvemax.cz
SEIDMOS Construction s.r.o.

Kanalizace , vodovod, odlučovač tuků

Lhotka 1, 743 01 Bílovec
021 00 061

18,38%

Petr Mostýn
C 57234
603 279 534
petr.mostyn@se znam.cz
62,76%
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 366

Příloha č. 1 k usnesení

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Zásady
kterými se mění Zásady o poskytování informací
Schváleno:

11.03.2015

Účinnost:

12.03.2015

Zpracovatel:

Odbor organizační

Rada města Karviné vydala dne 11. 3. 2015 tyto Zásady, kterými se mění Zásady o poskytování
informací schválené dne 11. 12. 2012 ve znění pozdějších změn (dále jen Zásady) takto:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1

V příloze č. 9 Sazebník úhrad za poskytování informací se v bodě 4 text „100,00 Kč“ nahrazuje
textem „50,00 Kč“.

1.2

Ostatní ustanovení Zásad a příloh zůstávají beze změn.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
2.1

Tyto Zásady byly schváleny Radou města Karviné dne 11. 3. 2015 usnesením č. ….. a nabývají
účinnosti dle 12. 3. 2015.

Tomáš Hanzel v. r.
primátor

Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora
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