STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení

13. schůze Rady města Karviné konané dne 13.05.2015
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

530

Schválení ověřovatelů zápisu 13. schůze RM Karviné konané dne 13.05.2015

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

schválila
ověřovatele zápisu 13. schůze RM Karviné konané dne 13.05.2015, a to paní Danutu Kwiczalovou a pan Mgr.
Petra Bičeje.

531

Schválení programu 13. schůze RM Karviné konané dne 13.05.2015

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

schválila
program 13. schůze RM Karviné konané dne 13.05.2015.

532

Záměr nabýt pozemek - Dana Kajzarová

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout, že není záměrem statutárního města Karviné nabýt do svého vlastnictví
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 na pozemku p. č. 677/1 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, ve vlastnictví
paní Dany Kajzarové.

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

1

533

Návrh optimalizace v oblasti mateřských a základních škol zřizovaných statutárním
městem Karviná

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválit Návrh optimalizace v oblasti mateřských a základních škol zřizovaných statutárním
městem Karviná, který je přílohou č. 1 k důvodové zprávě.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválit realizaci optimalizace dle varianty III, která je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

534

Náměty občanů z 5. zasedání ZM Karviné konaného dne 30.04.2015

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

rozhodla
nezveřejňovat na webu města Karviné důvodové zprávy, resp. podkladové materiály pro schůze RM Karviné.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné nezměnit strukturu programu zasedání a to tak, že bod „Různé občané“ bude
zařazen jako první bod jednání.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné nezveřejňovat na webu města Karviné dotazy občanů, včetně odpovědí na tyto
dotazy.
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Souhlas s realizací stavebních úprav bytu č. 3 v domě č. p. 2060 - BDK

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

rozhodla
uděllit souhlas s realizací stavebních úprav bytu č. 3 v domě č. p. 2060/55a, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát, ve
znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

536

Zřízení služebnosti - manželé Ing. Miroslav a Ing. Jolanta Burkotovi

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost vedení inženýrských sítí (vodovodní přípojka, plynovodní přípojka, splašková a
dešťová kanalizační přípojka) a služebnost umístění zpevněné plochy, vše na částech pozemků p. č. 1832/2,
1889/6 a p. č.1889/17, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním
snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1887/1, a p. č. 1889/12,
oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to po jejich dokončení a dle geometrického plánu se
zaměřením 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 pozemků p. č. 1887/1 a p. č. 1889/12, oba v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání, dle které
vlastník pozemků p. č. 1887/1 a p. č. 1889/12, oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, zaplatí do
doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení užívání částí pozemků p. č. 1832/2 a p. č. 1889/6
a p. č. 1889/17, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku,
který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných
v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou
částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.
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Zřízení služebnosti - RD STYL a. s. - dodatek č. 1

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

rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání
č. SBB 55/129875/2010-2011/OSM/He ze dne 19.04.2011 s vlastníkem stavby „Propojení komunikace ul. Chodská
- technické vybavení území“, kterým dojde k prodloužení lhůty k podání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti do 31.12.2016 a dle kterého vlastník citované stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti úhradu za omezení užívání částí pozemků v majetku statutárního města Karviné p. č. 2010/11, p. č.
2012/8, p. č. 2012/12, p. č. 2005/5, p. č. 2010/1 a p. č. 2038/2, vše v katastrálním území Karviná-město, obec
Karviná, dle snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s
nemovitým majetkem platných v době uzavření tohoto dodatku, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou
dle platných právních předpisů.

538

Zřízení služebnosti - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ul. U Bažantnice
č. p. 1096 - 1100 a ul. Brožíkova - rekonstrukce kanalizace

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

rozhodla
zřídit služebnost inženýrské sítě (kanalizace včetně příslušenství) na částech pozemků p. č. 3398, 3242/1, 3242/2,
3242/13, 3241/1, 3221/13, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním
snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a to po jejím dokončení a dle
geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro
nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a související
ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení
užívání částí pozemků p. č. 3398, 3242/1, 3242/2, 3242/13, 3241/1, 3221/3, vše v katastrálním území
Karviná-město, obec Karviná, blíže vyznačené v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení,
stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních
předpisů.
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Zřízení služebnosti - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ul. U Bažantnice
č. p. 1113 - 1118 - rekonstrukce kanalizace

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
zřídit služebnost inženýrské sítě (kanalizace včetně příslušenství) na částech pozemků p. č. 3391/1 a p. č. 3398,
oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu
č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a to po jejím dokončení a dle geometrického zaměření
skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem
platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou
částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za omezení
užívání částí pozemků p. č. 3391/1 a p. č. 3398, oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže
vyznačené v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s
nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

540

Zřízení služebnosti - Správa železniční dopravní cesty státní organizace

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
zřídit služebnost inženýrských sítí na částech pozemků p. č. 572/2 (přeložky sdělovacích kabelů – slaboproud a
přeložky silnoproudých kabelů) a p. č. 1351/11 (sdělovací a zabezpečovací kabel), vše katastrální území Louky nad
Olší, obec Karviná a p. č. 2439 (sdělovací a zabezpečovací kabely), p. č. 1130/10 (sdělovací a zabezpečovací
kabely), p. č. 1188/2 (sdělovací a zabezpečovací kabely), p. č. 2440 (sdělovací kabely a NN kabel), p. č. 1430/2
(sdělovací kabel, NN kabel, úprava drážních kabelů), p. č. 1487/3 (sdělovací kabel a úprava drážního kabelu), p. č.
2438 (pokládka drážního kabelu), vše v katastrálním území Darkov, obec Karviná a p. č. 3971/2 (sdělovací a
zabezpečovací kabely a silnoproudé kabely), p. č. 3975/1 (přeložky sdělovacích kabelů - slaboproud a přeložky
silnoproudých kabelů), vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná a p. č. 460/1 (přeložky sdělovacích
kabelů - slaboproud a přeložky silnoproudých kabelů, p. č. 2204/2 (sdělovací a zabezpečovací kabely), p. č. 642/2
(umístění propustku), p. č. 609/3 (rekonstrukce a prodloužení mostu), p. č. 609/14 (rekonstrukce a prodloužení
mostu), p. č. 916/1 (kabely SŽDC a přeložka kabelů ČEZ), p. č. 916/2 (přeložka 22 kV), vše v katastrálním území
Staré Město u Karviné, obec Karviná, jak je zakresleno v situačních snímcích, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto
usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a to po jejím dokončení a dle geometrického zaměření skutečného stavu
za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době
uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH
stanovenou dle platných právních předpisů.
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související
ujednání s tím, že úhrada za omezení užívání dotčených pozemků na dobu výstavby nebude požadována z důvodů
uvedených v důvodové zprávě.

541

Zřízení služebnosti PODA a. s. - dodatek

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 části pozemku p. č.
497/36 o délce 90 bm v katastrálním území Ráj, obec Karviná, ve prospěch vlastníka inženýrské sítě, blíže
specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, 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 a na dobu výstavby
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti MMK/SML/193/2015 ze dne 31.03.2015
s budoucím vlastníkem inženýrské sítě, dle kterého zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu
za omezení užívání části pozemku p. č. 497/36, 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
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání ze dne 31.03.2015
MMK/SML/193/2015, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

542

Smlouva o právu provést stavbu - Správa železniční dopravní cesty státní organizace,
dodatek

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. MMK/SML/473/2013/9 ze dne 17.06.2013, kterým dojde
k prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31.12.2020 a doplnění části pozemku p. č. 648/1 o výměře cca 120 m2
v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná (blíže vyznačeno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto
usnesení), v souvislosti s odstraněním dvou stávajích sloupů, a to z příčin uvedných v důvodové zprávě.
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543

Uzavření nájemních smluv v určených bytových domech pro seniory a osoby se
zdravotním postižením 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 určených bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v
majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od 01.06.2015 na
dobu neurčitou.

544

Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodla
uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od 01.06.2015 do 31.05.2016. Výše nájemného je uvedena v
evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodla
neuzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

545

Sociální pohřby
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
nevydávat urny se zpopelněnými lidskými ostatky ze sjednaných bezprizorních pohřbů statutárním městem Karviná
případným příbuzným nebo osobám blízkým zemřelému na základě § 92 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
u sjednávaných bezprizorních pohřbů statutárním městem Karviná s objednávkou na zpopelnění zemřelého bez
obřadu sjednat zároveň rozptyl lidských ostatků.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
provést uložení lidských ostatků 187 uren ze sjednaných bezprizorních pohřbů statutárním městem Karviná v
letech 2005 - 2015 do společného úložiště, a to vsypem popele do výkopu hrobu.

546

Podnájem v nebytovém prostoru v domě č. p. 2064, sekce F/101, ulice Fryštátská,
Karviná-Fryštát

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
neudělit Jindřišce Cingrošová, IČ 63346567, písemný souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v domě č.
p. 2064, sekce F/101, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát, pro účely provozování solária, pro podnájemce Veroniku
Tomalovou, IČ 73958174, na dobu trvání nájemního vztahu.
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547

Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího podnikání v
objektu č. p. 872 na ulici Borovského v Karviné-Ráji

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
udělit souhlas panu Ladislavu Bilinskému se sídlem U Lesa 731/3, 734 01, Karviná-Ráj, IČ 154 05 435 s uzavřením
smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího podnikání s panem Davidem Bilinským se sídlem U Lesa 731/3, 734 01,
Karviná-Ráj, IČ 039 01 246. Předmětem smlouvy o podnájmu jsou prostory, a to sklad o celkové rozloze 13,5 m2,
nacházející se v 1. nadzemním podlaží obytného domu bez čísla popisného, který je součástí objektu č. p. 872, č.
o. 58b na ulici Borovského v Karviné-Ráji. Nájemce se zavazuje, že za pronajaté prostory podnájemci není
stanoveno vyšší nájemné než je nájemné dohodnuté v Nájemní smlouvě č. MMK/SML/42/2004 ze dne 13.05.2004,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2011 a dodatku č. 2 ze dne 31.12.2012. Úhrada nájemného a služeb je
příjmem nájemce Ladislava Bilinského. Podnájem se sjednává na dobu trvání nájemního vztahu, t.j. na dobu
neurčitou s účinností od 01.06.2015.

548

Poskytnutí finančního daru za 1. - 3. místo v ekologické soutěži základních škol na téma
EKOZOO

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

rozhodla
o poskytnutí finančního daru z odměny za zpětný odběr využitelných složek odpadu, a to za 1. místo výherci
Základní škole a Mateřské škole Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové
Město, IČ 62331418 Kč 10.000,-- (slovy: Desettisíc korun českých) na školní výlet, za 2. místo výherci Základní
škole Borovského, Ve Svahu 775, Karviná-Ráj, IČ 62331353 Kč 5.000,-- (slovy: Pěttisíc korun českých) na školní a
sportovní potřeby, za 3. místo výherci Základní škole, U Studny, Centrum 2290/14, Karviná-Mizerov, IČ 48004511
Kč 3.000,-- (slovy: Třitisíce korun českých) na školní a sportovní potřeby.

549

Jmenování členů Odborné pracovní skupiny Účelového fondu statické dopravy
statutárního města Karviné pro volební období 2014 - 2018

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

jmenovala
členy Odborné pracovní skupiny Účelového fondu statické dopravy statutárního města Karviné pro volební období
2014 - 2018:
Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora,
p. Radek Orszulik, člen Rady města Karviné,
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Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového Magistrátu města
Karviné,
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné,
p. Josef Majewski, předseda komise dopravy,
p. Josef Skybský, člen komise dopravy.

550

Zřízení věcného břemene - SMP Net, s. r. o., přeložka plynovodu, Ráj, změna usnesení RM
Karviné č. 883 ze dne 23.08.2011

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č. 883 ze dne 23.08.2011, tak že vypustila text: “ ... p. č. 558 ...“ a nahradila
jej textem: „...p. č. 588 ...“, a to z příčin uvedených v důvodové zprávě.
Ostatní text usnesení zůstává beze změn.

551

Zrušení usnesení RM Karviné č. 3377 ze dne 29.01.2014 - Záměr využití prostorů pro
podnikatelské účely v rekonstruovaném kině Centrum a jmenování komise pro otevírání
obálek a komise pro hodnocení podnikatelských záměrů

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

rozhodla
zrušit usnesení Rady města Karviné č. 3377 ze dne 29.01.2014 v plném znění z důvodů uvedených v důvodové
zprávě.

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

rozhodla
schválit záměr využití prostorů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, které se nacházejí v přízemí objektu kina
Centrum na tř. Těreškovové 2234/24 v Karviné-Mizerově, postavené na pozemku p.č. 1624/480 v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná, viz příloha č. 2 k tomuto usnesení, pro podnikatelské účely, jako stravovací
restaurační zařízení popř. kavárnu, cukrárnu s posezením pro návštěvníky kina Centrum a obyvatele okolí za
následujících podmínek:
1. nájemce si provede na vlastní náklady vybavení kuchyně a zázemí a bude spolupracovat při návrhu a vybavení
interiéru restaurace/kavárny,
2. nájemce zajistí celoroční a celotýdenní provoz,
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3. provozní doba kavárny/restaurace minimálně po dobu provozu kina,
4. otevření kavárny/restaurace současně s otevřením kina po rekonstrukci objektu (předpoklad září 2015),
5. zájemce doloží konkrétní záměr a popis provozované činnosti,
6. zájemce doloží zkušenosti, případně reference na činnosti s předmětem podnikání v oblasti veřejného
stravování,
7. součástí předloženého podnikatelského záměru bude nabídka ceny nájemného (není kritériem k hodnocení
nabídek).

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

rozhodla
jmenovat komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení podnikatelských záměrů ve složení:
Členové, (Náhradníci):
Karel Wiewiórka, náměstek primátora, (Ing. Jan Wolf, náměstek primátora),
MUDr. Martin Gebauer, předseda kontrolního výboru, (Vladimír Kolek, člen kontrolního výboru),
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM, (JUDr. Mária Durčáková, vedoucí oddělení majetkoprávního OM),
Ing. Martina Šrámková, vedoucí OR, (Ing. Ingrid Szczypková, vedoucí oddělení marketingu a školství OR),
Mgr. Olga Humplíková, ředitelka MěDK, (Ing. Daniela Helisová, vedoucí ekonomického a provozního úseku
MěDK).

552

Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka v rámci stavby Vybudování
chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji

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

rozhodla
uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka v rámci stavby „Vybudování chodníku na ul. Polské v
Karviné-Ráji“ mezi statutárním městem Karviná a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Statutární město Karviná touto smlouvou převádí práva a
povinnosti stavebníka nabytá ve správních řízeních sp. zn. MMK/187259/2010 ÚPSŘ/Ing. Ba a sp. zn.
MMK/032642/2015 OSŽP/Ba pro stavbu s názvem: „Vybudování chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji“. Převod
práv a povinností se týká stavebního objektu „SO.03 Přeložka vedení NN, sloupů, RS a V.O.“. Společnost ČEZ
Distribuce, a. s. tato práva a povinnosti přijímá ve prospěch své investiční stavby s označením „Karviná Polská
přeložka NNk, NNv Město“ č. stavby IZ-12-8000379. Převod práv a povinností bude bezúplatný.
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553

Uzavření dodatku č. 6 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. 6 ke Smlouvě o dílo č. MMK/SML/1369/2014 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 283 15 669 - cena díla bez DPH se změnila na Kč 60.793.524,19 (slovy:
Šedesátmiliónůsedmsetdevadesáttřitisícepětsetdvacetčtyři koruny české 19/100) dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení.

554

Změna usnesení RM Karviné č. 466 ze dne 08.04.02015 - rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky - VZ na stavební práce Revitalizace zámku Fryštát v Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
změnit usnesení RM Karviné č. 466 ze dne 08.04.2015 tak, že vypustila text: „rozhodla o výběru nejvýhodnější
nabídky uchazeče TOGET s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 1, IČ 27716384 veřejné zakázky na stavební práce
pod názvem Revitalizace zámku Fryštát v Karviné zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a uzavřít s tímto
uchazečem smlouvu o dílo, cena díla bez DPH je ve výši Kč 4.946.442,54 (slovy:
Čtyřimilionydevětsetčtyřicetšesttisícčtyřistačtyřicetdvě koruny české 54/100)“ a nahradila jej textem: „ rozhodla o
výběru druhé nejvýhodnější nabídky uchazeče SSKA - Stavební společnost Karviná, a. s., Bohumínská 1878, 735
06 Karviná-Nové Město, IČ 48393835 veřejné zakázky na stavební práce pod názvem Revitalizace zámku Fryštát
v Karviné zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě, a uzavřít s
tímto uchazečem smlouvu o dílo, cena díla bez DPH je ve výši Kč 4.998.198,87
(slovy: Čtyřimilionydevětsetdevadesátosmtisícjednostodevadesátosm korun českých 87/100). Ostatní text
usnesení zůstává nedotčen.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
o připadnutí jistoty z bankovní záruky uchazeče TOGET s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 1, IČ 27716384 ve
výši Kč 140.000,-- (slovy: Jednostočtyřicettisíc korun českých) dle § 67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který neposkytl součinnost k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch zadavatele veřejné zakázky.
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555

Memorandum o partnerské spolupráci mezi Mendelovou univerzitou v Brně, Zahradnická
fakulta v Lednici a statutárním městem Karvinou

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

rozhodla
uzavřít Memorandum o partnerské spolupráci mezi Mendelovou univerzitou v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici a
statutárním městem Karvinou, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, z důvodů uvedených v důvodové
zprávě.

556

Přijetí darů od společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o.

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

99/2015/RM
vedoucí OR
2015-05-29

rozhodla
přijmout od společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o., Dětmarovická 403/4, 733 01 Karviná-Staré Město, IČ:
25875701, finanční dar ve výši Kč 25.000,-- (slovy: Dvacetpěttisíc korun českých) určený k úhradě nákladů
statutárního města Karviné spojených s organizací, propagací a pořízením věcných cen pro vyhodnocení soutěžní
kampaně Do práce na kole 2015 a uzavřít s touto společností darovací smlouvu.

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

100/2015/RM
vedoucí OR
2015-05-29

rozhodla
přijmout od společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o., Dětmarovická 403/4, 733 01 Karviná-Staré Město, IČ:
25875701, finanční dar ve výši Kč 10.000,-- (slovy: Desettisíc korun českých) určený k úhradě nákladů statutárního
města Karviné spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže „Cesta do školy i na výlet“ a
uzavřít s touto společností darovací smlouvu.

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

101/2015/RM
vedoucí OR
2015-05-29

rozhodla
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přijmout od společnosti Shimano Czech Republic, s. r. o., Dětmarovická 403/4, 733 01 Karviná-Staré Město, IČ:
25875701, finanční dar ve výši Kč 5.000,-- (slovy: Pěttisíc korun českých) určený k úhradě nákladů statutárního
města Karviné spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení dopravní soutěže mladých cyklistů a uzavřít s
touto společností darovací smlouvu.

557

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu primátora města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu primátora města Karviné mezi statutárním městem Karviná a
jednotlivými příjemci dotace, dle znění příloh k usnesení č. 1 - č. 4.

558

Udělení výjimky z OZV č. 6/2003 Matici školské u Základní školy s polským jazykem
vyučujícím za účelem prodloužení doby konání akce Radovánky dne 06.06.2015

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

rozhodla
udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, ve znění pozdějších předpisů, Matici školské u Základní školy s polským jazykem vyučujícím, se sídlem
Dr. Olszaka 156/2, 733 01 Karviná-Fryštát, IČO 44738081, za účelem prodloužení doby konání akce Radovánky
dne 06.06. 2015 v areálu školní zahrady a zahrady PZKO v Karviné-Fryštátě, a to od 22:00 hodin do 03:00 hodin
následujícího dne.

559

Udělení výjimky z OZV č. 6/2003 občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy za
účelem prodloužení doby konání akce 16. Karvinský Romský Festival 2015 dne 27.06.2015

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

rozhodla
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udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, ve znění pozdějších předpisů, občanskému sdružení Sdružení Romů Severní Moravy, se sídlem
Palackého 607/5, 735 06 Karviná-Nové Město, IČO 69206414, za účelem prodloužení doby konání akce 16.
Karvinský Romský Festival 2015 dne 27.06.2015 v areálu Letního kina v parku Boženy Němcové v
Karviné-Fryštátě, a to od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

560

Udělení výjimky z OZV č. 6/2003 fyzické osobě podnikající, panu Romanu Barnošákovi, za
účelem prodloužení doby konání akce Posezení s cimbálovkou dne 23.05.2015

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

rozhodla
udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, ve znění pozdějších předpisů, fyzické osobě podnikající, panu Romanu Barnošákovi, se sídlem:
Masarykovo náměstí 94/31, 733 01 Karviná-Fryštát, IČO 64145956, za účelem prodloužení doby konání akce
Posezení s cimbálovkou konané dne 23.05.2015 na ploše Masarykova náměstí v Karviné-Fryštátě, a to od 22:00
hodin do 24:00 hodin.

561

Řízení příspěvkové organizace po vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky
Mateřské školy Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224

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

vzala na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov Kpt.
Jaroše 2224 paní Mileny Nowakové, a to s účinností k 31.12.2015.

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

102/2015/RM
vedoucí OR
2015-12-31

rozhodla
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nevyhlásit konkurz na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov
Kpt. Jaroše 2224 a kontinuitu řízení příspěvkové organizace zajistit po 31.12.2015 sloučením s příspěvkovou
organizací Základní školou Karviná-Mizerov Majakovského 2219 do jednoho právního subjektu.

562

Petice proti sloučení Základní školy Karviná-Ráj Školská 432 a Mateřské školy Karviná-Ráj
Školská 431 do jednoho právního subjektu

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
posoudila
obsah Petice proti sloučení Základní školy Karviná-Ráj Školská 432 a Mateřské školy Karviná-Ráj Školská 431 do
jednoho právního subjektu.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
schválit stanovisko k obsahu Petice proti sloučení Základní školy Karviná-Ráj Školská 432 a Mateřské školy
Karviná-Ráj Školská 431 do jednoho právního subjektu, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení.

563

Petice proti sloučení Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, Mateřské školy Karviná-Ráj V
Aleji 20/761 a Mateřské školy, Olbrachtova do jednoho právního subjektu

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
posoudila
obsah Petice proti sloučení Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, Mateřské školy Karviná-Ráj V Aleji 20/761 a
Mateřské školy, Olbrachtova do jednoho právního subjektu.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
schválit stanovisko k obsahu Petice proti sloučení Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, Mateřské školy
Karviná-Ráj V Aleji 20/761 a Mateřské školy, Olbrachtova do jednoho právního subjektu, dle přílohy č. 1 k tomuto
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usnesení.

564

Návrh na udělení ocenění v oblasti kultury - Pamětní list Rady města Karviné

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

103/2015/RM
vedoucí OR
2015-06-12

rozhodla
udělit ocenění v oblasti kultury Rady města Karviné - Pamětní list Rady města Karviné následujícím osobnostem:
Richardu Koziełovi za dlouhodobou činnost v oblasti kultury a přínos pro rozvoj kultury ve městě Karviná,
Blance Nečasové za dlouhodobé vedení zájmových uměleckých aktivit,
Tadeáši Puchałovi za mimořádný umělecký počin, a to pravidelné konání Mezinárodního folklórního festivalu Máj
nad Olzou,
Josefu Chmielovi za mimořádný umělecký počin, a to pravidelné konání Mezinárodního folklórního festivalu Máj
nad Olzou,
Evženu Matuszyńskému za mimořádný umělecký počin, a to pravidelné konání Mezinárodního folklórního festivalu
Máj nad Olzou,
MgA. Graźyně Biernot za reprezentaci města Karviné,
Władysławu Ćmielovi za dlouhodobou činnost v oblasti kultury a přínos pro rozvoj kultury ve městě,
Romaně Taszkové za dlouhodobou činnost v oblasti kultury a přínos pro rozvoj kultury ve městě,
Mgr. Libuši Kolkové u příležitosti životního jubilea a za vynikající výsledky v oblasti kultury,
Kryštofu Krhovjákovi ocenění Talent roku.

565

Návrh na provedení rozpočtových opatření

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

rozhodla
provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
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566

Realizace projektu prevence kriminality Karviná - rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému

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

104/2015/RM
ředitel MP
2015-05-13

rozhodla
realizovat projekt prevence kriminality Karviná - rozšíření městského kamerového dohlížecího systému s tím, že
statutární město Karviná uhradí minimálně 10% povinnou spoluúčast z celkového nákladu na realizaci projektu, dle
důvodové zprávy.

567

Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce zařízení a Smlouva o výpůjčce movitého majetku

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

rozhodla
uzavřít „Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce zařízení“ z 24.09.1998 s Městským domem kultury Karviná, se
sídlem: tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ: 00320463, jejímž předmětem je výpůjčka majetku
v hodnotě Kč 77.900,-- (slovy: Sedmdesátsedmtisícdevětset korun českých) k účelu konání občanských obřadů a
kulturních akcí.

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

rozhodla
uzavřít „Smlouvu o výpůjčce movitého majetku“ v celkové hodnotě Kč 94.770,-- (slovy:
Devadesátčtyřitisícesedmsetsedmdesát korun českých) k účelu konání občanských obřadů a kulturních akcí s
Městským domem kultury Karviná, se sídlem: tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ: 00320463.

568

Uzavření smlouvy o výpůjčce

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
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rozhodla
uzavřít Smlouvu o výpůjčce radiostanice 700 Pegas Matra a montážní sady s Českou republikou - Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, bezúplatně na dobu 8 let, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

569

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Nové
služby Technologického centra Karviná, část 1

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

vzala na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů k části 1. veřejné zakázky „Nové služby Technologického
centra Karviná“ vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení.

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

rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky podané do části 1. veřejné zakázky „Nové služby Technologického centra Karviná“ a
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč Charita Opava se sídlem
Přemyslovců 13/26, Opava-Jaktař, PSČ 747 07, IČO 43964591, DIČ CZ43964591. Cena zakázky činí Kč
414.700,-- bez DPH (slovy: Čtyřistačtrnácttisícsedmset korun českých) a DPH ve výši dle obecně závazných
právních předpisů.

570

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Nové
služby Technologického centra Karviná, část 2

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

vzala na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů k části 2. veřejné zakázky „Nové služby Technologického
centra Karviná“ vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení.

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

rozhodla
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o vyloučení uchazeče DLNK s. r. o. se sídlem Eduarda Beneše 470, Česká Skalice, PSČ 552 03, IČO 26012162,
DIČ CZ26012162 z další účasti v zadávacím řízení k části 2. veřejné zakázky „Nové služby Technologického centra
Karviná“.

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

rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky podané do části 2. veřejné zakázky „Nové služby Technologického centra Karviná“ a
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč Charita Opava se sídlem
Přemyslovců 13/26, Opava-Jaktař, PSČ 747 07, IČO 43964591, DIČ CZ43964591. Cena zakázky činí Kč
3.944.900,-- bez DPH (slovy: Třimilionydevětsetčtyřicetčtyřitisícedevětset korun českých) a DPH ve výši dle obecně
závazných právních předpisů.

571

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Nové
služby Technologického centra Karviná, část 4

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

vzala na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů k části 4 veřejné zakázky „Nové služby Technologického
centra Karviná - elektronická úřední deska“ vyhlášené v jednacím řízení bez uveřejnění.

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

rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky podané do 4. části veřejné zakázky „Nové služby Technologického centra Karviná“ a
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč Ki-Wi Digital s. r. o., Kubánské
náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00, IČO 27816451, DIČ CZ27816451. Cena zakázky činí Kč
413.900,-- bez DPH (slovy: Čtyřistatřinácttisícdevětset korun českých) a DPH ve výši dle obecně závazných
právních předpisů.
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572

Návrh na udělení ocenění v oblasti sociálních a návazných služeb

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

rozhodla
udělit v souladu se Zásadami pro ocenění v oblasti sociálních a návazných služeb - pamětní list Rady města
Karviné a věcný dar osobnostem:
Aleně Vojkůvkové v kategorii registrované sociální služby, za přínos a rozvoj v oblasti sociálních služeb ve městě,
Janě Wilczynské v kategorii návazných služeb, za dlouhodobou obětavou práci pro pacienty a jejich rodinné
příslušníky,
Anně Peškové v kategorii dobrovolnické činnosti, za její dlouhodobou aktivitu pro občany se středním
a těžkým mentálním postižením.

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

schválila
hodnotu věcného daru ve výši Kč 600,-- (slovy: Šestset korun českých) v souvislosti s udělením ocenění.

573

Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací na území města Karviné v období
2014/2015

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

vzala na vědomí
informativní zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací na území města Karviné v období 2014/2015
dle důvodové zprávy.

574

Valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a. s., konaná dne 05.06.2015

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

vzala na vědomí
konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a. s., se sídlem Horní-Suchá, ul. Solecká 1/1321,
PSČ 735 35, IČ 47677287, dne 05.06.2015 v 09:00 hodin v sídle společnosti a její program dle přílohy č. 1 k
tomuto usnesení.
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Tomáš Hanzel, v. r.
.....................................................................................
Tomáš Hanzel
primátor

z pov. Karel Wiewiórka, v. r.
................................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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Neuzavřené nájemní smlouvy
Jméno a příjmení, rok nar.

Žádost na uzavření NS k obecnímu bytu,
kvalita bytu,

Velikost
bytu

Petra Mináriková, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 1,
Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2190/č. b. 4,

1+3

Luboš Poledník, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 34,

0+1

Miroslav Počarovský, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 34,

0+1

Svatopluk Brna, r.

Karviná-Mizerov, ul. Čajkovského, č. p. 2177/č. b. 15,

1+2

Nikol Unucková, r.

Karviná-Mizerov, ul. Čajkovského, č. p. 2177/č. b. 15,
Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2190/č. b. 4,

1+2

Marcela Muroňová, r.

Karviná-Mizerov, ul. Čajkovského, č. p. 2177/č. b. 15,
Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2190/č. b. 4,

1+2

Věra Gajdová, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 1,

1+3

Petr Bielczyk, r.

Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2190/č. b. 4,

1+2

Lenka Wróblová, r.

Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2190/č. b. 4,

1+2

Jiří Súkeník, r.
Marta Súkeníková, r.

Karviná-Mizerov, ul. Stavbařů, č. p. 2190/č. b. 4,

1+2
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Příloha
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 553
Příloha č.

Dodatek č. 6 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 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, Dodatek č. 3 ze dne 30.3.2015, Dodatek č. 4 ze
dne 10.4.2015 a Dodatek č. 5 ze dne 24.4.2015 (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. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 6“).

2.

Změna Smlouvy

2.1
Na základě změnového řízení byly provedeny vícepráce ve výši + 1.176.386,10 Kč bez DPH
a méněpráce ve výši – 995.760,78 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č.
6. Cena díla se zvyšuje o 180.625,32 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.
2.2
Tímto Dodatkem č. 6 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy ve znění jejich
dodatků 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 D P H
DPH 15%
DPH 21%
Ce na vč.DPH

60 612 898,87 Kč
0,- Kč
12 728 708,76 Kč
73 341 607,63 K č

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 D P H
DPH 15%
DPH 21%
Ce na vč.DPH
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60 793 524,19 Kč
0,- Kč
12 766 640,08 Kč
73 560 164,27 K č
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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. 6 se mění subdodavatelské schéma, které je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.
Nové subdodavatelské schéma je přílohou č. 2, Dodatku č. 6.

3.

Společná a Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejich dodatků nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají
nezměněna.
3.1

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
3.2
smluvních stran.
Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
3.3
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno
vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a že
3.4
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. 6, rozhodla Rada města Karviné usnesením č. …. dne 13.5. 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. 6 k SoD
Příloha č. 1 Dodatku č. 6 k SoD
Změnový list

Název

Vícepríce

Méněpráce

Součet

59 420,60 Kč

0,00 Kč

59 420,60 Kč

99 505,20 Kč

-106 604,96 Kč

-7 099,76 Kč

43 932,22 Kč

0,00 Kč

43 932,22 Kč

202 858,02 Kč

-106 604,96 Kč

96 253,06 Kč

Obnova okolí kina Centrum Karviná
ZL 1
ZL 2
ZL 3

Sanace soklu objektu Tesco
Úprava schodiště - teplovod Veolia
Energie, a.s.
Doplnění kabelové komory dle
dodatečných požadavků Telefónica
02

CELKEM

Obnova objektu kina Centrum Karviná
ZL 10
ZL 11
ZL 12
ZL 13
ZL 14
ZL 15
ZL 16

Změna typu obkladu ve vstupním
vestibulu
MNP - úprava hromosvodu
Izolace VZT potrubí
MNP - klíčový trezor
Omítka stropů na chodbách u sálu
2.NP
Změna posuvných skleněných
panelů ve vstupním vestibulu
Změna barvy zábradlí

CELKEM

CELKEM
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609 188,28 Kč

-626 007,62 Kč

-16 819,34 Kč

0,00 Kč
123 664,40 Kč
0,00 Kč

-77 380,20 Kč
-64 640,00 Kč
-22 320,00 Kč

-77 380,20 Kč
59 024,40 Kč
-22 320,00 Kč

100 925,40 Kč

0,00 Kč

100 925,40 Kč

139 750,00 Kč

-98 808,00 Kč

40 942,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

973 528,08 Kč

-889 155,82 Kč

84 372,26 Kč

1 176 386,10 Kč

-995 760,78 Kč

180 625,32 Kč
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Veřejná zakázka na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, otevřené podlimitní řízení
"Obnova objektu kina Centrum Karviná"
1. Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
2. Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
3. Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
4 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
5 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

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

Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč
zadat subdodavatli

% podíl na
plnění VZ

Seznam subdodavatelů , kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky

Vnitřní bourací a demontážní práce
na Obnově objektu kina
Centrum Karviná

293 81 801

2,67%

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

ELEKTROMONTÁŽE
SO 200 OBJEKT KINA CENTRUM –
ELEKTROMONTÁŽE

469 04 786

33,94%

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

Zařízení staveniště
Ostraha objektu

Jílová 300/41, 779 00 Olomouc
278 53 446

0,07%

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

Zemní a bourací práce Ochoz

Teplická 625/48, 753 01 Hranice
619 75 311

1,33%

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

Elektronická požární signalizace

Nám. míru 3287, 767 01 Kroměříž
277 54 375

1,71%

Pavel Drápalík
C 56792
607 906 326
drapalik@pdcerkom.cz
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6 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
7 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
8 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
9 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
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 Vyvlečka
C 20666
596 111 082
dspostrava@post.cz
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16 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:
17 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:
18 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:
19 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:

20 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:

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%

Petr Mostýn
C 57234
603 279 534
petr.mostyn@seznam.cz
Pavel Makula

Obklady, dlažby

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

0,94%

Pavel 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 Šebesta
C 23815
775 959 882
sebesta@triline-door.cz

Stöbich Brandschutz s.r.o.

Požární rolovací roleta

Zvonařka 137/14, 617 00 Brno,
262 99 356

0,35%

Jan Rudolphi
C 42312
00421 376 581 490
info@stoebich.cz
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21 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:
22 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:
23 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:
24 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:
25 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:

Avatar group s.r.o.

Podlahy, terasa

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

2,47%

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

Sklocementový obklad

Mírové náměstí 21/20, 748 01 Hlučín
278 26 929

1,61%

Mikulová Lijana
C 52801
602 774 742
mikulova@dovra.cz
TIMO profistavby s.r.o.

Zelená střecha a klempířské práce

1. máje 1526/66, 703 00 Ostrava
285 91 801

1,69%

Ing. Tomáš Oboda
C 33592
773 137 383
oboda@timops.cz
M A N U S Prostějov, spol. s r.o.

Plošina pro invalidy

Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov
479 00 440

0,92%

Ing. Aleš Matušů
C 9106
582 360 558
matusu@manuspv.cz
Ing. Alan Pfauser - ALFA

Sanitární doplňky

Kuželova 570, 199 00 Praha 9
471 28 551

0,36%

Ing. Alan Pfauser
A 7528
602 144 194
jofel.alfa@seznam.cz
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26 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:
27 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:
28 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:

Jakub Šablatura

Mytí fasády, impregnace

Vlasty Vlasákové 945/16, 700 30, Ostrava
748 73 733

0,51%

Ing. Jakub Šablatura
732 387 752
vyskovky@vyskovky.org
Jiří Divoka

Skleněné pulty, posuvné panely

Stará Přerovská 905/52, 779 00, Olomouc
692 35 244

0,89%

Jiří Divoka
777 195 724
info@sklenarstvidivoka.cz
Daniel Baloušek

Obklady, dlažby

Podzámčí 847, 763 31, Brumov-Bylnice
757 11 231

0,51%

Daniel Baloušek
773 650 650
daniel.balousek@gmail.com
91,90%
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Veřejná zakázka na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, otevřené podlimitní řízení
"Obnova okolí kina Centrum Karviná"
1 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
2 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
3 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
4 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:
5 Obchodní firma nebo název / Obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu
IČ:
Osoba orpávněná jednat jménem či za
subdodavatele
Spisová značka v Obchodním rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

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

Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč
zadat subdodavatli

% podíl na
plnění VZ

Seznam subdodavatelů , kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky

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

469 04 786

8,14%

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

Zařízení staveniště
Ostraha objektu

Jílová 300/41, 779 00 Olomouc
278 53 446

0,12%

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

Zemní a bourací práce venkovní

Teplická 625/48, 753 01 Hranice
619 75 311

28,97%

Miroslav Polášek
C 13518
603 207 487
stelmhranice@seznam.cz
DSP Ostrava s.r.o.

Zámečnické konstrukce

Poděbradova 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.

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

Qvemax CZ s.r.o.

Monolitické konstrukce

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

3,54%

Jiří Bejdák
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@seznam.cz
Vegacom a.s.

Ochrana kabelů Telefónica

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
257 88 680

0,62%

Ladislav Beran
B 6070
266 005 011
beran@vegacom.cz
TIMO profistavby s.r.o.

Komunikace, izolace proti vodě

1. máje 1526/66, 703 00 Ostrava
285 91 801

8,38%

Ing. Tomáš Oboda
C 33592
773 137 383
oboda@timops.cz
71,88%
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Příloha
Příloha č.
č. 1 kk usnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 555

MEMORANDUM

statutární město Karviná
IČ:
00297534
adresa:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
(dále jen SMK)
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
IČ:
62156489
se sídlem:
Valtická 337, 691 44 Lednice
zastoupena:
Prof. Ing. Robertem Pokludou, Ph.D., děkanem fakulty
(dále jen ZF MENDELU)
(ZF MENDELU a SMK dále společně jen partneři)

projevují vážný zájem o dlouhodobou spolupráci a rozhodli se podepsat
společné prohlášení
o partnerské spolupráci při naplňování záměrů a realizaci společných projektů
souvisejících s obnovou zeleně a projektovou činností na úseku zeleně na území města
Karviné do roku 2025
(dále jen „Memorandum“)
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Čl. I.
1.

Partneři potvrzují tímto svůj zájem o dlouhodobou spolupráci a partnerství v naplňování
záměrů a cílů vycházejících z koncepčního řešení životního prostředí statutárního
města Karviné, a to především v oblasti:
a) rozvoje veřejné zeleně,
b) ochrany životního prostředí.

2.

Partneři dále potvrzují svůj zájem a spolupráci při přípravě jednotlivých projektů pro
podání žádostí o dotace z fondů EU i národních zdrojů, zejména s cílem zvýšit atraktivitu
města - spolufinancování aktivit, spojených s jednotlivými přijatými cíli týkajících se
životního prostředí ze strany partnerů. Za účelem dosažení cílů oba partneři mohou
vystupovat jako žadatel a příjemce dotace (včetně všech povinností a závazků
z dotačního titulu vyplývajících).

3.

Partneři posoudí potenciální možnosti využití doplňkových zdrojů financování (fondy
EU, národní programy apod.), a poznatky uplatní při návrhu konkrétních projektů
souvisejících s životním prostředím.

4.

SMK poskytne ZF MENDELU seznam návrhů konkrétních projektů (projektových
záměrů, námětů aj.), který bude sloužit jako podklad pro naplňování přijatých záměrů
v rámci životního prostředí.

5.

Partneři posoudí zpracované projektové záměry a seznámí se navzájem se stanovisky
k návrhům projektů, k navrženým možnostem podání žádostí o dotace. K návrhům, které
akceptují partneři, budou zpracovány potřebné dokumenty a uzavřeny potřebné smlouvy.

6.

Partneři vzájemně dohodnou optimální návrh realizace a postup pro podání žádosti
o dotace a to zejména ne však výhradně: majetkové uspořádání, subjekt žadatele, jeho
právní formu, způsob spolupráce, provozovatele atd.
Čl. II.

Partneři souhlasí, že mezi sebou uzavřou samostatnou dohodu o spolupráci za účelem
přípravy a realizace jednotlivých projektů souvisejících s životním prostředím.

Čl. III.
1. Partneři prohlašují, že:
a. Toto memorandum je projevem jejich svobodné vůle.
b. Toto memorandum není pro partnery právně závazné, pouze vyjadřuje vůli všech
partnerů spolupracovat v určených oblastech.
c. Toto memorandum bude základem k uzavírání samostatných smluv a dohod
v uvedených oblastech spolupráce.
d. Veškeré informace poskytnuté si partnery na základě nebo v souvislosti s tímto
memorandem jsou považovány za důvěrné a není možné je zpřístupnit třetí straně bez
předchozího písemného souhlasu partnera, který informace poskytnul. Partneři jsou
oprávněni s memorandem a postupy naplňování deklarovaných záměrů seznámit
veřejnost a media jen společně, v rozsahu a formou, kterou dohodnou v každém
konkrétním případě předem.
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e. Toto memorandum se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností od data podpisu tohoto
memoranda oběma partnery do 31.12.2025.
f. Pokud kterýkoliv z partnerů memoranda nebude mít zájem dále pokračovat na
realizaci memoranda, je oprávněn toto memorandum vypovědět ve výpovědní lhůtě
1 měsíce, která začíná běžet doručením výpovědi druhému partnerovi.
V Karviné ………………………………

za ZF MENDELU

za SMK

………………………………

………………………………

Prof. Ing. Robert Pokluda Ph.D.
děkan fakulty

Tomáš Hanzel
primátor města
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 557

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupeno:

Tomášem Hanzlem, primátorem města

IČO:

00297534

DIČ:

CZ00297534

číslo účtu:

1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)

a

AIESEC Karviná
se sídlem:

Univerzitní nám. 1934/3, Karviná-Fryštát, 73301

zapsána:

ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 57145

zastoupena:
IČO:

prezidentem
18055672

DIČ:

CZ 18055672

číslo účtu:

43-2525600227/0100 vedený u Komerční banky, a. s.

(dále jen „příjemce“)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu z Fondu primátora města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadach pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválenými Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen
„Zásady“).
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III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 10.000 (slovy: Desettisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem realizace projektů v rámci „Vzdělávací činnosti AISEC Karviná
v roce 2015“, na ubytování a stravu, jak bylo uvedeno v příloze č. 4 (rozpočet projektu) žádosti o dotaci za
období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy.

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami .

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost poskytovateli, Odboru rozvoje MMK, písemně nebo ústně
do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7
kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto
ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,
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d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. ze dne ………...

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

za poskytovatele

za příjemce

Tomáš Hanzel

prezident AIESEC Karviná

primátor

3
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.22k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 557

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupeno:

Tomášem Hanzlem, primátorem města

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

číslo účtu:

1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)
a

Anna Koleková
datum narození:
místo trvalého pobytu:
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu z Fondu primátora města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadach pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválenými Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen
„Zásady“).

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
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IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 10.000 (slovy: Desettisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akcí určených pro lidi
s onemocněním PN, a to na výdaje za dopravu, ubytování, startovné, pronájem holandského biliardu, věcné
ceny, diplomy, v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 .
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci hotově v pokladně MMK příjemci uvedeném v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 15
dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.02.2016 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami .

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do sedmi pracovních dnů od předložení závěrečného vyúčtování. Rozhodným
okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost poskytovateli, Odboru rozvoje MMK, písemně nebo ústně
do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7
kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto
ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,

e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
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5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č.

ze dne ………..

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

za poskytovatele

za příjemce

Tomáš Hanzel

Anna Koleková

primátor
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Příloha
Příloha č.č.3 3k k
usnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 557

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupeno:

Tomášem Hanzlem, primátorem města

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

číslo účtu:

1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)
a
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Na Rybníčku 626/1, 74601 Opava
se sídlem:
u Magistrátu města Opavy
zapsáno:
zastoupeno:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektorem

k podpisu oprávněn na
základě…………………

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D

IČ:
číslo účtu:

47813059
101285316/0300

(dále jen „příjemce“)
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora z Fondu primátora města Karviné v roce 2015.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadach pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválenými Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen
„Zásady“).
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III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 10.000 (slovy: Desettisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů spojených s realizací projektu „Finanční
gramotnost – soutěž pro středoškolské studenty“, a to na odměny vítězům, jak bylo uvedeno v příloze č. 4
( rozpočtu projektu/ akce) žádosti o poskytnutí dotace.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.09.2015 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami .

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do 17.02.2016. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost poskytovateli, Odboru rozvoje MMK, písemně nebo ústně
do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7
kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto
ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,
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e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. ….. ze dne 13.5.2015.

V Karviné dne ……………………………………….

V Karviné dne ……………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

za poskytovatele

za příjemce

Tomáš Hanzel

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

primátor

děkan OPF Karviná
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 44kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 557

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné
uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2010 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupeno:

Tomášem Hanzlem, primátorem města

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

číslo účtu:

1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)

a
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
se sídlem:

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
70884561
není plátce DPH
19-1933881/0710 vedený u České národní banky, pobočka
Ostrava

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

2.

Účelem této smlouvy je finanční podpora projektu z Fondu primátora města Karviné.

3.

Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000
Sb.“).

4.

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této
smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v Zásadach pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Karviné schválenými Zastupitelstvem města Karviné č. usn. 417 ze dne 23.10.2012 (dále jen
„Zásady“).
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
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Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelovou
neinvestiční dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za
podmínek stanovených touto smlouvou.
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci účelovou neinvestiční dotaci ve výši
Kč 30.000 (slovy: Třicettisíc korun českých), (dále též dotace nebo finanční prostředky).
Příjemce je povinen použít dotaci za účelem úhrady nákladů na realizaci Soutěže ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel pro profesionální a dobrovolné jednotky požární ochrany Moravskoslezského kraje
konané dne 30.5.2015, a to na pořízení cen a věcných odměn.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1.

Poskytovatel poskytne dotaci příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl. I
této smlouvy ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Příjemce je povinen:
a)

použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v čl. IV. této smlouvy a
na úhradu výdajů dle čl. IV. této smlouvy; výdaji jsou pouze výdaje vzniklé a uhrazené v obdobích
stanovených v čl. IV. této smlouvy;

b) ve lhůtě do 10.11.2015 předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace.
3.

Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí Zásadami .

4.

Příjemce je povinen:
a) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat poskytovatele, Odbor rozvoje
MMK, o vlastní přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet
poskytovatele, a to do sedmi kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté
dotace. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.
c) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude dále uskutečňovat,
do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost poskytovateli, Odboru rozvoje MMK, písemně nebo ústně
do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 7
kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto
ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,
d) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi
vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních
stran.

2.

Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že příjemce:
a) za účelem poskytnutí dotace nebo v souvislosti s jejím vyúčtováním či prováděním kontroly sdělí
poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej v omyl,
b)

nepředloží poskytovateli ve stanoveném termínu závěrečné vyúčtování v souladu se Zásadami,

c)

použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v čl. IV. této smlouvy,

d)

nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v souladu s ujednáním této
smlouvy,
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e)

neumožní řádné provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnutou dotaci v plné výši
vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.
4.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

5.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

6.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum
podpisu pozdějšího.

7.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
o poskytnutí dotace rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č.

ze dne ……………….

V Karviné dne ……………………………………….

V Ostravě dne ……………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

za poskytovatele

za příjemce

Tomáš Hanzel

plk. Ing. Zdeněk Nytra

primátor

krajský ředitel
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 562
Stanovisko
K žádosti petentů proti sloučení Základní školy Karviná-Ráj Školská 432 a Mateřské školy Karviná-Ráj
Školská 431 do jednoho právního subjektu, a k jednotlivým dotazům uvedených v petici, sdělujeme
následující:
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství se dlouhodobě zabývá statistickým sledováním vývoje
počtu dětí a žáků základních a mateřských škol v návaznosti na kapacitu sítě škol zřizovaných
statutárním městem Karviná. „Studie vývoje počtu dětí v mateřských školách, žáků v základních
školách, středních školách ve městě Karviná do školního roku 2024/2025 a vývoje počtu obyvatel
ve městě Karviná do roku 2025“, zpracovaná v prosinci 2014, potvrzuje pokračující pokles počtu dětí
v mateřských školách i žáků ve školách základních. Cílem optimalizačních opatření ve vztahu k síti
škol a vzdělávací nabídce je systematicky a adekvátně reagovat na trend demografického vývoje,
zejména pak v případě nepříznivého demografického vývoje.
O záměru sloučení základních škol a mateřských byli v první fázi informováni ředitelé dotčených škol.
Petice tedy předběhla připravovaná jednání zástupců vedení města v mateřských školách, kde budou
o záměrech informováni a seznámeni s jednotlivými kroky a postupy.
Cílem optimalizace je vytvoření větších – ekonomicky silnějších právních subjektů. Financování
mzdových prostředků ze státního rozpočtu probíhá normativním způsobem, tj. na dítě, žáka.
Sloučením dojde ke kumulaci funkcí, které jsou nyní zastoupeny na každém právním subjektu.
Do budoucna se tak chce předejít situaci, kdy by město mělo kromě již vysokých finančních nákladů
na provoz škol, dofinancovávat i mzdové prostředky. Slučování mateřských a základních škol
je běžným jevem – viz okolní obce – Dětmarovice, Petrovice, Stonava, Bohumín, Český Těšín.
I v Karviné máme již několik mateřských škol, které jsou součástí základních škol, a dosud jsme
nezaznamenali z tohoto důvodu žádné negativní jevy.
Dle vyjádření zástupce ředitele Moravskoslezského inspektorátu neexistuje žádný závazný dokument
týkající se slučování základních a mateřských škol a ani v posledních 5 letech nebyl zpracováván
tematický materiál zabývající se slučováním základních a mateřských škol – tedy nebylo vydáno ani
žádné doporučení.
Nezpochybňujeme spokojenost rodičů s fungujícím systémem a naplněností mateřské školy. Dle
sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje kraj žádnou anketu ohledně TOP školka
nezaštituje. Máme za to, že toto hodnocení vzešlo z iniciativy rodičů, kteří založili webový portál
Topškolky.cz, kde se mateřská škola Školská umístila na prvním místě hlasováním 15 respondentů.
Při optimalizaci dochází ke kumulaci funkcí, které jsou jinak zastoupeny na jednotlivých právních
subjektech (ředitel/ka, ekonomka, vedoucí školní jídelny). Vzniklá úspora může být pak následně
použita na posílení motivačních složek mezd zaměstnanců sloučeného subjektu.
Závěrem sdělujeme, že v současné době se zpracovává ucelený koncepční materiál týkající se
optimalizace školských zařízení na území města, který bude projednáván na zasedání ZM Karviné.
Konečné rozhodnutí ve věci slučování školských zařízení bude plně v kompetenci zastupitelů města.
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Příloha
Příloha
usnesení RM Karviné č. 563
Příloha č.
č. 1 kk usnesení
Stanovisko
K žádosti občanů proti sloučení Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, Mateřské školy Karviná-Ráj
V Aleji 20/761 a Mateřské školy, Olbrachtova do jednoho právního subjektu sdělujeme následující:
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství se dlouhodobě zabývá statistickým sledováním vývoje
počtu dětí a žáků základních a mateřských škol v návaznosti na kapacitu sítě škol zřizovaných
statutárním městem Karviná. „Studie vývoje počtu dětí v mateřských školách, žáků v základních
školách, středních školách ve městě Karviná do školního roku 2024/2025 a vývoje počtu obyvatel
ve městě Karviná do roku 2025“, zpracovaná v prosinci 2014, potvrzuje pokračující pokles počtu dětí
v mateřských školách i žáků ve školách základních. Cílem optimalizačních opatření ve vztahu k síti
škol a vzdělávací nabídce je systematicky a adekvátně reagovat na trend demografického vývoje,
zejména pak v případě nepříznivého demografického vývoje.
O záměru sloučení základních škol a mateřských byli v první fázi informováni ředitelé dotčených škol.
Petice tedy předběhla připravovaná jednání zástupců vedení města v mateřských školách, kde budou
o záměrech informováni a seznámeni s jednotlivými kroky a postupy.
K dalším připomínkám proti sloučení sdělujeme:
Rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání a pro základní vzdělávání, z nichž vycházejí
školní vzdělávací programy jednotlivých typů škol, nemohou být v žádném případě totožné. Mateřská
škola Olbrachtova bude i nadále ve svém vzdělávacím programu pokračovat.
K obavě, že sloučením přijde MŠ Olbrachtova o věhlas a atraktivitu, máme za to, že se jedná pouze
o domněnku, protože ředitel řídícího subjektu bude odpovědný za rozvoj a chod všech sloučených
zařízení.
Slučování mateřských a základních škol je běžným jevem – viz okolní obce – Dětmarovice, Petrovice,
Stonava, Bohumín, Český Těšín. I v Karviné máme již několik mateřských škol, které jsou součástí
základních škol, a dosud jsme nezaznamenali z tohoto důvodu žádné negativní jevy.
Mateřská škola nemůže přijít o věhlas a atraktivitu v případě, že bude pokračovat ve svém
vzdělávacím programu. Mateřská škola nezaniká, stává se pouze součástí jiného právního subjektu.
Jak již zaznělo na společné schůzce, mateřská škola i nadále může spolupracovat se Základní školou
Borovského.
Mateřská škola se neruší a pouze se stává součástí jiného právního subjektu. Věříme, že když bude
kolektiv mateřské školy Olbrachtova pokračovat ve své práci jako dosud, bude toto přínosem pro děti,
rodiče i nově vzniklý právní subjekt.
Závěrem sdělujeme, že v současné době se zpracovává ucelený koncepční materiál týkající se
optimalizace školských zařízení na území města, který bude projednáván na zasedání ZM Karviné.
Konečné rozhodnutí ve věci slučování školských zařízení bude plně v kompetenci zastupitelů města.
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Příloha

Příloha č.
Příloha
č.11k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 565
Návrh na provedení rozpočtových opatření
údaje v Kč
text

zdroje

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - marketing SMK
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců

výdaje

-369 900,00
369 900,00

Zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji
(ÚZ 345).
Přijaté transfery (dotace) - přijaté dotace kraj
627 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355
627 000,00
na nadlokální funkci
Zapojení 4. části dotace na projekt "Znalostmi k profesionalitě II." v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (ÚZ 13233).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
394 171,92
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136
394 171,92
na provoz
Zapojení dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
279 040,50
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná279 040,50
Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek
Odbor organizační - provozní výdaje
Celková výše navržených rozpočtových úprav
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-20 000,00
20 000,00
1 300 212,42

1 300 212,42
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Příloha č.
č. 11 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 574
příloha

