STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
15. schůze Rady města Karviné konané dne 10.06.2015
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

648

Schválení ověřovatelů zápisu 15. schůze RM Karviné konané dne 10.06.2015

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

schválila
ověřovatele zápisu 15. schůze RM Karviné konané dne 10.06.2015, a to paní Danutu Kwiczalovou a pana Mgr.
Petra Bičeje.
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Schválení programu 15. schůze RM Karviné konané dne 10.06.2015

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

schválila
program 15. schůze RM Karviné konané dne 10.06.2015, včetně projednaných změn:

doplněné materiály:
Doplnění programu č. 10 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Ištokovou Margitu,
Doplnění programu č. 11 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Zíkovou Pavlínu,
Doplnění programu č. 12 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Janečkovou Dagmar,
Doplnění programu č. 13 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Kvasničákovou Jitku,
Doplnění programu č. 14 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Bujňáka Michala,
Doplnění programu č. 15 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Bůchovou Šárku,
Doplnění programu č. 16 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Revendu Václava,
Doplnění programu č. 17 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Race Petra,
Doplnění programu č. 18 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Ištokovou Vlastu,
Doplnění programu č. 19 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Slepčíkovou Michaelu,
Doplnění programu č. 20 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Zielonku Martina,
Doplnění programu č. 21 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Grmana Tibora,
Doplnění programu č. 22 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Mimochodka Jana,
Doplnění programu č. 23 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Kalabuse Zdeňka,
Doplnění programu č. 24 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Stanisze Jiřího,
Doplnění programu č. 25 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Suchého Jaroslava,
Doplnění programu č. 26 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Beneše Jana,
Doplnění programu č. 27 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Juríka Kevina,
Doplnění programu č. 28 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Manderlovou Vlastu,
Doplnění programu č. 29 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Bubenčíka Jána,
Doplnění programu č. 30 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Čelko Michala,
Doplnění programu č. 31 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Rosenbergerovou Naděždu,
Doplnění programu č. 32 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Mikle Jana,
Doplnění programu č. 33 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Hemerku Pavla,
Doplnění programu č. 34 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Klimundu Bronislava,
Doplnění programu č. 35 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Mitráše Milana,
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Doplnění programu č. 36 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Matouška Zdeňka,
Doplnění programu č. 37 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Pančochu Pavla,
Doplnění programu č. 38 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Veľkého Lukáše,
Doplnění programu č. 39 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Manu Jaromíra,
Doplnění programu č. 40 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Lukaštíkovou Marcelu,
Doplnění programu č. 41 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Radu Miroslava,
Doplnění programu č. 42 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Balcárka Milana,
Doplnění programu č. 43 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Otčenáškovou Alenu,
Doplnění programu č. 44 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Sopóciho Petra,
Doplnění programu č. 45 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Glawatou Terezu,
Doplnění programu č. 46 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Csorbu Róberta,
Doplnění programu č. 47 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Maniakovou Drahoslavu,
Doplnění programu č. 48 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Buku Rudolfa,
Doplnění programu č. 49 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Holého Jaroslava,
Doplnění programu č. 50 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Tomese Zdeňka,
Doplnění programu č. 51 - OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Puczoka Pavla,
Doplnění programu č. 52 - OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Popiolkovou Janu,
Doplnění programu č. 53 - OO - Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné
paní Ing. Marcele Parikrupové a panu Mgr. Andrzeji Szyjovi.
Doplnění programu č. 54 - OM - Bytový dům č. p. 542, ul. Božkova, Karviná-Ráj - sleva z nájemného.
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Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Karviné

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Karviná a
jednotlivými příjemci, dle znění příloh k tomuto usnesení č. 1 - č. 5.
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Převod jednotek v domě č. p. 2181 - změna usnesení ZM Karviné č. 37 ze dne 16.12.2014

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

173/2015/RM
vedoucí OM
2015-06-18
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doporučila
Zastupitelstvu města Karviné změnit usnesení ZM Karviná č. 37 ze dne 16.12.2014 a to tak, že v příloze č. 1 k
tomuto usnesení vypouští pod položkou č. 7 nájemce „Veronika Tomalová“ z příčin uvedených v důvodové zprávě.
Ostatní text usnesení i přílohy č. 1 k tomuto usnesení zůstává beze změn.

652

Námět Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a dle článku 3 odst. 9 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Karviné,

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí námět Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Karviné
ze dne 20.05.2015.
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Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné paní Ing.
Marcele Parikrupové a panu Mgr. Andrzeji Szyjovi

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné stanovit s účinností od 10.06.2015 neuvolněné člence Zastupitelstva města Karviné,
člence komise Rady města Karviné, paní Ing. Marcele Parikrupové měsíční odměnu ve výši Kč 1.760,-- (slovy:
Jedentisícsedmsetšedesát korun českých) a neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné, členovi komisí
Rady města Karviné, panu Mgr. Andrzeji Szyjovi měsíční odměnu ve výši Kč 2.837,-- (slovy:
Dvatisíceosmsettřicetsedm korun českých).
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Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Technické
služby Karviná, a. s., v záležitostech zprávy o činnosti představenstva, zprávy o činnosti
dozorčí rady, výroční zprávy za rok 2014, roční účetní závěrky za rok 2014, rozdělení
vykázaného zisku za rok 2014 a určení auditora účetní závěrky za rok 2015
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

vzala na vědomí
zprávu o činnosti představenstva společnosti za období od 14.05.2014 do 09.06.2015 dle přílohy č. 1 k důvodové
zprávě.

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

vzala na vědomí
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za období od 14.05.2014 do 09.06.2015 dle přílohy č. 2 k důvodové
zprávě.

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

vzala na vědomí
Výroční zprávu Technických služeb Karviná, a. s., za rok 2014 dle přílohy č. 3 k důvodové zprávě.

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

rozhodla
schválit roční účetní závěrku společnosti Technické služby Karviná, a. s., za rok 2014 dle přílohy č. 4, I. a II. část k
důvodové zprávě.

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

rozhodla
rozdělit vykázaný zisk za rok 2014 ve výši Kč 847.290,86 (slovy: Osmsetčtyřicetsedmtisícdvěstědevadesát korun
českých 86/100) takto:
- příděl do rezervního fondu ve výši 5 % z dosaženého zisku Kč 42.364,54 (slovy: Čtyřicetdvatisícetřistašedesátčtyři
koruny české 54/100)
- zbytek ponechat společnosti na účtu 428 - Nerozdělený zisk z minulých let Kč 804.926,32 (slovy:
Osmsetčtyřitisícedevětsetdvacetšest korun českých 32/100)
dle přílohy č. 5 k důvodové zprávě.

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

rozhodla
určit auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, pro ověření účetní závěrky za rok 2015, a
to Ing. Jitky Vaňkové, č. osvědčení KAČR 1950, U Náhonu 6, Opava.
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Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Technické
služby Karviná, a. s., v záležitosti informativní zprávy o realizaci přímého prodeje areálu
bývalého zahradnictví na ulici Sportovní v Karviné-Novém Městě

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

174/2015/RM
vedoucí OM
2015-09-30

vzala na vědomí
informativní zprávu o realizaci přímého prodeje areálu bývalého zahradnictví na ulici Sportovní v Karviné-Novém
Městě dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě
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Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti STaRS
Karviná, s. r. o., v záležitostech zprávy jednatele společnosti, stanoviska dozorčí rady,
výroční zprávy za rok 2014, roční účetní závěrky za rok 2014, stanoviska auditora a určení
auditora účetní závěrky za rok 2015

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

schválila
zprávu jednatele společnosti STaRS Karviná, s. r. o., za rok 2014, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

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

schválila
stanovisko dozorčí rady společnosti STaRS Karviná, s. r. o., za rok 2014, která je součástí výroční zprávy, dle
přílohy č. 1 k důvodové zprávě.
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,

vzala na vědomí
výroční zprávu společnosti STaRS Karviná, s. r. o., za rok 2014, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

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

schválila
roční účetní závěrku společnosti STaRS Karviná, s. r. o., za rok 2014, která je součástí výroční zprávy, dle přílohy
č. 1 k důvodové zprávě.

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

schválila
stanovisko auditora k účetnictví a finančnímu hospodaření k 31.12.2014, které je součástí výroční zprávy, dle
přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

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

rozhodla
určit auditora dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o
auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účetní závěrky za rok 2015, a to Ing. Jiřího Fárlíka, č.
osvědčení KAČR 0099, se sídlem Zvonařka 408/16, 617 00 Brno.
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Povolení těžby OKD, a. s., Důlního závodu 1, Karviná v 5. kře dobývacího prostoru Darkov poruby č. 240 501 a 240 502

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

175/2015/RM
vedoucí OR
2015-06-16

rozhodla
vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru OKD, a. s., Důlního závodu 1, Karviná v porubech 240 501 a 240
502 z důvodu uvedených v důvodové zprávě.
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Cesta k městu II - souhlas poskytovatele dotace

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

rozhodla
udělit souhlas s převedením pořízeného zařízení a vybavení v rámci miniprojektu „Spolu vpřed“, financovaného z
projektu Cesta k městu II, na organizaci Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Vydmuchov 10/1835, Karviná, IČ
48004898, dle návrhu předloženého Julií Koždoňovou - příjemcem dotace.
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Přijetí věcného daru od společnosti ASTRA kancelářské potřeby s. r. o.

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

rozhodla
přijmout věcný dar od společnosti ASTRA kancelářské potřeby s. r. o., se sídlem Karviná-Ráj, Kosmonautů 670/68,
PSČ 734 01, IČO 27791661. Hodnota daru činí Kč 3.500,-- (slovy: Třitisícepětset korun českých), obsahem daru
jsou školní a kreativní papírenské potřeby pro ozdravné pobyty dětí.

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

176/2015/RM
vedoucí OR
2015-06-30

rozhodla
uzavřít darovací smlouvu mezi společností ASTRA kancelářské potřeby s. r. o., se sídlem Karviná-Ráj,
Kosmonautů 670/68, PSČ 734 01, IČO 27791661 a statutárním městem Karviná, dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení. Předmětem smlouvy je přijetí věcného daru - školní a kreativní papírenské potřeby pro ozdravné pobyty
dětí.
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Přijetí účelové neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městský dům kultury
Karviná

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

rozhodla
udělit souhlas příspěvkové organizaci Městský dům kultury Karviná, se sídlem tř. Osvobození 1639/43, 735 06
Karviná-Nové Město, IČO 00320463, s přijetím účelové neinvestiční dotace Nadace OKD, program Pro region, ve
výši Kč 200.000,-- (slovy: Dvěstětisíc korun českých) na realizaci projektu „Karvinský kulturní advent 2015“.

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

rozhodla
udělit souhlas příspěvkové organizaci Městský dům kultury Karviná, se sídlem tř. Osvobození 1639/43, 735 06
Karviná-Nové Město, IČO 00320463, s přijetím účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR, Program
kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice v roce 2015, ve výši Kč 110.000,-(slovy: Jednostodesettisíc korun českých) na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních
menšin“.

661

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na
projekt Obnova objektu kina Centrum Karviná

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

177/2015/RM
vedoucí OR
2015-06-30

rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Obnova objektu kina
Centrum Karviná, ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

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

8

662

Souhlas s užitím znaku statutárního města Karviné - Petr Baudyš - UNISOFT

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

rozhodla
neudělit souhlas s užitím znaku statutárního města Karviné fyzické osobě podnikající, panu Petru Baudyšovi, se
sídlem 544 52 Bílé Poličany 78, IČO 60907975, na informačním plakátu pro rok 2015 dle přílohy č. 1 k důvodové
zprávě.

663

Udělení výjimky z OZV č. 6/2003 společnosti Common cause, s. r. o., za účelem prodloužení
doby konání akce OPEN AIR INSOMNIA dne 26.06.2015

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, společnosti Common cause, s. r. o., se sídlem Na Poříčí 1060/39, 110 00
Praha-Nové Město, IČO 03574504, za účelem prodloužení doby konání akce OPEN AIR INSOMNIA dne
26.06.2015 na soukromém pozemku areálu Clubu Insomnia, p. č. 4101/1, k. ú. Karviná-město, a to od 22:00 hodin
do 04:00 hodin následujícího dne.

664

Změna usnesení RM Karviné č. 581 z 27.05.2015 - Sloučení Základní školy, Karviná-Hranice,
Slovenská s odloučeným pracovištěm Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389 na
adrese Karviná-Hranice 2910 do jednoho právního subjektu

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

178/2015/RM
vedoucí OR
2015-06-10

rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č. 581 ze dne 27.05.2015 tak, že se vypouští text názvu materiálu: “Sloučení
Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská s odloučeným pracovištěm Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka
1389 na adrese Karviná-Hranice 2910 do jednoho právního subjektu“ a nahrazuje se textem: „Převod činnosti
odloučeného pracoviště rušené Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389 na adrese Karviná-Hranice 2910
na Základní školu, Karviná-Hranice, Slovenská“.
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Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Úkol:
Určeno:
Termín:

179/2015/RM
vedoucí OR
2015-06-10

rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č. 581 ze dne 27.05.2015 tak, že v úkolu č. 123/2015/RM se vypouští text
usnesení: „... o sloučení příspěvkových organizací Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská s odloučeným
pracovištěm Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389 na adrese Karviná-Hranice 2910, zřizovaných
statutárním městem Karviná, do jednoho právního subjektu ...“ a nahrazuje se textem: „... o převodu činnosti
odloučeného pracoviště rušené Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389 na adrese Karviná-Hranice 2910
na Základní školu, Karviná-Hranice, Slovenská...“, přičemž ostatní část textu usnesení zůstává beze změn, a to z
důvodů uvedených v důvodové zprávě materiálu.

665

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín - shrnutí změn
projektu

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

180/2015/RM
vedoucí OR
2015-06-11

rozhodla
vydat souhlasné stanovisko k záměru Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
- shrnutí změn projektu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

666

Sezónní pronájem části pozemku - Mr. Pizza s. r. o.

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

rozhodla
uzavřít s obchodní společností Mr. Pizza s. r. o., IČ: 27806545, DIČ: CZ27806545, se sídlem Kosmonautů 515/23,
734 01 Karviná-Ráj, nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 3145/128 o výměře 44 m2 v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná, vyznačené v situačním snímku, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto
usnesení, za účelem sezónního umístění a provozování restaurační zahrádky - terasy pizzerie GIOVANNI
poskytující gastronomické služby, občerstvení pro návštěvníky letního koupaliště na dobu určitou s účinností od
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01.07.2015 do 31.08.2015 za cenu nájemného ve výši Kč 2.066,-- (slovy: Dvatisícešedesátšest korun českých)
měsíčně, tj. za dva kalendářní měsíce celkem ve výši Kč 4.132,-- (slovy: Čtyřitisícejednostotřicetdvě koruny české),
ke které bude připočtena příslušná procentní sazba DPH dle platných právních předpisů.

667

Sezónní pronájem části pozemku - COMPANIA E REXHES, s. r. o.

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

rozhodla
uzavřít s obchodní společností COMPANIA E REXHES, s. r. o., IČ: 45196222, DIČ: CZ45196222, se sídlem:
Masarykovo nám. 92/29, Karviná-Fryštát, PSČ: 733 01, nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č.
3145/128 o výměře 6 m2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, vyznačené v situačním snímku, který
je uveden v příloze č. 1 k tomuto usnesení, za účelem sezónního umístění a provozování mobilního přívěsu prodejního stánku se sortimentem zmrzliny a ledové tříště poskytujícího občerstvovací služby pro návštěvníky
letního koupaliště na dobu určitou s účinností od 15.06.2015 do 31.08.2015 za cenu nájemného ve výši Kč 1.033,-(slovy: Jedentisíctřicettři koruny české) měsíčně, tj. za příslušné období ve výši Kč 2.582,50 (slovy:
Dvatisícepětsetosmdesátdvě koruny české 50/100), ke které bude připočtena příslušná procentní sazba DPH dle
platných právních předpisů.

668

Sezónní pronájem části pozemku - Tomáš Mauko

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

rozhodla
uzavřít s fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona - Tomášem Maukem, IČ: 66696453, DIČ:
CZ66696453, se sídlem tř. Těreškovové 2040/10, Karviná-Mizerov, PSČ: 734 01, nájemní smlouvu na pronájem
části pozemku p. č. 3145/127 o výměře 40 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, vyznačené v
situačním snímku, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto usnesení, za účelem sezónního umístění a
provozování letní zahrádky s obsluhou poskytující občerstvení pro návštěvníky letního koupaliště na dobu určitou s
účinností od 01.07.2015 do 31.08.2015 za cenu nájemného ve výši Kč 2.066,-- (slovy: Dvatisícešedesátšest korun
českých) měsíčně, tj. za příslušné období dvou kalendářních měsíců ve výši Kč 4.132,-- (slovy:
Čtyřitisícejednostotřicetdvě koruny české), ke které bude připočtena příslušná procentní sazba DPH dle platných
právních předpisů.
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669

Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - kadeřnictví v domě č. p. 814, ulice
Borovského, Karviná-Ráj

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

rozhodla
uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. NP 49/840/05/OSM/Ča ze dne 01.03.2005 ve
znění pozdějších dodatků č. 1 - 6 ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

670

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 15.06.2015 na
dobu neurčitou.

671

Nájemní smlouva k bytu - udělení výjimky

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

rozhodla
udělit výjimku pro paní Zuzanu Lehockou, trvale
ze Zásad pro uzavírání smluv o
nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné v Článku 2, bod 2.3.1 - prominutí trvalého bydliště.
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672

Řešení bytových potřeb nájemců bytů v domech v lokalitě Karviná-Nové Město

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 řešení náhradního bydlení pro nájemce domů č. p. 1203 - 1206, ulice Makarenkova,
Karviná-Nové Město a č. p. 1248 - 1251, ulice Mírová, Karviná-Nové Město.

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

uložila
Odboru majetkovému vstoupit v jednání s nájemci bytů v domech č. p. 1203 - 1206, ulice Makarenkova,
Karviná-Nové Město a č. p. 1248 - 1251, ulice Mírová, Karviná-Nové Město a záležitost řešit v souladu s postupem
navrženým v důvodové zprávě.

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

rozhodla
vyplatit v souvislosti se stěhováním nájemců bytů č. p. 1203 - 1206, ulice Makarenkova, Karviná-Nové Město a č.
p. 1248 - 1251, ulice Mírová, Karviná-Nové Město do náhradních bytů částku Kč 2.000,-- (slovy: Dvatisíce korun
českých) každému nájemci na nezbytné stěhovací náklady s tím, že finanční obnos bude vyplacen až po vyklizení
a předání stávajícího bytu správci bytového fondu.

673

Zřízení služebnosti - O2 Czech Republic - ul. U Lesa, Karviná 4

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 komunikační vedení na částech pozemků p. č. 501/164, p. č. 501/342,
p. č. 501/338, p. č. 501/339 a p. č. 501/340 všechny v katastrálním území Ráj, obec Karviná, jak je zakresleno v
situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka inženýrské sítě, a to po
dokončení této stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude
stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních
předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem inženýrské sítě smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a
související ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za
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omezení užívání částí pozemků p. č. 501/164, p. č. 501/342, p. č. 501/338, p. č. 501/339 a p. č. 501/340 všechny v
katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže specifikováno v situačních snímcích, které tvoří přílohu č. 2 k tomuto
usnesení, částku stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle
platných právních předpisů.

674

Zřízení služebnosti - O2 Czech Republic - ul. Závodní, Karviná 6

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 komunikační vedení na částech pozemků p. č. 915/15, p. č. 915/12, p.
č. 915/25, p. č. 3283 a p. č. 3284/1 všechny v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v
situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka inženýrské sítě, a to po
dokončení této stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude
stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních
předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem inženýrské sítě smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a
související ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za
omezení užívání částí pozemků p. č. 915/15, p. č. 915/12, p. č. 915/25, p. č. 3283 a p. č. 3284/1 všechny v
katastrálním území Karviná-město blíže specifikováno v situačních snímcích, které tvoří přílohu č. 2 k tomuto
usnesení, částku stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle
platných právních předpisů.

675

Zřízení služebnosti - O2 Czech Republic - tř. Těreškovové, Karviná 7

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 komunikační vedení na části pozemku p. č. 1624/305 v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto
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usnesení, ve prospěch vlastníka inženýrské sítě, a to po dokončení této stavby a dle geometrického zaměření
skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem
platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou
částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem inženýrské sítě smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a
související ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za
omezení užívání části pozemku p. č. 1624/305 v katastrálním území Karviná-město blíže specifikováno v situačním
snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, částku stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým
majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání
navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

676

Zřízení služebnosti - O2 Czech Republic - ul. Cihelní, Karviná 6

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 komunikační vedení na částech pozemků p. č. 3494/1 a p. č. 851 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 inženýrské sítě, a to po dokončení této stavby a dle geometrického
zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým
majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o
příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem inženýrské sítě smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a
související ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za
omezení užívání částí pozemků p. č. 3494/1 a p. č. 851 oba v katastrálním území Karviná-město blíže
specifikováno v situačních snímcích, které tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, částku stanovenou dle Zásad
pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a
související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.
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677

Zřízení služebnosti - ul. Sportovní

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

rozhodla
zřídit služebnost inženýrské sítě - vodovodní přípojka včetně příslušenství, přípojka telefonu a elektropřípojka a
služebnost zpevněné plochy pro přístup a příjezd včetně napojení (zpevněná plocha) na částech pozemků p. č.
3159/1, p. č. 3145/9 a p. č. 3199/2 , 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 dokončení
této stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle
Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a
související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem 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. 3159/1, p. č. 3145/9 a p. č. 3199/2 , vše v katastrálním území Karviná-město blíže
specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, částku stanovenou dle Zásad pro
nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a
související ujednání navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

678

Smlouva o právu provést stavbu - SmVaK a. s., Jiráskova

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

rozhodla
uzavřít se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,
Ostrava, IČ 45193665, smlouvu o právu provést stavbu za účelem realizace stavby pod společným názvem
“Karviná-Mizerov, ul. Jiráskova - rekonstrukce vodovodního řadu“ na části pozemku p. č. 1799/49 v katastrálním
území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, a to
za podmínek stanovených v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

679

Zřízení služebnosti - SmVaK a. s., ul.Jiráskova

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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rozhodla
zřídit služebnost inženýrské sítě (vodovodní řad včetně příslušenství) na částech pozemků p. č. 1799/49, p. č.
1799/1 a p. č. 1800 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 inženýrské sítě, a to po dokončení této stavby a
dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro
nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a související
ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

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

rozhodla
uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem inženýrské sítě smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a
související ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti úhradu za
omezení užívání částí pozemků p. č. 1799/49, p. č. 1799/1 a p. č. 1800 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.

680

Smlouva o právu provést stavbu - SVJ 2171

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

rozhodla
uzavřít se Společenstvím vlastníků Kpt. Jaroše 2171, Karviná-Mizerov, se sídlem Kpt. Jaroše 2171/9, Mizerov, 734
01 Karviná, smlouvu o právu provést stavbu za účelem dostavby lodžií nad částí pozemku p. č. 1624/136 v
katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, z příčin uvedených v důvodové zprávě.

681

Smlouva o právu provést stavbu - ul. Sportovní

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

rozhodla
uzavřít se společností Auskultant s. r. o., IČ 27845931, se sídlem J. V. Sládka 41, Frýdek-Místek, smlouvu o právu
provést stavbu za účelem realizace stavby pod společným názvem „Prodejna potravin, Karviná, ul.Sportovní“ na
částech pozemků p. č. 3159/1, p. č. 3199/2 a p. č. 3198/1 vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a
to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k tomuto usnesení, blíže specifikováno ve snímku, který je přílohou
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č. 2 k tomuto usnesení.

682

Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího podnikání v
budově č. p. 2346 na ulici Tyršova v Karviné-Mizerově

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

rozhodla
udělit souhlas MUDr. Františkovi Kalinovi se sídlem Tyršova 2346/21, 734 01, Karviná-Mizerov, IČ 709 11 266 s
uzavřením smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího podnikání s MUDr. Jaromírou Kalinovou se sídlem Tyršova
2346/21, 734 01, Karviná-Mizerov, IČ 495 91 959. Předmětem smlouvy o podnájmu jsou prostory o celkové rozloze
83,3 m 2, nacházející se v budově č. p. 2346 na ulici Tyršova v Karviné-Mizerově, stojící na pozemku p. č. 1699/1,
vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Předmět podnikání, jenž je v předmětu podnájmu
vykonáván je specializovaná ambulantní zdravotní péče. Nájemce se zavazuje, že za pronajaté prostory
podnájemci není stanoveno vyšší nájemné než je nájemné dohodnuté v Nájemní smlouvě č. MMK/SML/722/2014
ze dne 31.07.2014. Úhrada nájemného a služeb je příjmem nájemce. Podnájem se sjednává na dobu trvání
nájemního vztahu, tj. na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2015.

683

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 smluvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem
se sjednává na dobu určitou s účinností od 01.07.2015 do 30.06.2016. 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.
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684

Snížení ceny za nájem prostor k podnikání v objektu Městského domu kultury Karviná, tř.
Osvobození 1639/43, Karviná-Nové Město

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

rozhodla
snížit roční výši nájemného za pronájem prostor k podnikání v objektu Městského domu kultury Karviná v 1.
podzemním podlaží o výměře 94,64 m2 a ve 2. podzemním podlaží o výměře 6,66 m2 na částku Kč 43.200,—/rok
bez DPH (slovy: Čtyřicettřitisícedvěstě korun českých) pro nájemce QUARTET Czech s. r. o., IČ 27788946 se
sídlem Jurije Gagarina 1511/16, 736 01 Havířov-Podlesí. Smlouva bude uzavřena od 01.09.2015. Uzavřením
nájemní smlouvy bude nájemci poskytnuta veřejná podpora, která představuje slevu odpovídající podpoře de
minimis, kterou poskytne Městský dům kultury Karviná, IČ 00320463 se sídlem tř. Osvobození 1639/43, 735 06
Karviná-Nové Město s ohledem na důvody uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení a dále za podmínek
uvedených v příloze č. 2 k tomuto usnesení. Služby spojené s nájmem budou hrazeny nájemcem v plné výši.

685

PODA - připojení domů k Optické metropolitní síti

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

rozhodla
vyslovit souhlas s připojením domů č. p. 400, ulice Božkova,Karviná-Ráj, který je součástí pozemku p. č. 529/31,
kat. území Ráj, č. p. 2802, ulice Žižkova, Karviná-Hranice, který je součástí pozemku p. č. 2417/7, kat. území
Karviná-město a č. p. 2953/21b, ulice Čsl. Armády, Karviná-Hranice, který je součástí pozemku p. č. 2715/11, kat.
území Karviná-město, vše obec Karviná, k Optické metropolitní síti obchodní společnosti PODA a. s., se sídlem
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, IČ 25816179 za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

686

Pronájem částí pozemků - Veolia Energie ČR, a. s.

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

rozhodla
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uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a. s. (IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava) nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků p. č. 501/1 o výměře cca 540 m2, p. č. 501/15 o výměře
cca 1170 m2, p. č. 501/151 o výměře cca 54 m2, p. č. 501/292 o výměře cca 252 m2, p. č. 501/318 o výměře cca
588 m2, p. č. 501/686 o výměře cca 216 m2, v kat. území Ráj, obec Karviná, které jsou vyznačeny v příloze č. 1
tohoto usnesení, na dobu určitou od 11.06.2015 do 09.07.2015 v souvislosti s akcí „GO primáru
Š21A-PS613-PS614“, za nájemné dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem, tj. Kč 42,-- bez DPH za 1 m2
pronajímaného pozemku ročně, tj. za 2820 m2 celkem Kč 118.440,-- bez DPH ročně. Nájemné za období od
11.06.2015 do 09.07.2015 činí Kč 9.870,-- (slovy: Devěttisícosmsetsedmdesát korun českých). K nájemnému bude
připočtena DPH ve výši dle obecně závazných předpisů.

687

Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem Rekonstrukce a
modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.11, SO.53

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

rozhodla
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo MMK/SML/1323/2014 ze dne 21.10.2014 uzavřené mezi statutárním
městem Karviná a společností Ridera Stavební a. s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 45192464, dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

688

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné - SO.03,
SO.04, SO.10 - vícepráce

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

rozhodla
vyzvat zhotovitele stavby pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v
Karviné-Ráji - SO.03, SO.04, SO.10 (stavba 1) společnost AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov
- Prostřední Suchá, IČ 47676175 a STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o., Mostárenská 1140/48, 703 00
Ostrava-Vítkovice, IČ 64617874 jakožto společníků bez právní subjektivity „Stadion Karviná I“, se sídlem Dělnická
41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních
prací, který je přílohou č.1 tohoto usnesení.
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689

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s Regionální knihovnou Karviná, příspěvkovou
organizací a s Městským domem kultury Karviná, příspěvkovou organizací

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

181/2015/RM
vedoucí OM
2015-06-30

rozhodla
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 s Regionální knihovnou Karviná,
příspěvkovou organizací, zastoupenou PhDr. Halinou Molinovou, ředitelkou Regionální knihovny Karviná, dle
přílohy č. 1 k důvodové zprávě. Předmětem dodatku jsou administrativní změny.

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

182/2015/RM
vedoucí OM
2015-06-30

rozhodla
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 s Městským domem kultury
Karviná, příspěvkovou organizací, zastoupenou Mgr. Olgou Humplíkovou, ředitelkou Městského domu kultury
Karviná, dle přílohy č. 2 k důvodové zprávě. Předmětem dodatku jsou administrativní změny.

690

Stavba pod názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná - vícepráce

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

rozhodla
vyzvat zhotovitele stavby pod názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná společnost Zlínstav a. s.,
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 283 15 669, k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních
prací, který se přílohou č. 1 tohoto usnesení.

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

21

691

Uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie v rámci stavby pod názvem Vybudování chodníku na ulici 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 realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci stavby
Vybudování chodníku na ulici Polské v Karviné-Ráji s jeho provozovatelem (vlastníkem), společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 z příčin uvedených v důvodové
zprávě.

692

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka pod názvem Rekonstrukce
sportovního areálu v Karviné-Ráji - odstranění negativních dopadů hornické činnosti

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

vzala na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce pod názvem Rekonstrukce
sportovního areálu v Karviné-Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti.

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

rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnosti Ridera Stavební a. s., se sídlem Dělnická 382/32, 708 00
Ostrava-Poruba, IČ: 45192464 a společnosti EKKL a. s., se sídlem Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž, IČ 27752771
jakožto společníků společnosti bez právní subjektivity „Společnost RIDERA-EKKL, Sportovní areál Karviná“, se
sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba, kdy vedoucí společník je Ridera Stavební a. s., z důvodů
uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo (realizační
smlouvu) společně s Českou republikou - Ministerstvem financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ
00006947. Cena díla bez DPH je ve výši Kč 54.738.995,-- (slovy:
Padesátčtyřimilionysedmsettřicetosmtisícdevětsetdevadesátpět korun českých).

693

Změna usnesení RM Karviné č. 507 ze dne 22.04.2015 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky - VZ na stavební práce Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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vzala na vědomí
dopis firmy SSKA-Stavební společnosti Karviná, a.s., kterým člen představenstva Ing. Pavel Šrámek sdělil, že
společnost nemá dostatek výrobních kapacit na realizaci zakázky Revitalizace veřejného prostranství v centru
města Karviné a nemůže poskytnout součinnost s objednatelem při podpisu smlouvy o dílo.

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. 507 ze dne 22. 04. 2015 tak, že vypustila text: „rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče SSKA-Stavební společnost Karviná, a. s., Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ:
48393835, z důvodů uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, a uzavřít s tímto uchazečem
smlouvu o dílo, cena díla bez DPH je ve výši Kč 14.623.929,40 (slovy:
Čtrnáctmilionůšestsetdvacettřitisícedevětsetdvacetdevět korun českých 40/100)“ a nahradila jej textem: „rozhodla o
výběru druhé nejvhodnější nabídky uchazeče Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ:
28618891, a uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo, cena díla bez DPH je ve výši 17.379.764,20 (slovy:
Sedmnáctmilionůtřistasedmdesátdevěttisícsedmsetšedesátčtyři korun českých 20/100)“. 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 SSKA-Stavební společnost Karviná, a. s., Bohumínská 1878, 735
06 Karviná-Nové Město, IČ: 48393835, ve výši Kč 500.000,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých), dle § 67 odst. 7
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který zadavateli oznámil, formou
doporučeného dopisu ze dne 14.05.2015, nemožnost poskytnout součinnost s objednatelem při podpisu smlouvy o
dílo, z důvodu nedostatku výrobních kapacit, dle § 82 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch zadavatele veřejné zakázky.

694

Záměr vybudování nové výrobní haly v areálu Průmyslové zóny Karviná-Nové Pole

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

rozhodla,
že není záměrem statutárního města Karviná realizovat investici směřující k vybudování nové výrobní haly na
pozemku p. č. 540/26 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, v areálu Průmyslové zóny
Karviná-Nové Pole za účelem rozšíření výrobních kapacit společnosti Stant Manufacturing s. r. o., IČ: 26842815,
se sídlem Na Novém Poli 379/2, Karviná-Staré Město, z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu.
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695

Bytový dům č. p. 542, ul. Božkova, Karviná-Ráj - sleva z nájemného

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

rozhodla
poskytnout slevu z nájemného nájemcům uvedeným v příloze č. 1 k tomuto usnesení, a to ve výši 100 % od
05.06.2015 do 30.06.2015, z příčin uvedených v důvodové zprávě.

696

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.

697

Záměr zadat veřejnou zakázku na ostrahu budov

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a dle Směrnice k aplikaci zákona o veřejných zakázkách,

rozhodla
schválit záměr zadat veřejnou zakázku na ostrahu budov Magistrátu města Karviné a Zámku Fryštát včetně
zajištění úklidu v Zámku Fryštát.

698

Změna organizačního řádu Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, Sokolovská
1761, 735 06 Karviná-Nové Město

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
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schválila
Organizační řád Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, se sídlem Sokolovská 1761, 735 06
Karviná-Nové Město s účinností od 01.07.2015 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení za podmínek uvedených v
důvodové zprávě.

699

Udělení souhlasu obce pro pana Gonsiora Kamila,

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

183/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Gonsiora Kamila,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov,
Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviná.

700

Udělení souhlasu obce pro pana Hájka Michala,

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

184/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Hájka Michala,
, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.
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701

Udělení souhlasu obce pro pana Jánošku Kolomana,

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

185/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Jánošku Kolomana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.

702

Udělení souhlasu obce pro pana Kubíčka Ladislava,

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

186/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Kubíčka Ladislava,
, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám.
Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.
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703

Udělení souhlasu obce pro pana Kučeru Marcela,

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

187/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Kučeru Marcela,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a
Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

704

Udělení souhlasu obce pro pana Kukuczku Pavla,

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

188/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Kukuczku Pavla,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové Město,
provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a
Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

705

Udělení souhlasu obce pro paní Bužovou Naděždu,

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

189/2015/RM
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Určeno:
Termín:

vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Bužovou Naděždu, nar.
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.

706

Udělení souhlasu obce pro paní Ďurákovou Hanu,

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

190/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Ďurákovou Hanu,
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.

707

Udělení souhlasu obce pro paní Kubincovou Natašu,

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

191/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
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předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Kubincovou Natašu,
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.

708

Udělení souhlasu obce pro pana Kurnika Karla,

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

192/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Kurnika Karla,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.

709

Udělení souhlasu obce pro pana Lukaštíka Ivana,

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

193/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Lukaštíka Ivana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení CARBOKOV s.r.o., Správní budova OKD a.s. Důl
Lazy, o.z. Orlová se sídlem Svatopluka Čecha 27/640, Karviná-Fryštát, zastoupeného Ing. Zbigněvem
Stalmachem, IČO 25853180, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.
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710

Udělení souhlasu obce pro paní Rácovou Lucii,

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

194/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Rácovou Lucii,
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů
1339/27a, Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3,
IČO: 65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že
tato osoba je občanem města Karviné.

711

Udělení souhlasu obce pro pana Daniše Mariana,

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

195/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Havířov, určil za
osoby užívající byt Daniše Mariana,
a další společně posuzované osoby - Ferencovou Lenku,
Daniše Ladislava,
kteří
užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovna PŘEDVOJ, nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město,
provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného
Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, s ohledem na skutečnost, že tyto osoby nejsou občany města Karviné a dle
ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro
uspokojování potřeb svých občanů.
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712

Udělení souhlasu obce pro pana Janotu Lukáše,

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

196/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Havířov, určil za
osobu užívající byt Janotu Lukáše,
který užívá za
účelem bydlení ubytovací zařízení- ubytovna Mašinka, Karviná, Nádražní 695/7, IČO 46123059, ubytovatel Andrej
Kosť, Nádražní 695/7, s ohledem na skutečnost, že tato osoba není občanem města Karviné a dle ust. § 35 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu
pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
svých občanů.

713

Udělení souhlasu obce pro pana Minárika Milana,

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

197/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-10

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Minárika Milana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.
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714

Udělení souhlasu obce pro pana Muculu Tomáše,

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

198/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Muculu Tomáše,
, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů 1339/27a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3, IČO:
65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
osoba je občanem města Karviné.

715

Udělení souhlasu obce pro pana Nehybu Aleše,

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

199/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Nehybu Aleše,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědná osoba Tomáš Bischoft,
IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
osoba je občanem města Karviné.

716

Udělení souhlasu obce pro pana Sedláře Milana,

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

200/2015/RM
vedoucí OSo
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Termín:

2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Sedláře Milana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědná osoba Tomáš Bischoft,
IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
osoba je občanem města Karviné.

717

Udělení souhlasu obce pro paní Majakovou Barboru,

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

201/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Majakovou Barboru,
, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.

718

Udělení souhlasu obce pro pana Berkyho Martina,

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

202/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
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pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Berkyho Martina,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby
Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby
a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

719

Udělení souhlasu obce pro pana Buzka Zdenka,

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

203/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Buzka Zdenka,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov,
Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviná.

720

Udělení souhlasu obce pro pana Polakoviče Pavla,

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

204/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Polakoviče Pavla,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů
1339/27a, Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3,
IČO: 65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že
tato osoba je občanem města Karviné.
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721

Udělení souhlasu obce pro pana Rakučáka Petera,

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

205/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Rakučáka Petera,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov,
Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviná.

722

Udělení souhlasu obce pro pana Říhu Ivana,

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

206/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-11

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Říhu Ivana,
a další společně posuzovanou osobu Říhu Karla,
kteří užívají za účelem bydlení
ubytovací zařízení ubytovna PALACKÉHO, Palackého 606/7, Karviná-Nové Město, provozovatel Social Reality,
s.r.o., se sídlem Karviná-Nové Město, Palackého 606/7, odpovědná osoba Tomáš Bischoft, IČO: 01674579, z
důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů těchto osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou
občany města Karviné.
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723

Udělení souhlasu obce pro pana Simeichla Zdeňka,

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

207/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Havířov, určil za
osobu užívající byt Simeichla Zdeňka,
který užívá
za účelem bydlení ubytovací zařízení- ubytovna MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové Město, provozovatel
Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČ:
02910632, s ohledem na skutečnost, že tato osoba není občanem města Karviné a dle ust. § 35 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu
pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
svých občanů.

724

Udělení souhlasu obce pro pana Straku Jiřího,

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

208/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Straku Jiřího,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a
Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

725

Udělení souhlasu obce pro pana Veselku Imricha,

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

209/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Veselku Imricha,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám.
Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

726

Udělení souhlasu obce pro paní Stipákovou Ivetu,

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

210/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Stipákovou Ivetu,
zastoupenou Statutárním
městem Karviná,
která užívá za účelem bydlení
ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel
HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem
Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

727

Udělení souhlasu obce pro pana Poledníka Luboše,

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

211/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
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udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Poledníka Luboše,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů
1339/27a, Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3,
IČO: 65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že
tato osoba je občanem města Karviné.

728

Udělení souhlasu obce pro paní Bělákovou Věru,

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

212/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Bělákovou Věru,
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů 1339/27a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3, IČO:
65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
osoba je občanem města Karviné.

729

Udělení souhlasu obce pro paní Valentovou Blanku,

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

213/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Orlová, určil za
osobu užívající byt Valentovou Blanku,
která
užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení- SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2,
zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, s ohledem na skutečnost, že tato osoba není
občanem města Karviné a dle ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v
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samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů.

730

Udělení souhlasu obce pro paní Zlatohlávkovou Alenu,

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

214/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Zlatohlávkovou Alenu,
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů 1339/27a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3, IČO
65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
osoba je občanem města Karviné.

731

Udělení souhlasu obce pro pana Drengubiaka Jána,

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

215/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Drengubiaka Jána,
, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů
1339/27a, Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3,
IČO: 65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že
tato osoba je občanem města Karviné.
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732

Udělení souhlasu obce pro pana Březinu Františka,

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

216/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Březinu Františka,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby
Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby
a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

733

Udělení souhlasu obce pro pana Ichnátyika Jana,

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

217/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Ichnátyika Jana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové Město,
provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a
Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.
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734

Udělení souhlasu obce pro pana Jeziorského Pavla,

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

218/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Jeziorského Pavla,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám.
Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

735

Udělení souhlasu obce pro pana Mikulčíka Petra,

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

219/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Mikulčíka Petra,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám.
Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

736

Udělení souhlasu obce pro pana Podepřela Miroslava,

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

220/2015/RM
vedoucí OSo
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Termín:

2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Karviná, určil za
osobu užívající byt Podepřela Miroslava,
který užívá
za účelem bydlení ubytovací zařízení- hotel KAKTUS, nám. Budovatelů 1339/27a, Karviná-Nové Město,
provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3, IČO 65501306, s ohledem na
skutečnost, že tato osoba není občanem města Karviné a dle ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů.

737

Udělení souhlasu obce pro pana Violu Evžena,

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

221/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Violu Evžena,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů 1339/27a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3, IČO:
65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
osoba je občanem města Karviné.

738

Udělení souhlasu obce pro pana Daníka Igora,

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

222/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
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předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Daníka Igora,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovna PALACKÉHO, Palackého 606/7,
Karviná-Nové Město, provozovatel Social Reality, s.r.o., se sídlem Karviná-Nové Město, Palackého 606/7,
odpovědné osoby Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČO: 01674579, z důvodů celkových sociálních a majetkových
poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviná.

739

Udělení souhlasu obce pro pana Ádama Miroslava,

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

223/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Ádama Miroslava,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení - ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám.
Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

740

Udělení souhlasu obce pro pana Gažiho Gejzu,

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

224/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Gažiho Gejzu,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení - ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám.
Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a
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majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

741

Udělení souhlasu obce pro pana Zigu Jaroslava,

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

225/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Karviná, určil za
osobu užívající byt Zigu Jaroslava,
který
užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení- SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2,
zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166 s ohledem na skutečnost, že tato osoba není
občanem města Karviné a dle ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v
samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů.

742

Udělení souhlasu obce pro paní Priessnitzovou Kateřinu,

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

226/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Priessnitzovou Kateřinu,
, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby
Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby
a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.
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743

Udělení souhlasu obce pro paní Tučníkovou Ludmilu,

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

227/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Tučníkovou Ludmilu,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby
Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby
a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

744

Udělení souhlasu obce pro pana Dordu Martina,

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

228/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Dordu Martina,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – MAŠINKA část A, Karviná-Fryštát, Nádražní
695/7, IČO 46123059, provozovatel Andrej Kosť, Nádražní 695/7, Karviná-Fryštát, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.
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745

Udělení souhlasu obce pro pana Pražáka Antonína,

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

229/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Karviná, určil za
osobu užívající byt Pražáka Antonína,
který užívá za
účelem bydlení ubytovací zařízení- MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové Město, provozovatel Silesia Group
s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČ 02910632, s
ohledem na skutečnost, že tato osoba není občanem města Karviné a dle ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu
s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů.

746

Udělení souhlasu obce pro pana Cyrkulíka Josefa,

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

230/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Cyrkulíka Josefa,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ,
nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská
Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových
sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

747

Udělení souhlasu obce pro pana Porta Zbyňka,

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

231/2015/RM
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Určeno:
Termín:

vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Porta Zbyňka,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – MAŠINKA část A, část B, Karviná-Fryštát,
Nádražní 695/7, IČO 46123059, provozovatel Andrej Kosť, Nádražní 695/7, Karviná-Fryštát, z důvodů celkových
sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

748

Udělení souhlasu obce pro pana Schmida Jiřího,

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

232/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Schmida Jiřího,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědná osoba Tomáš Bischoft,
IČ 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
osoba je občanem města Karviné.

749

Udělení souhlasu obce pro pana Skotala Lukáše,

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

233/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
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pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Skotala Lukáše,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby
Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby
a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

750

Udělení souhlasu obce pro paní Buňkovou Alenu,

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

234/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Buňkovou Alenu,
a další společně posuzovanou osobu - nezletilého syna Buňku Jiřího,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK,
Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24,
odpovědné osoby Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodu celkových sociálních a majetkových
poměrů těchto osob.

751

Udělení souhlasu obce pro paní Ištokovou Margitu,

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

235/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Ištokovou Margitu,
zastoupenou opatrovníkem
statutárním městem Karviná,
která užívá za účelem bydlení ubytovací
zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group
s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdiorou, IČO
27836681, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
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osoba je občanem města Karviné.

752

Udělení souhlasu obce pro paní Zíkovou Pavlínu,

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

236/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Zíkovou Pavlínu,
a další společně posuzovanou osobu zletilou dceru - Zíkovou Terezu,
které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se
sídlem Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z
důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů těchto osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou
občany města Karviná.

753

Udělení souhlasu obce pro paní Janečkovou Dagmar,

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

237/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Janečkovou Dagmar,
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.
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754

Udělení souhlasu obce pro paní Kvasničákovou Jitku,

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

238/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-10

rozhodla
udělit souhlas s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště
Karviná, určil za osobu užívající byt Kvasničákovou Jitku,
, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení CERES, Fryštátská 30/167, Karviná Fryštát,
provozovatel OPTIMAL RENT s.r.o., se sídlem Rudé Armády 910/2, Karviná-Mizerov, zastoupeného Stanislavem
Lupienskim, jednatelem společnosti, IČO 27779564, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této
osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

755

Udělení souhlasu obce pro pana Bujňáka Michala,

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

239/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Bujňáka Michala,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.
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756

Udělení souhlasu obce pro paní Bůchovou Šárku,

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

240/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Bůchovou Šárku,
a další společně posuzované osoby, nezletilou dceru - Bůchovou Lucii,
nezletilou Fačkovou Terezu,
svěřenou do péče Bůchové Šárky, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení hotel
KAKTUS, nám. Budovatelů 1339/27a, Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem
Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3, IČO 65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů těchto
osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou občany města Karviné.

757

Udělení souhlasu obce pro pana Revendu Václava,

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

241/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Revendu Václava,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení CERES, Fryštátská 30/167, Karviná Fryštát,
provozovatel OPTIMAL RENT s.r.o., se sídlem Rudé Armády 910/2, Karviná-Mizerov, zastoupeného Stanislavem
Lupienskim, jednatelem společnosti, IČO 27779564, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této
osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

758

Udělení souhlasu obce pro pana Race Petra,

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

242/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Race Petra,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení CERES, Fryštátská 167/30, Karviná Fryštát,
provozovatel OPTIMAL RENT s.r.o., se sídlem Rudé Armády 910/2, Karviná-Mizerov, zastoupeného Stanislavem
Lupienskim, jednatelem společnosti, IČO 27779564, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této
osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

759

Udělení souhlasu obce pro paní Ištokovou Vlastu,

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

243/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Ištokovou Vlastu,
a další společně posuzovanou
osobu Ištoka Vladimíra,
kteří užívají
za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové
Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50,
zastoupeného Tomášem Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů těchto
osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou občany města Karviné.

760

Udělení souhlasu obce pro paní Slepčíkovou Michaelu,

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

244/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
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udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Slepčíkovou Michaelu,
a další společně posuzované osoby - Marčeka Rastislava,
Marčekovou Michaelu,
Slepčíka Samuela,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací
zařízení ubytovna PŘEDVOJ, nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se
sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, z
důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů těchto osob.

761

Udělení souhlasu obce pro pana Zielonku Martina,

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

245/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Zielonku Martina,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – MAŠINKA část A, Karviná-Fryštát, Nádražní
695/7, IČO 46123059, provozovatel Andrej Kosť, Nádražní 695/7, Karviná-Fryštát, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

762

Udělení souhlasu obce pro pana Grmana Tibora,

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

246/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Grmana Tibora,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení CARBOKOV s.r.o. Rudé Armády 1950,
Karviná-Hranice, provozovatel CARBOKOV s.r.o., se sídlem Karviná Fryštát, Svatopluka Čecha 27/640,
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odpovědná osoba Dagmar Konvičná, IČO 258 531 80, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této
osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

763

Udělení souhlasu obce pro pana Mimochodka Jana,

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

247/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Mimochodka Jana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ,
nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská
Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových
sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

764

Udělení souhlasu obce pro pana Kalabuse Zdeňka,

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

248/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Kalabuse Zdeňka,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení - ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám.
Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.
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765

Udělení souhlasu obce pro pana Stanisze Jiřího,

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

249/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Stanisze Jiřího,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení - ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám.
Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

766

Udělení souhlasu obce pro pana Suchého Jaroslava,

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

250/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Suchého Jaroslava,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení - ubytovací středisko PŘEDVOJ,
nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská
Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, z důvodů celkových
sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.
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767

Udělení souhlasu obce pro pana Beneše Jana,

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

251/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Beneše Jana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov,
Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviná.

768

Udělení souhlasu obce pro pana Juríka Kevina,

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

252/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Karviná, určil za
osobu užívající byt Juríka Kevina,
, který užívá za
účelem bydlení ubytovací zařízení - MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové Město, provozovatel Silesia Group
s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČ: 02910632, s
ohledem na skutečnost, že tato osoba není občanem města Karviné a dle ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu
s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů.

769

Udělení souhlasu obce pro paní Manderlovou Vlastu,

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

253/2015/RM
vedoucí OSo
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Termín:

2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Manderlovou Vlastu,
, zastoupenou opatrovníkem
statutárním městem Karviná,
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení hotel
KAKTUS, nám. Budovatelů 1339/27a, Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem
Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3, IČO 65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby.

770

Udělení souhlasu obce pro pana Bubenčíka Jána,

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

254/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Bubenčíka Jána,
zastoupeného opatrovníkem
statutárním městem Karviná,
který užívá za účelem bydlení
ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel
HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem
Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

771

Udělení souhlasu obce pro pana Čelko Michala,

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

255/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Karviná, určil za
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osobu užívající byt Čelko Michala, nar.
který užívá za
účelem bydlení ubytovací zařízení- PŘEDVOJ, nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP
Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdiorou,
IČO 27836681, s ohledem na skutečnost, že tato osoba není občanem města Karviné a dle ust. § 35 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu
pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
svých občanů.

772

Udělení souhlasu obce pro paní Rosenbergerovou Naděždu,

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

256/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Rosenbergerovou Naděždu,
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení - ubytovací středisko PŘEDVOJ,
nám. Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská
Ostrava, Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, z důvodů celkových
sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

773

Udělení souhlasu obce pro pana Mikle Jana,

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

257/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Mikle Jana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a
Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
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skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

774

Udělení souhlasu obce pro pana Hemerku Pavla,

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

258/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Hemerku Pavla,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení - ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám. Budovatelů
1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská
třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a majetkových
poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

775

Udělení souhlasu obce pro pana Klimundu Bronislava,

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

259/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Karviná, určil za
osobu užívající byt Klimundu Bronislava,
který
užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení- ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám. Budovatelů 1306/29,
Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída
1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdziorou, IČO 27836681, s ohledem na skutečnost, že tato osoba není
občanem města Karviné a dle ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v
samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů.
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776

Udělení souhlasu obce pro pana Mitráše Milana,

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

260/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Mitráše Milana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – MAŠINKA část A, Karviná-Fryštát,
Nádražní 695/7, IČO 46123059, provozovatel Andrej Kosť, Nádražní 695/7, Karviná-Fryštát, z důvodů celkových
sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

777

Udělení souhlasu obce pro pana Matouška Zdeňka,

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

261/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Matouška Zdeňka,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a
Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.
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778

Udělení souhlasu obce pro pana Pančochu Pavla,

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

262/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Pančochu Pavla,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a
Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

779

Udělení souhlasu obce pro pana Veľkého Lukáše,

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

263/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Veľkého Lukáše,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědná osoba Tomáš Bischoft,
IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
osoba je občanem města Karviné.

780

Udělení souhlasu obce pro pana Manu Jaromíra,

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

264/2015/RM
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Určeno:
Termín:

vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Manu Jaromíra,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů 1339/27a,
Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3, IČO:
65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato
osoba je občanem města Karviné.

781

Udělení souhlasu obce pro paní Lukaštíkovou Marcelu,

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

265/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Lukaštíkovou Marcelu,
a další společně posuzované osoby nezletilé děti - Lukaštíkovou Lenku,
Lukaštíka Marka,
, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS
s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného Ing. Karlem Varmužou, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů těchto osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou občany
města Karviná.

782

Udělení souhlasu obce pro pana Radu Miroslava,

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

266/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
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udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Radu Miroslava,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – CARBOKOV s.r.o. Rudé Armády 1950,
Karviná-Hranice, provozovatel CARBOKOV s.r.o., se sídlem Karviná Fryštát, Svatopluka Čecha 27/640,
odpovědná osoba Dagmar Konvičková, IČO 258 531 80, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů
této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

783

Udělení souhlasu obce pro pana Balcárka Milana,

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

267/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Balcárka Milana,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení MAJÁČEK, Cihelní 1688/49a, Karviná-Nové
Město, provozovatel Silesia Group s.r.o., se sídlem Karviná-Ráj, V Aleji 759/24, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a
Michael Pawlik, IČ: 02910632, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na
skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

784

Udělení souhlasu obce pro paní Otčenáškovou Alenu,

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

268/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Otčenáškovou Alenu, nar.
která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení – hotel KAKTUS, nám. Budovatelů
1339/27a, Karviná-Nové Město, provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3,
IČO: 65501306, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že
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tato osoba je občanem města Karviné.

785

Udělení souhlasu obce pro pana Sopóciho Petra,

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

269/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Sopóciho Petra,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení CARBOKOV s.r.o. Rudé Armády 1950,
Karviná-Hranice, provozovatel CARBOKOV s.r.o., se sídlem Karviná Fryštát, Svatopluka Čecha 27/640,
odpovědná osoba Dagmar Konvičná, IČO 258 531 80, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů této
osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviné.

786

Udělení souhlasu obce pro paní Glawatou Terezu,

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

270/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Glawatou Terezu,
a další společně posuzovanou osobu nezletilého syna - Glawatého Tobiáše,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se
sídlem Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z
důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů těchto osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou
občany města Karviná.
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787

Udělení souhlasu obce pro pana Csorbu Róberta,

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

271/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Csorbu Róberta,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov, Žižkova
1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviná.

788

Udělení souhlasu obce pro paní Maniakovou Drahoslavu,

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

272/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Maniakovou Drahoslavu,
a další společně posuzovanou osobu zletilou dceru - Maniakovou
Veroniku,
které užívají za účelem bydlení
ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing.
Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů celkových sociálních a majetkových poměrů těchto osob a s
ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou občany města Karviná.
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789

Udělení souhlasu obce pro pana Buku Rudolfa,

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

273/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osoby užívající byt Buku Rudolfa,
a další společně posuzovanou osobu Bukovou Renátu,
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovací středisko PŘEDVOJ, nám.
Budovatelů 1306/29, Karviná-Nové Město, provozovatel HDP Group s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Sokolská třída 1615/50, zastoupeného Tomášem Pazdiorou, IČO 27836681, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů těchto osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou občany města Karviné.

790

Udělení souhlasu obce pro pana Holého Jaroslava,

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

274/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Holého Jaroslava,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem
Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů
celkových sociálních a majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem
města Karviná.

791

Udělení souhlasu obce pro pana Tomese Zdeňka,

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

275/2015/RM
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Určeno:
Termín:

vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Karviná, určil za
osobu užívající byt Tomese Zdeňka,
který
užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení - hotel KAKTUS, nám. Budovatelů 1339/27a, Karviná-Nové Město,
provozovatel Renáta Gančarčíková, se sídlem Karviná-Mizerov, Potoční 1447/3, IČO 65501306, z důvodů
objektivního posouzení celkových sociálních poměrů této osoby a s ohledem na provedené šetření.

792

Udělení souhlasu obce pro pana Puczoka Pavla,

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

276/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
udělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, na dobu určitou do 30.11.2015 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající Puczoka Pavla,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov,
Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing. Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů této osoby a s ohledem na skutečnost, že tato osoba je občanem města Karviná.

793

Udělení souhlasu obce pro paní Popiolkovou Janu,

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

277/2015/RM
vedoucí OSo
2015-06-12

rozhodla
neudělit v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Karviná, určil za
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osobu užívající byt Popiolkovou Janu,
která užívá za účelem bydlení
ubytovací zařízení- SW KOSMOS s.r.o., se sídlem Karviná-Mizerov, Žižkova 1799/2, zastoupeného RNDr. Ing.
Bohuslavem Rychtarem, IČ 28146166, s ohledem na skutečnost, že tato osoba není občanem města Karviné a dle
ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro
uspokojování potřeb svých občanů.

794

Návrh na odvolání a jmenování nového člena Komise pro architekturu a územní rozvoj

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
odvolala
s účinností od 10.06.2015 z funkce člena Komise pro architekturu a územní rozvoj Ing. Pavla Šrámka, a to z
důvodu rezignace na svou funkci.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
jmenovala
s účinností od 10.06.2015 do funkce člena Komise pro architekturu a územní rozvoj Bc. Jana Šimerdu.

795

Jmenování nových členů Komise tělovýchovy a sportu

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
jmenovala
s účinností od 10.06.2015 do funkce členů Komise tělovýchovy a sportu paní Ing. Marcelu Parikrupovou a pana
Mgr. Andrzeje Szyju.
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796

Návrh na odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Karviná zřizované
statutárním městem Karviná, paní Mgr. Blance Dadokové

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
stanovila
odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, Mgr. Blance Dadokové, a to ve výši uvedené v
důvodové zprávě.

797

Stanovení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné - Městské policie
Karviná

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
za podmínek uvedených v důvodové zprávě stanovit celkový počet zaměstnanců statutárního města KarvinéMěstské policie Karviná s účinností od 10.06.2015 do 31.12.2015 na 86.

798

Informativní zpráva o vyvěšování vlajek na budovách MMK

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

vzala na vědomí
informativní zprávu o vyvěšování vlajek na budovách MMK.

799

Námět komise sociální ze dne 11.05.2015

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

vzala na vědomí
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námět komise sociální ze dne 11.05.2015.

800

Námět Komise životního prostředí

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

vzala na vědomí
námět Komise životního prostředí ze dne 14.04.2015.

z pov. Ing. Jan Wolf, v. r.
.......................................................................................
Tomáš Hanzel
primátor

z pov. Karel Wiewiórka, v. r.
.................................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora
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Příloha
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 650
Příloha č.
SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle
ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů č. MMK/SML/
/2015

I.
SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel:
statutární město Karviná
Zastoupen:
primátorem města panem Tomášem Hanzlem
Sídlo:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
Číslo účtu:
27-1721542349/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka KarvináFryštát
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:

ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností, 1. zákl.org.
KOVONA KARVINÁ

Zapsán.
Zastoupen:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
(dále jen “příjemce“)

L 50507 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze
Karlem Karzelem, předsedou
Na Vyhlídce 1079, 735 06 Karviná-Nové Město
68898827
není plátce DPH
244762108/0300 vedený u Poštovní spořitelny, pobočka Karviná

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. 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.“).
2. Dotace je 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
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na
základě individuálně posouzené žádosti příjemce.
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4. Účelem této smlouvy je finanční podpora ASOCIACE víceúčelových ZO technických
sportů a činností, 1. zákl.org. KOVONA KARVINÁ, a to konkrétně sportovně střeleckého
klubu.
5. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z
rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.
250/2000 Sb.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto 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
investiční dotaci určenou na úhradu výdajů spojených s realizací výstavby objektu
klubovny v areálu sportovně střeleckého klubu v Karviné-Novém Městě, k.ú. KarvináMěsto, parcela č. 3145/25, a to na pořízení projektové dokumentace, materiál, služby a
jiné výdaje s investiční akcí spojené (dále také „uznatelné výdaje“) ve formě příspěvku
ve výši 300.000,-- Kč (slovy: Třistatisíc korun českých).

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel převede uvedenou částku na základě této smlouvy na účet č.
244762108/0300 vedený u Poštovní spořitelny do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu
této smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum podpisu
pozdějšího.
2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výlučně k účelu uvedenému v článku IV.
smlouvy, a to v období od 01.07.2015 nejpozději do 31.12.2015. V případě, že dotace
dle článku IV. této smlouvy nebude použita ke sjednanému účelu v plné výši, je příjemce
povinen nepoužitou část dotace vrátit poskytovateli na účet poskytovatele uvedený v čl. I.,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy má být podle této smlouvy předloženo
vyúčtování výše uvedené dotace.
3. Poskytovatel je povinen spolupůsobit ve smyslu § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole
při výkonu finanční kontroly.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace
poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
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b) v účetní evidenci příjemce dotaci zaúčtovat jako investiční dotaci přijatou od obce
ve výši 300.000,-- Kč. Příjem dotace je příjemce povinen oddělit v účetní evidenci
např. zvláštní analytickou evidencí popř. účelovým znakem a dále takto vést také
náklady (výdaje) financované z prostředků dotace a zvlášť od nákladů financovaných
z jiných zdrojů.
c) tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných
nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů hrazených
z prostředků dotace,
e) předložit poskytovateli nejpozději do 10.03.2016 na předepsaných formulářích
závěrečné vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d)
zákona č. 250/2000 Sb., včetně
- závěrečné zprávy, která musí obsahovat položkové vyúčtování nákladů a
vyplněnou tabulku čerpání finančních prostředků (dotace), která je nedílnou
součástí této smlouvy (Příloha č. 1).
- seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů,
- kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě
(v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních
dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
- čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti
a pravdivosti závěrečného vyúčtování, a to
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho
předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně
Magistrátu města Karviné,
f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů
vztahujících se k realizovanému účelu,
g) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení
průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté
dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení
kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné
účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena
v sídle příjemce, v místě realizace nebo v sídle poskytovatele,
h) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy
či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž
doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního
ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek,
i) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat
poskytovatele (kontaktní osobou na straně poskytovatele je Marcela Hübnerová,
zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel. 596 387 484) o vlastní
přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
5. Porušení podmínek uvedených v odst. 4 písm. b), d) e), f) a h) a podmínky naplnění
účelu smlouvy, je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst.
6 zákona č. 250/2000 Sb.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem.
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a) Předložení vyúčtování podle odst. 4 písm. e) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace,
b) Splnění účelu dotace:
0 – 50 % včetně
nad 50 % - 90 % včetně
nad 90 %

100 % poskytnuté dotace,
dle % nesplnění indikátoru,
bez odvodu,

c) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. b), d) a f)
d) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. h)

5 % poskytnuté dotace,
2 % poskytnuté dotace.

6. V případě, že příjemce nedodrží závazek či povinnost vyplývající z této smlouvy,
pokud se nebude jednat o porušení rozpočtové kázně, může poskytovatel příjemci
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace za každý i započatý
den, po který trvá porušování závazku či povinnosti. Poskytovatel smluvní pokutu
nevyúčtuje, pokud její výše nepřesáhne částku 1.000,-- Kč.
7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uložením smluvní
pokuty není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše
náhrady škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé z
povinností ze strany příjemce. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle
smluvní pokuty, a to v plné výši.
8.

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 dle čl. V., odst. 5, písm. e) ani
v termínu dle čl. V., odst. 7, písm. a) závěrečné vyúčtování v souladu s touto
Smlouvou,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v této Smlouvě,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v
souladu s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole.

9. V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen
poskytnutou dotaci v plné výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této
smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude příjemci doručeno
odstoupení poskytovatele od této smlouvy.
10. Kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně příjemce je Karel Karzel,tel.
736 609 545, kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně poskytovatele je
Marcela Hübnerová, zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel.
596 387 484.
VI.
4

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků
opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Poskytnutí investiční dotace podle
této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. xxxx ze dne
xxxxxxx.
Příloha č. 1 – vzorová tabulka pro sledování čerpání dotace

Za poskytovatele

Za příjemce

V Karviné ……………………

V Karviné ……………………

………………………………

………………………………

Tomáš Hanzel

Karel Karzel

primátor města Karviné

předseda organizace
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č. 22kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 650

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle
ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů č. MMK/SML/
/2015

I.
SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel:
statutární město Karviná
Zastoupen:
primátorem města panem Tomášem Hanzlem
Sídlo:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
Číslo účtu:
27-1721542349/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka KarvináFryštát
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Zapsán:
Zastoupen:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
(dále jen “příjemce“)

TJ Baník Karviná, o.s.
v rejstříku spolků u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 37
Jiřím Matuszkem, předsedou TJ
Masarykovo nám. 29/16, 733 01 Karviná-Fryštát
00533190

není plátce DPH
1721336369/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karviná

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. 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.“).
2. Dotace je 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
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na
základě individuálně posouzené žádosti příjemce.
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4. Účelem této smlouvy je finanční podpora TJ Baník Karviná, a to konkrétně oddílu juda.
5. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z
rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.
250/2000 Sb.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto 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
investiční dotaci určenou na úhradu výdajů spojených s realizací projektu
Tatami pro judo halu v Karviné-Novém Městě, a to na položení podlahy
tatami dle cenové nabídky a jiné výdaje s investiční akcí spojené (dále také
výdaje“) ve formě příspěvku

účelovou
Podlaha a
a pořízení
„uznatelné

ve výši 500.000,-- Kč (slovy: Pětsettisíc korun českých).

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel převede uvedenou částku na základě této smlouvy na účet č.
1721336369/0800 vedený u České spořitelny, pob. Karviná do 14 kalendářních dnů ode
dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum
podpisu pozdějšího.
2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výlučně k účelu uvedenému v článku IV.
smlouvy, a to v období od 10.07.2015 nejpozději do 30.09.2015. V případě, že dotace
dle článku IV. této smlouvy nebude použita ke sjednanému účelu v plné výši, je příjemce
povinen nepoužitou část dotace vrátit poskytovateli na účet poskytovatele uvedený v čl. I.,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy má být podle této smlouvy předloženo
vyúčtování výše uvedené dotace.
3. Poskytovatel je povinen spolupůsobit ve smyslu § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole
při výkonu finanční kontroly.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace
poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
b) v účetní evidenci příjemce dotaci zaúčtovat jako investiční dotaci přijatou od obce
ve výši 500.000,-- Kč. Příjem dotace je příjemce povinen oddělit v účetní evidenci
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c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

např. zvláštní analytickou evidencí popř. účelovým znakem a dále takto vést také
náklady (výdaje) financované z prostředků dotace a zvlášť od nákladů financovaných
z jiných zdrojů.
tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných
nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů hrazených
z prostředků dotace,
předložit poskytovateli nejpozději do 31.01. 2016 na předepsaných formulářích
závěrečné vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d)
zákona č. 250/2000 Sb., včetně
- závěrečné zprávy, která musí obsahovat položkové vyúčtování nákladů a
vyplněnou tabulku čerpání finančních prostředků (dotace), která je nedílnou
součástí této smlouvy (Příloha č. 1).
- seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů,
- kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě
(v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních
dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
- čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti
a pravdivosti závěrečného vyúčtování, a to
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho
předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně
Magistrátu města Karviné,
řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů
vztahujících se k realizovanému účelu,
umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení
průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté
dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení
kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné
účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena
v sídle příjemce, v místě realizace nebo v sídle poskytovatele,
neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy
či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž
doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního
ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek,
neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat
poskytovatele (kontaktní osobou na straně poskytovatele je Marcela Hübnerová,
zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel. 596 387 484) o vlastní
přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.

5. Porušení podmínek uvedených v odst. 4 písm. b), d) e), f) a h) a podmínky naplnění
účelu smlouvy, je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst.
6 zákona č. 250/2000 Sb.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem.
a) Předložení vyúčtování podle odst. 4 písm. e) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace,
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od 8 do 30 kalendářních dnů
od 31 do 50 kalendářních dnů

10 % poskytnuté dotace,
20 % poskytnuté dotace,

b) Splnění účelu dotace:
0 – 50 % včetně
nad 50 % - 90 % včetně
nad 90 %

100 % poskytnuté dotace,
dle % nesplnění indikátoru,
bez odvodu,

c) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. b), d) a f)
d) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. h)

5 % poskytnuté dotace,
2 % poskytnuté dotace.

6. V případě, že příjemce nedodrží závazek či povinnost vyplývající z této smlouvy,
pokud se nebude jednat o porušení rozpočtové kázně, může poskytovatel příjemci
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace za každý i započatý
den, po který trvá porušování závazku či povinnosti. Poskytovatel smluvní pokutu
nevyúčtuje, pokud její výše nepřesáhne částku 1.000,-- Kč.
7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uložením smluvní
pokuty není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše
náhrady škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé z
povinností ze strany příjemce. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle
smluvní pokuty, a to v plné výši.
8.

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 dle čl. V., odst. 5, písm. e) ani
v termínu dle čl. V., odst. 7, písm. a) závěrečné vyúčtování v souladu s touto
Smlouvou,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v této Smlouvě,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v
souladu s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole.

9. V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen
poskytnutou dotaci v plné výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této
smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude příjemci doručeno
odstoupení poskytovatele od této smlouvy.
10. Kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně příjemce je Jana Noszková,
tel. 596 341 631, kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně
poskytovatele je Marcela Hübnerová, zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města
Karviné, tel. 596 387 484.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
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Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků
opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Poskytnutí investiční dotace podle
této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. xxxx ze dne
xxxxxxx.
Příloha č. 1 – vzorová tabulka pro sledování čerpání dotace

Za poskytovatele

Za příjemce

V Karviné ……………………

V Karviné ……………………

………………………………

………………………………

Tomáš Hanzel

Jiří Matuszek

primátor města Karviné

předseda organizace
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Příloha
Příloha
usnesení RM Karviné č. 650
Přílohač.
č. 3 k usnesení
SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle
ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů č. MMK/SML/
/2015

I.
SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel:
statutární město Karviná
Zastoupen:
primátorem města panem Tomášem Hanzlem
Sídlo:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
Číslo účtu:
27-1721542349/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka KarvináFryštát
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Zapsán:
Zastoupen:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
(dále jen “příjemce“)

HANDBALL MARKETING s.r.o.
oddíl C, vložka 53752, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě
Romanem Farářem a Markem Michaliskem, jednateli společnosti
Karviná-Nové Město, Cihelní 1652/51, PSČ 735 06
29446252
CZ 29446252
2107678232/2700, vedený u Uni Credit Bank Karviná

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. 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.“).
2. Dotace je 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
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na
základě individuálně posouzené žádosti příjemce.
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4. Účelem této smlouvy je finanční podpora celoroční sportovní činnosti v házenkářském
klubu HANDBALL MARKETING Karviná.
5. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z
rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.
250/2000 Sb.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout
a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční
účelovou dotaci na náklady spojené s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí
na podporu sportovní činnosti a provoz sportovní infrastruktury
ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: Dvamilionypětsettisíc korun českých).
2. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy a k úhradě
nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace, a to zejména na:
nákup sportovních potřeb, materiálu a vybavení, náklady na energie, vodu, plyn, teplo,
kancelářské potřeby, telekomunikační a účetní služby, náklady na cestovné, dopravu,
nájmy sportovních hřišť, tělocvičen a hal, náklady na rozhodčí, trenéry a pořadatele,
služby spojů, internet, správa webových stránek, vzdělávání trenérů a lektorů, náklady
spojené s údržbou hřišť včetně služeb a spotřeby materiálů, náklady na turnaje, zápasy,
soustředění včetně zajištění pitného režimu a stravování, pitný režim a stravování pro
tréninkový proces, ubytování při venkovních zápasech, vitaminové doplňky, zdravotní,
rehabilitační a regenerační služby, pojištění, startovné, licenční poplatky ČSH, mzdové
náklady a zákonné odvody zaměstnanců a ostatní výdaje související se zajištěním
sportovní činnosti házenkářského klubu. Příspěvek nelze použít na úhradu jiných nákladů
ani na ekonomickou činnost příjemce.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel převede uvedenou částku na základě této smlouvy na účet č.
2107678232/2700, vedený u Uni Credit Bank Karviná, a.s. do 14 kalendářních dnů ode
dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum
podpisu pozdějšího.
2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výlučně k účelu uvedenému v článku IV.
smlouvy, a to za období od 1.1.2015 nejpozději do 31.12. 2015. V případě, že dotace
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dle článku IV. této smlouvy nebude použita ke sjednanému účelu v plné výši, je příjemce
povinen nepoužitou část dotace vrátit poskytovateli na účet poskytovatele uvedený v čl. I.,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy má být podle této smlouvy předloženo
vyúčtování výše uvedené dotace.
3. Poskytovatel je povinen spolupůsobit ve smyslu § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole
při výkonu finanční kontroly.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace
poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
b) v účetní evidenci příjemce dotaci zaúčtovat jako dotaci přijatou od obce ve výši
2.500.000,-- Kč. Příjem dotace je příjemce povinen oddělit v účetní evidenci např.
zvláštní analytickou evidencí popř. účelovým znakem a dále takto vést také náklady
(výdaje) financované z prostředků dotace a zvlášť od nákladů financovaných z jiných
zdrojů.
c) tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných
nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů hrazených
z prostředků dotace,
e) předložit poskytovateli nejpozději do 30.06.2016 na předepsaných formulářích
závěrečné vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d)
zákona č. 250/2000 Sb., včetně
- závěrečné zprávy, která musí obsahovat položkové vyúčtování nákladů a
vyplněnou tabulku čerpání finančních prostředků (dotace),
- seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů,
- kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě
(v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních
dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
- čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti
a pravdivosti závěrečného vyúčtování, a to
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho
předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně
Magistrátu města Karviné,
f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů
vztahujících se k realizovanému účelu,
g) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení
průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté
dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení
kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné
účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena
v sídle příjemce, v místě realizace nebo v sídle poskytovatele,
h) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy
či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž
doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního
ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek,

3

i)

neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat
poskytovatele (kontaktní osobou na straně poskytovatele je Marcela Hübnerová,
zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel. 596 387 484) o vlastní
přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.

5. Porušení podmínek uvedených v odst. 4 písm. b), d) e), f) a h) a podmínky naplnění
účelu smlouvy, je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst.
6 zákona č. 250/2000 Sb.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem.
a) Předložení vyúčtování podle odst. 4 písm. e) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace,
b) Splnění účelu dotace:
0 – 50 % včetně
nad 50 % - 90 % včetně
nad 90 %
c) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. b), d) a f)
d) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. h)

100 % poskytnuté dotace,
dle % nesplnění indikátoru,
bez odvodu,
5 % poskytnuté dotace,
2 % poskytnuté dotace.

6. V případě, že příjemce nedodrží závazek či povinnost vyplývající z této smlouvy,
pokud se nebude jednat o porušení rozpočtové kázně, může poskytovatel příjemci
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace za každý i započatý
den, po který trvá porušování závazku či povinnosti. Poskytovatel smluvní pokutu
nevyúčtuje, pokud její výše nepřesáhne částku 1.000,-- Kč.
7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uložením smluvní
pokuty není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše
náhrady škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé z
povinností ze strany příjemce. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle
smluvní pokuty, a to v plné výši.
8.

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 dle čl. V., odst. 5, písm. e) ani
v termínu dle čl. V., odst. 7, písm. a) závěrečné vyúčtování v souladu s touto
Smlouvou,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v této Smlouvě,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v
souladu s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole.
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9. V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen
poskytnutou dotaci v plné výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této
smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude příjemci doručeno
odstoupení poskytovatele od této smlouvy.
10. Kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně příjemce je Roman Farář, tel.
605522532, , kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně poskytovatele je
Marcela Hübnerová, zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel.
596 387 484.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků
opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Poskytnutí investiční dotace podle
této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. xxxx ze dne
xxxxxxx.

Za poskytovatele

Za příjemce

V Karviné ……………………

V Karviné ……………………

………………………………

………………………………

Tomáš Hanzel
primátor města Karviné

Roman Farář
jednatel

………………..……………
Marek Michalisko
jednatel
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Příloha
Příloha č.
č. 4 kk usnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 650

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle
ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů č. MMK/SML/
/2015

I.
SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel:
statutární město Karviná
Zastoupen:
primátorem města panem Tomášem Hanzlem
Sídlo:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
Číslo účtu:
27-1721542349/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka KarvináFryštát
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Zapsán:
Zastoupen:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
(dále jen “příjemce“)

MFK OKD Karviná a.s.
u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 3202
Ing. Janem Wolfem, předsedou představenstva
Karviná-Nové Město, Sportovní 898/4, PSČ 735 06
27795454
CZ 277995454
35-9483240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. 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.“).
2. Dotace je 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
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na
základě individuálně posouzené žádosti příjemce.
4. Účelem této smlouvy je finanční podpora celoroční sportovní činnosti ve fotbalovém
klubu MFK OKD Karviná.
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5. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z
rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.
250/2000 Sb.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout
a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční
účelovou dotaci na náklady spojené s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí,
zejména na podporu sportovní činnosti klubu a provoz sportovní infrastruktury.
ve výši 4.500.000,-- Kč (slovy: Čtyřimilionypětsettisíc korun českých).
2. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy a k úhradě
nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace, a to zejména na:
nákup sportovních potřeb, materiálu a vybavení, náklady na energie, vodu, plyn, teplo,
kancelářské potřeby, telekomunikační a účetní služby, náklady na cestovné, dopravu,
nájmy sportovních hřišť, tělocvičen a hal, náklady na rozhodčí, trenéry a pořadatele,
služby spojů, internet, správa webových stránek, vzdělávání trenérů a lektorů, náklady
spojené s údržbou hřišť včetně služeb a spotřeby materiálů, náklady na turnaje, zápasy,
soustředění včetně zajištění pitného režimu a stravování, pitný režim a stravování pro
tréninkový proces, ubytování při venkovních zápasech, vitaminové doplňky, zdravotní,
rehabilitační a regenerační služby, odměna maséra, pojištění, startovné, mzdové náklady
a zákonné odvody zaměstnanců a ostatní výdaje související se zajištěním sportovní
činnosti MFK.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel převede uvedenou částku na základě této smlouvy na účet č. 359483240287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. do 14 kalendářních dnů ode dne
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum podpisu
pozdějšího.
2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výlučně k účelu uvedenému v článku IV.
smlouvy, a to v období od 1.6.2015 nejpozději do 30.06. 2016. V případě, že dotace
dle článku IV. této smlouvy nebude použita ke sjednanému účelu v plné výši, je příjemce
povinen nepoužitou část dotace vrátit poskytovateli na účet poskytovatele uvedený v čl. I.,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy má být podle této smlouvy předloženo
vyúčtování výše uvedené dotace.
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3. Poskytovatel je povinen spolupůsobit ve smyslu § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole
při výkonu finanční kontroly.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace
poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
b) v účetní evidenci příjemce dotaci zaúčtovat jako dotaci přijatou od obce ve výši
4.500.000,-- Kč. Příjem dotace je příjemce povinen oddělit v účetní evidenci např.
zvláštní analytickou evidencí popř. účelovým znakem a dále takto vést také náklady
(výdaje) financované z prostředků dotace a zvlášť od nákladů financovaných z jiných
zdrojů.
c) tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných
nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů hrazených
z prostředků dotace,
e) předložit poskytovateli nejpozději do 30.09.2016 na předepsaných formulářích
závěrečné vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d)
zákona č. 250/2000 Sb., včetně
- závěrečné zprávy, která musí obsahovat položkové vyúčtování nákladů a
vyplněnou tabulku čerpání finančních prostředků (dotace),
- seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů,
- kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě
(v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních
dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
- čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti
a pravdivosti závěrečného vyúčtování, a to
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho
předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně
Magistrátu města Karviné,
f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů
vztahujících se k realizovanému účelu,
g) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení
průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté
dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení
kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné
účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena
v sídle příjemce, v místě realizace nebo v sídle poskytovatele,
h) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy
či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž
doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního
ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek,
i) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat
poskytovatele (kontaktní osobou na straně poskytovatele je Marcela Hübnerová,
zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel. 596 387 484) o vlastní
přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.
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5. Porušení podmínek uvedených v odst. 4 písm. b), d) e), f) a h) a podmínky naplnění
účelu smlouvy, je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst.
6 zákona č. 250/2000 Sb.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem.
a) Předložení vyúčtování podle odst. 4 písm. e) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace,
b) Splnění účelu dotace:
0 – 50 % včetně
nad 50 % - 90 % včetně
nad 90 %
c) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. b), d) a f)
d) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. h)

100 % poskytnuté dotace,
dle % nesplnění indikátoru,
bez odvodu,
5 % poskytnuté dotace,
2 % poskytnuté dotace.

6. V případě, že příjemce nedodrží závazek či povinnost vyplývající z této smlouvy,
pokud se nebude jednat o porušení rozpočtové kázně, může poskytovatel příjemci
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace za každý i započatý
den, po který trvá porušování závazku či povinnosti. Poskytovatel smluvní pokutu
nevyúčtuje, pokud její výše nepřesáhne částku 1.000,-- Kč.
7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uložením smluvní
pokuty není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše
náhrady škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé z
povinností ze strany příjemce. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle
smluvní pokuty, a to v plné výši.
8.

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 dle čl. V., odst. 5, písm. e) ani
v termínu dle čl. V., odst. 7, písm. a) závěrečné vyúčtování v souladu s touto
Smlouvou,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v této Smlouvě,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v
souladu s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole.

9. V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen
poskytnutou dotaci v plné výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této
smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude příjemci doručeno
odstoupení poskytovatele od této smlouvy.
10. Kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně příjemce je Ing. Karin Wolfová,
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kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně poskytovatele je Marcela
Hübnerová, zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel.
596 387 484.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků
opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Poskytnutí investiční dotace podle
této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. xxxx ze dne
xxxxxxx.

Za poskytovatele

Za příjemce

V Karviné ……………………

V Karviné ……………………

………………………………

………………………………

Tomáš Hanzel

Ing. Jan Wolf

primátor města Karviné

předseda představenstva
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Příloha
Přílohač.č.55 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 650
Příloha

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle
ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů č. MMK/SML/
/2015

I.
SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel:
statutární město Karviná
Zastoupen:
primátorem města panem Tomášem Hanzlem
Sídlo:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
Číslo účtu:
27-1721542349/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka KarvináFryštát
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Zapsán:
Zastoupen:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
(dále jen “příjemce“)

Sportovní klub Karviná
oddíl L, vložka 2318, ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě
Daliborem Boniattim, předsedou klubu
Zimní stadion, K. Sliwky č. 783, Karviná-Fryštát, PSČ 733 01
48426938
CZ 48426938
1721499379/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. 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.“).
2. Dotace je 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
(dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
ustanovení tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že právní vztah založený touto smlouvou je založen na
základě individuálně posouzené žádosti příjemce.
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4. Účelem této smlouvy je finanční podpora celoroční sportovní činnosti mládeže do 26 let
v hokejovém klubu Sportovní klub Karviná.
5. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z
rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.
250/2000 Sb.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout
a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční
účelovou dotaci na náklady spojené s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí
na podporu výchovy mládeže a provoz sportovní infrastruktury
ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: Jedenmilionpětsettisíc korun českých).
2. „Mládeži“ se pro účely této smlouvy rozumí mládež spadající do kategorie přípravek –
dorosteneckých družstev a „provozem sportovní infrastruktury“ pouze takový provoz
sportovní infrastruktury, jenž souvisí a je spojen se sportovní výchovou zmíněné mládeže.
3. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze v souladu s účelem této smlouvy a k úhradě
nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace, a to zejména na:
Nájem ledové plochy a nebytových prostor, nákup sportovních potřeb, materiálu a
vybavení, náklady na energie, vodu, plyn, teplo, kancelářské potřeby, telekomunikační a
účetní služby, náklady na cestovné, dopravu, nájmy, tělocvičen a hal, náklady na
rozhodčí, trenéry a pořadatele, služby spojů, internet, správa webových stránek,
vzdělávání trenérů a lektorů, náklady spojené s údržbou včetně služeb a spotřeby
materiálů, náklady na turnaje, zápasy, soustředění včetně zajištění pitného režimu a
stravování, pitný režim a stravování pro tréninkový proces, vitaminové doplňky, zdravotní,
rehabilitační a regenerační služby, pojištění, startovné, mzdové náklady a zákonné
odvody zaměstnanců a ostatní výdaje související se zajištěním sportovní činnosti
hokejového klubu.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel převede uvedenou částku na základě této smlouvy na účet č.
1721499379/0800, vedený u České spořitelny, a.s. do 14 kalendářních dnů ode dne
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum podpisu
pozdějšího.
2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výlučně k účelu uvedenému v článku IV.
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smlouvy, a to za období od 1.6.2015 nejpozději do 30.03. 2016. V případě, že dotace
dle článku IV. této smlouvy nebude použita ke sjednanému účelu v plné výši, je příjemce
povinen nepoužitou část dotace vrátit poskytovateli na účet poskytovatele uvedený v čl. I.,
a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy má být podle této smlouvy předloženo
vyúčtování výše uvedené dotace.
3. Poskytovatel je povinen spolupůsobit ve smyslu § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole
při výkonu finanční kontroly.
4. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace
poskytnuta:
a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou a právními předpisy,
b) v účetní evidenci příjemce dotaci zaúčtovat jako dotaci přijatou od obce ve výši
1.500.000,-- Kč. Příjem dotace je příjemce povinen oddělit v účetní evidenci např.
zvláštní analytickou evidencí popř. účelovým znakem a dále takto vést také náklady
(výdaje) financované z prostředků dotace a zvlášť od nákladů financovaných z jiných
zdrojů.
c) tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných
nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,
d) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů hrazených
z prostředků dotace,
e) předložit poskytovateli nejpozději do 30.06.2016 na předepsaných formulářích
závěrečné vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d)
zákona č. 250/2000 Sb., včetně
- závěrečné zprávy, která musí obsahovat položkové vyúčtování nákladů a
vyplněnou tabulku čerpání finančních prostředků (dotace),
- seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům dotace včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů,
- kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě
(v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních
dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
- čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti
a pravdivosti závěrečného vyúčtování, a to
Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho
předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně
Magistrátu města Karviné,
f) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů
vztahujících se k realizovanému účelu,
g) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení
průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté
dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení
kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné
účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena
v sídle příjemce, v místě realizace nebo v sídle poskytovatele,
h) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat poskytovatele o všech
změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté dotace, s realizací účelu smlouvy
či identifikačními údaji příjemce. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž
doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního
ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek,
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i)

neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, písemně informovat
poskytovatele (kontaktní osobou na straně poskytovatele je Marcela Hübnerová,
zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel. 596 387 484) o vlastní
přeměně nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou
práva a povinnosti z této smlouvy.

5. Porušení podmínek uvedených v odst. 4 písm. b), d) e), f) a h) a podmínky naplnění
účelu smlouvy, je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst.
6 zákona č. 250/2000 Sb.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem.
a) Předložení vyúčtování podle odst. 4 písm. e) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace,
od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace,
od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace,
b) Splnění účelu dotace:
0 – 50 % včetně
nad 50 % - 90 % včetně
nad 90 %
c) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. b), d) a f)
d) Porušení podmínky stanovené v odst. 4 písm. h)

100 % poskytnuté dotace,
dle % nesplnění indikátoru,
bez odvodu,
5 % poskytnuté dotace,
2 % poskytnuté dotace.

6. V případě, že příjemce nedodrží závazek či povinnost vyplývající z této smlouvy,
pokud se nebude jednat o porušení rozpočtové kázně, může poskytovatel příjemci
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 promile z poskytnuté dotace za každý i započatý
den, po který trvá porušování závazku či povinnosti. Poskytovatel smluvní pokutu
nevyúčtuje, pokud její výše nepřesáhne částku 1.000,-- Kč.
7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uložením smluvní
pokuty není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše
náhrady škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok v důsledku porušení některé z
povinností ze strany příjemce. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle
smluvní pokuty, a to v plné výši.
8.

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 dle čl. V., odst. 5, písm. e) ani
v termínu dle čl. V., odst. 7, písm. a) závěrečné vyúčtování v souladu s touto
Smlouvou,
c) použije dotaci k jinému účelu, než je uvedeno v této Smlouvě,
d) nevrátí poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace v
souladu s ujednáním této smlouvy,
e) neumožní řádné provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole.
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9. V případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen
poskytnutou dotaci v plné výši vrátit zpět na účet poskytovatele uvedený v čl. I této
smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude příjemci doručeno
odstoupení poskytovatele od této smlouvy.
10. Kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně příjemce je Dalibor Boniatti,
tel. 731447360, kontaktní osobou ve věci zaúčtování dotace na straně poskytovatele
je Marcela Hübnerová, zaměstnanec Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, tel.
596 387 484.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemných dodatků
opatřených pořadovým číslem, datem a podpisem oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Poskytnutí neinvestiční dotace podle
této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. xxxx ze dne
xxxxxxx.

Za poskytovatele

Za příjemce

V Karviné ……………………

V Karviné ……………………

………………………………

………………………………

Tomáš Hanzel
primátor města Karviné

Dalibor Boniatti
předseda klubu
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Příloha
Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 659
Příloha č.

DAROVACÍ SMLOUVA
číslo dle dárce: DS20150604AKP0742
číslo dle obdarovaného: ……………………………
I. Smluvní strany
1.

Dárce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o., Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná – Ráj
27791661
CZ27791661
Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 000000-1726821339/0800
zapsaná v OR vedeného u KS v Ostravě odd. C vložka 51918

zastoupen:
(dále jen dárce)

Vladimírou Hladkou, jednatelkou
a

2.

Obdarovaný:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

statutární město Karviná, Fryštátská 72/1 , 733 24 Karviná - Fryštát
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 000019-1721542349/0800

zastoupený:
(dále jen obdarovaný)

Tomášem Hanzlem, primátorem města

II. Preambule
Dárce a obdarovaný se dohodli v souladu s občanským zákoníkem na této darovací smlouvě.
III. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je věcný dar - školní a kreativní papírenské potřeby pro účely využití v rámci ozdravných pobytů dětí pořádaných městem
Karviná v celkové hodnotě 3.500,- Kč, který dárce poskytne obdarovanému.
IV. Závazek obdarovaného
Obdarovaný tento dar přijímá bez výhrad.
Obdarovaný se zavazuje využít dar pro potřebu ozdravných pobytů dětí.
V. Závazek dárce
Dárce se zavazuje předat dar při podpisu smlouvy oběma smluvními stranami v prodejně ASTRA na ul. Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná-Ráj.
VI. Ostatní ujednání
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis obdrží dárce a jeden stejnopis obdrží obdarovaný.
Tato darovací smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou se souhlasem obou smluvních stran.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodné je datum pozdějšího podpisu.

V Karviné dne ………………………………..

Za dárce

Za obdarovaného

Vladimíra Hladká

Tomáš Hanzel

jednatelka

primátor
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Příloha
Příloha
usnesení RM Karviné č. 661
Příloha č.
č. 1 kk usnesení

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
se sídlem:

Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená:

Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady

IČ:

75082616

DIČ:

CZ75082616 (není plátcem DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.

2884102/0800

(dále jen „poskytovatel dotace“)
a

Statutární město Karviná
se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupené:

Tomášem Hanzelem, primátorem města

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

příjemce dotace je plátcem DPH
bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu/podúčtu:

1721542349/0800

číslo tech. účtu:

6041532/0800

(dále jen „příjemce dotace“)

Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 750 826 16, tel.: +420 552 303 501, fax.: +420 552 303 503
sekretariat@rr-moravskoslezsko.cz, www.rr-moravskoslezsko.cz
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I.
V souladu s čl. VII. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady č. 90810/2014,
uzavřené dne 26. 6. 2014 (dále jen Smlouva), registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/04.01499,
uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II.
Tímto Dodatkem se mění původní ustanovení Smlouvy následovně:

1.V části II. čl. IV. „ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POVINNOSTI“ odst. 1 bodě 1.1 písm. b) Smlouvy se
nahrazuje termín ukončení projektu nejpozději do „30. 6. 2015“ termínem „31. 8. 2015“.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, z nichž
jedno obdrží příjemce dotace a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel dotace.
3. Doložka platnosti právního jednání dle ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla(o)………………………..města dne .............................., svým
usnesením č. ....................................

V Ostravě dne ……………

…………………………….
za poskytovatele dotace
Miroslav Novák
předseda Regionální rady

V Karviné. dne

…………………………….…
za příjemce dotace
Tomáš Hanzel
primátor
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Příloha
Příloha
usnesení RM Karviné č. 665
Příloha č.
č. 11kkusnesení
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Příloha
Příloha
usnesení RM Karviné č. 666
Příloha č.
č. 1 kk usnesení
Předmět sezónního pronájmu – část pozemku p. č. 3145/128 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná
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Příloha
Příloha
usnesení RM Karviné č. 667
Příloha č.
č. 1 kk usnesení
Předmět sezónního pronájmu – část pozemku p. č. 3145/128 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná
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Příloha
Příloha
1 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 668
Příloha č.
č. 1
Předmět sezónního pronájmu – část pozemku p. č. 3145/127 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 669
Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od 11.05.2015 do ………
schváleno usnesením Rady města Karviné ze dne 10.06.2015 usn. ……
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, odbor majetkový,
Datum: ……………. Podpis: .............................

Dodatek č. 7
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
NP 49/840/05/OSM/Ča

(nově evidováno pod č.j. MMK/SML/28/2005)

Článek 1
Smluvní strany
1.1 statutární město Karviná

adresa:
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě
plné moci ze dne 10.01.2012:
Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového
IČ:
00297534
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., pobočka Karviná
číslo účtu:
19-1721542349/0800
(dále jen „pronajímatel“)
Správu a údržbu pronajatého nebytového prostoru zajišťuje:
BYTservis - služby, spol. s r. o.
adresa:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „správce“)

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

1.2
Eliška Štrbová
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem:
Haškova 641/8, 734 01 Karviná-Ráj
IČ:
403 28 929
Věra Oślizloková
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem:
Petrovice u Karviné 356, 735 72 Petrovice
IČ:
480 07 633
Dana Kičmerová
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem:
Zahradní 1028/16, 733 01 Karviná-Fryštát
IČ:
731 46 200
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Monika Wranová
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem:
Hornická 651, 735 43 Albrechtice
IČ:
731 99 729
Jana Štěpničková
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem:
U Lesa 802/32, Karviná-Ráj
IČ:
869 27 566
(dále jen „nájemci“ nebo „společní nájemci“)
Článek 2
Předmět dodatku
Tímto dodatkem č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor NP 49/840/05/OSM/Ča (nově evidováno pod č.j.
MMK/SML/28/2005) ze dne 01.03.2005 ve znění pozdějších dodatků č. 1 – 6 (dále jen „smlouva“) dochází
k přistoupení Jany Štěpničkové, se sídlem U Lesa 802/32, Karviná-Ráj, IČ 869 27 566 ke smlouvě na straně
nájemce, a to s účinností od 15.06.2015. Společnými nájemci nebytového prostoru č. 505 v domě č.p. 814, ulice
Borovského, Karviná-Ráj se stávají s účinností od 15.06.2015 Eliška Štrbová, IČ 403 28 929, Věra Oślizloková,
IČ 480 07 633, Dana Kičmerová, IČ 731 46 200, Monika Wranová, IČ 731 99 729 a Jana Štěpničková, IČ 869
27 566.
Článek 3
Závěrečná ujednání
3.1. V ostatních ujednáních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 7 vyhotoveních s platností originálů. Pronajímatel obdrží 1 vyhotovení,
správce obdrží 1 vyhotovení, každý ze společných nájemců obdrží 1 vyhotovení.
V Karviné, dne

……………………………………..
Ing Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

……………………………………..
Eliška Štrbová
……………………………………..
Věra Oślizloková
………………………………………
Dana Kičmerová
………………………………………
Monika Wranová
……………………………………….
Jana Štěpničková
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Příloha

Příloha
Příloha č.
č. 11 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 670
Nově uzavřené nájemní smlouvy
Jméno a příjmení, rok nar.,

Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu,

Velikost

doporučeno OSo ze dne __,

kvalita bytu

bytu

Nájem od

Kč za m2

žádost ze dne ____

Ervin Schischma, r.
OSo z 20.05.2015,
žádost z 08.11.2006
Vojtěch Novotný, r.
OSo z 20.05.2015,
žádost z 05.03.2014
Miroslav Šureček, r.
OSo z 18.05.2015,
žádost z 07.01.2015
Josef Mašát, r.
Paula Mašátová, r.
OSo z 18.05.2015,
žádost z 06.03.2014
Otokar Pastuszek, r.
Hildegarda Pastuszková, r.
OSo z 18.05.2015,
žádost z 16.06.2014
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Výše
nájemného v

0+1

15.6.2015

50,02

0+1

15.6.2015

50,02

0+1

15.6.2015

50,02

1+1

15.6.2015

50,02

1+2

15.6.2015

50,02

standard (bývalá I. kategorie)
,
standard (bývalá I. kategorie)

standard (bývalá I. kategorie)
,
standard (bývalá I. kategorie)
,
standard (bývalá I. kategorie)
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Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 673

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 673

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 674

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 674

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 675

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 675

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 676

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 676

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 677

Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 677

   

Příloha
č. 
1 k usnesení RM Karviné č. 678
 

Příloha
Příloha
č.22k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 678
Příloha č.
Smlouva o právu provést stavbu spočívající v umístění 4 ks vodovodních přípojek realizované v rámci
stavby pod společným názvem „Karviná-Mizerov, ul Jiráskova, rekonstrukce vodovodního řadu“ na
části pozemku p. č. 1799/49 o délce cca 18 bm (4 x přípojka) v katastrálním území Karviná-město,
obec Karviná, uzavřena mezi statutárním městem Karviná (dále též město) a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále též investor), v souladu s § 86 odst. 2,
písm. a) a § 110, odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění, bude sloužit jako doklad
prokazující právo založené smlouvou provést stavbu a bude obsahovat mimo jiné tyto podmínky:








investor se zavazuje při umístění a realizaci stavby dodržet všechny podmínky dle platných
právních předpisů opravňujících k užívání stavby a podmínky stanovené ve Společném
stanovisku statutárního města Karviné
stavba bude dokončena v termínu do 31.12.2016
investor se zavazuje budoucí stavbu udržovat ve stavu způsobilém k užívání
v termínu do 31.12.2016 předá investor městu doklad o provedení kolaudace stavby (pokud
bude vydán) a geometrické zaměření stavby,
v případě, že dojde k posunutí vodovodních přípojek na další pozemky v majetku statutárního
města Karviné, se investor zavazuje požádat o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
v případě nesplnění jakékoliv povinnosti či závazku vyplývajícího ze smlouvy o právu provést
stavbu má město právo vymáhat po vlastníkovi stavby smluvní pokutu ve výši Kč 100,-- za
každý měsíc prodlení
kterákoliv ze smluvních stran může smlouvu vypovědět v případě, že druhá smluvní strana
jakýmkoliv způsobem poruší smlouvu a přes písemné upozornění první smluvní strany nezjedná
nápravu ve lhůtě uvedené v upozornění o porušení smlouvy nebo v případě, že stavba nebude
realizována.
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Příloha
1 k usnesení RM Karviné č. 679
 č.

 

o výměře 702 m2

Příloha
č. 2
k usnesení RM Karviné č. 679
 

Příloha
Příloha
1 usnesení
k usnesení RM Karviné č. 681
Příloha č.č.1 k
Smlouva o právu provést stavbu v rámci realizace stavby „Prodejna potravin, Karviná, ul. Sportovní“
která bude provedena na pozemcích v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, za účelem a
v rozsahu:
p. č. 3159/1
A.
B.
C.
D.

2

zřízení nové autobusové zastávky – 15 m
2
terénní a sadové úpravy – 400 m
ochrana stávajících inženýrských sítí – 12 m
výměna potrubí vodovodu – 13 m

p. č. 3199/2
E.
F.
G.
H.

2

rozšíření komunikace - 220 m
2
oprava chodníku - 285 m
vedení veřejného osvětlení – 18 m
2
nový chodník – 14 m

p .č. 3198/1
G. vedení veřejného osvětlení – 2 m

Smlouva o právu provést stavbu uzavřena mezi statutárním městem Karviná (dále též město) a
společností Společnost Auskultant s.r.o., J.V.Sládka 41, Frýdek-Místek, IČ 27845931 (dále jen
investor), v souladu s § 86 odst. 2, písm. a) a § 110, odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném
znění, bude sloužit jako doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu a bude
obsahovat mimo jiné tyto podmínky:








investor se zavazuje při umístění a realizaci stavby dodržet všechny podmínky dle platných
právních předpisů opravňujících k užívání stavby a podmínky stanovené ve Společném
stanovisku statutárního města Karviné
stavba bude dokončena v termínu do 31.12.2016
investor se zavazuje budoucí stavbu udržovat ve stavu způsobilém k užívání
v termínu do 31.12.2016 předá investor městu doklad o provedení kolaudace stavby (pokud
bude vydán) a geometrické zaměření stavby,
v případě, že dojde k posunutí staveb na další pozemky v majetku statutárního města Karviné,
se investor zavazuje požádat o majetkoprávní vypořádání pozemků
v případě nesplnění jakékoliv povinnosti či závazku vyplývajícího ze smlouvy o právu provést
stavbu má město právo vymáhat po vlastníkovi stavby smluvní pokutu ve výši Kč 100,-- za
každý měsíc prodlení
kterákoliv ze smluvních stran může smlouvu vypovědět v případě, že druhá smluvní strana
jakýmkoliv způsobem poruší smlouvu a přes písemné upozornění první smluvní strany nezjedná
nápravu ve lhůtě uvedené v upozornění o porušení smlouvy nebo v případě, že stavba nebude
realizována.
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Příloha č. 2 k usnesení RM Karviné č. 681

Příloha
Přílohač.č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 683
Příloha

Poř.
číslo
1.

Jméno a příjmení, rok nar.

Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu,
kvalita bytu,

René Krůl, r.

Výše
nájemného

Velikost
bytu

Nájem od

0+1

1.7.2015

75,00

0+1

1.7.2015

75,00

1+3

1.7.2015

75,00

1+2

1.7.2015

50,02

1+2

1.7.2015

50,02

v Kč za m2

standard (bývalá I. kategorie),
2.

Richard Szentiványi, r.
standard (bývalá I. kategorie),

3.

Michaela Kaháková, r.
standard (bývalá I. kategorie),

4.

Karina Sawkiwová, r.
standard (bývalá II. kategorie),

5.

Ladislav Fogaš, r.
standard (bývalá II. kategorie),
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Příloha

Příloha
Přílohač.č.22kkusnesení
usneseníRM Karviné č. 683
Neuzavřené nájemní smlouvy
Jméno a příjmení, rok nar.

Žádost na uzavření NS k obecnímu bytu,
kvalita bytu,

Velikost
bytu

Lenka Kafková, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 20,

0+1

Nikolas Zavadský, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 20,
Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 29,

0+1

Marie Vitošová, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 20,

0+1

Martin Veĺký, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 20,

0+1

Nikol Unucková, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 400/č. b. 20,
Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 27,

0+1

Petra Mináriková, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 27,

1+3

Věra Gajdová, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 27,

1+3

Jitka Rusznyaková, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 27,

1+3

Viera Tolnaiová, r.

Karviná-Ráj, ul. Božkova, č. p. 542/č. b. 27,

1+3

Julie Pechová, r.

Karviná-Nové Město, ul. Fučíkova, č. p. 1310/č. b. 1,
Karviná-Nové Město, ul. Fučíkova, č. p. 1316/č. b. 5,
Karviná-Nové Město, ul. Fučíkova, č. p. 1317/č. b. 8,

1+2

Alena Otčenášková, r.

Karviná-Nové Město, tř. Osvobození, č. p. 1353/č. b. 1,
Karviná-Nové Město, tř. Osvobození, č. p. 1353/č. b. 4,

1+2

Zuzana Pechová, r.

Karviná-Nové Město, tř. Osvobození, č. p. 1353/č. b. 4,

1+2
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Příloha
Příloha
Přílohač.č.11kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 684
Dotčené prostory jsou dlouhodobě neobsazené, a to od září 2014. Veškeré náklady s takto
neobsazenými prostory hradí Městský dům kultury Karviná. Předchozí nájemce měl Radou města
Karviné usnesením č. 4886 z 24.08.2010 schválen snížený nájem na 3.000,- Kč/měsíc.
V pronajatých prostorách nájemce hodlá provozovat nekuřáckou kavárnu s rychlým občerstvením.
Při pronájmu těchto prostor je značnou nevýhodou omezená otevírací doba limitovaná otevírací dobou
MěDK, která s sebou přináší další omezení a to v nižším pohybu zákazníků a s tím související nižší
objem tržeb.
Další nevýhodou jsou vysoké náklady na klimatizaci, jelikož se prostory nacházejí v suterénu a nelze
zajistit přirozené větrání.
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Příloha
č. 22kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 684
Veřejné podpora bude poskytnuta ve smyslu nařízení Komise č. 1407/2013 o použití článku 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis uveřejněném v Úředním věstníku
Evropské unie L pod č. 352 dne 23.12.2013. Celková výše poskytnutá jednomu podniku dle výše
uvedeného nařízení nesmí překročit částku 200.000,- EUR v kterémkoliv tříletém období.
Pokud by v kterémkoliv tříletém období dle právních předpisů EU po dobu účinnosti této smlouvy výše
veřejné podpory de minimis poskytnuté nájemci překročila částku 200.000,- EUR, je pronajímatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Nájemce je povinen ihned oznámit pronajímateli skutečnost, že
překročil částku stanovenou pro veřejné podpory de minimis.
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Příloha
č. 11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 688
Příloha č.
Stavba pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v
Karviné-Ráji – SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt
(stavba 1) – soupis požadovaných stavebních víceprací

objekt Název prací

ZL 08
SO 04

ZL 09
SO 03

ZL 12
SO 04

ZL 13
SO 04

Podrobnější popis

Předp. cena
víceprácí
Odůvodnění nezbytnosti
bez DPH
stavebních prací
(Kč)

Pod podlahou v 1. PP stávající
tribuny byly objeveny tři podzemní
betonové jímky, ve kterých byla
jímána drenážní voda a následně
čerpána do kanalizace. Rozměry
jímek nebyly GP v době
Řešení
projektování známy, nicméně
podpodlahové
k hromadění meliorační vody stále
93 000,odvodňovací jímky dochází. Tři jímky budou
nahrazeny novou jednou jímkou,
ostatní dvě budou demontovány.
Nashromážděná meliorační voda
v nové jímce bude nově odvedena
samospádem do budoucí nově
vybudované kanalizace v rámci
stavby III.
Kolize I. a III. stavby – v době
projektování se předpokládal
souběh staveb I., II., III, tento
postup se však
z nepředvídatelných důvodů
nepodařilo zajistit, tudíž část
Řešení venkovních
kanalizace pod objektem SO 03
140 000,větví kanalizace
(stavby I.), která je v předmětu díla
objektu SO 03
stavby III. je nutno provést před
zahájením vlastní stavby, protože
později už do podzákladového
prostoru nelze bez provedení
kanalizace vstoupit.

Hydroizolace pod
přední stěnou
předsazené
tribuny

Při realizaci stavebních prací pod
stávající tribunou, po demontáži
snížené podlahy, byla
v podpodlahovém prostoru
zjištěna viditelná vlhkost zdi,
vzhledem k novému využití těchto
prostor (technické místnosti) je
nutno obvodové zdivo sanovat.

Změna
betonových
šachet za plastové

Při výkopových pracích pro
kanalizaci byla zjištěna existence
širších betonových základů (pod
původními podlahami) než
předpokládal GP. Nejefektivnějším
řešením je záměna betonových
šachet za menší plastové bez
násilných úprav na stávajících
základech.
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Jímky se nacházejí v prostorách, kde
budou snížené úrovně podlah, přes
jímky prochází funkční drenážní
potrubí, které je nutno zachovat.

Neprovedení části kanalizačního
vedení způsobí zastavení části stavby I.
a následně zpoždění termínu, což
vzhledem k napjatému termínu
ukončení nelze připustit.

150 000,-

I přes skutečnost, že se pod zdí nachází
hydroizolace, tato je nefunkční a zdivo
je viditelně vlhké z důvodu vadné
stávající hydroizolace, je nutno tuto
hydroizolaci obnovit. Zavlhání a
následná tvorba plísní je v prostorách,
kde budou pracovat lidé hygienicky
nepřípustné

0,-

Plastové šachty jsou menší a není
nutno betonové základy ubourávat.
Nemá to vliv na cenu.
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ZL 14
SO 04

ZL 15
SO 10

ZL 16
SO 03

Bourání
betonových
základů pod
budoucím
schodištěm

Při realizaci bouracích prací pro
schodiště byl zjištěn betonový
základ rozměrů zcela odlišných než
uváděl původních projekt.
50 000,Z důvodu kolize této konstrukce
s novým využitím bude nutno
tento betonový základ ubourat.

Nutné vybourání z důvodů prostorové
kolize.

Kolize wellness
centra se stávající
tribunou

Po geodetickém zaměření stávající
tribuny byla zjištěna prostorová
kolize mezi stávajícím objektem a
nově navrženou budovou. Tato
kolize vznikla z důvodu odlišných
14 500,rozměrů stávající budovy oproti
původním projektům. Bude tedy
nutno upravit jak PD nového stavu,
tak stávající konstrukci.

Je nutné dobetonovat a podbetonovat
pro možnost napojení svislé
hydroizolace modifikovanými pásy.
Stávající stav po odkopu těchto
základů tyto práce nedovoloval.

Ocelové sloupy
bývalého
schodiště

Při realizaci ocelové konstrukcepodchycení stávající podesty
schodiště (SO 03) bylo zjištěno, že
sloupy, které podpírají schodiště,
jsou betonové (v původní PD bylo
uvedeno, že se jedná o sloupy
ocelové). Vzhledem ke stávající
povrchové úpravě se do
odstranění povrchových vrstev
nedal tento rozdíl předvídat.

Z důvodu změny materiálu sloupu je
nutné změnit způsob provedení
podchytávek – ocelové objímky
kotvené pomocí chemických kotev.

CELKEM
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10 000,-

457 500,-
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Příloha
usnesení RM Karviné č. 690
Přílohač.
č. 11 k usnesení

Stavba pod názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná - soupis požadovaných stavebních víceprací

stavební
objekt

Název prací

Podrobnější popis

Předp. cena
bez DPH

Méněpráce Předp. cena bez
DPH

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací

Obnova okolí kina Centrum Karviná

ZL 4

Obnova okolí
kina Centrum
Karviná

SO 104 Kanalizační
přípojky

Úprava napojení
stávající kanalizační
přípojky k objektu
na parcele č.
1624/465

CELKEM

30 000 Kč

-19 836,00 Kč

Při provádění kanalizační přípojky k objektu na parcele
1624/465 bylo zjištěno, že ji nelze provést v plném
rozsahu dle zpracované PD. Dle PD bylo uvažováno s
náhradou stávajícího betonového potrubí DN 400 mezi
novou šachtou a opěrnou stěnou o délce 8,0 m. Při
odkrytí potrubního kanálu (teplovodní kanál), bylo
zjištěno, že stávající kanalizační přípojka byla při
provádění potrubního kanálu obetonována a nenachází
se pod kanálem (teplovod VEOLIA ENERGIE a.s.), z
tohoto důvodu ji nelze bez porušení kanálu odstranit a
vyměnit. Z tohoto důvodu byl tento úsek ponechán. V
rámci realizace stavby bude provedeno napojení stávající
kanalizace na novou kanalizační šachtu bez výměny
potrubí kanalizace.

30 000 Kč -19 836,00 Kč
Obnova objektu kina Centrum Karviná

ZL 17

ZL 18

Obnova
objektu kina
Centrum
Karviná

Obnova
objektu kina
Centrum
Karviná

SO 200
Klempířské
výrobky

Klempířské výrobky
- oplechování atiky
severní strany

SO 202 Obnova
Zelená střecha
ochozu

CELKEM
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45 000 Kč

30 000 Kč

0,00 Kč

V rámci stavebních prací zjištěno, že původní
oplechování atiky nad okny bylo zapuštěno hluboko do
svislého oplechování ostění. Vodorovný plech nelze
odstranit bez poškození tohoto plechu a rezerva 0,2 m je
nedostatečná. V rámci provádění oplechování a
provedení okenních otvorů (hliníkové fasády) je nutné
odstranit část oplechování svislých stěn a provést ho
jako nový.

-37 547,72 Kč

V rámci realizace stavby byly zjištěny nesrovnalosti
skutečného stavu a výkresové dokumentace vč. výkazu
výměr u stavebního objektu SO 202 Obnova ochozu.
Změna spočívá v úpravě ploch položek u zelené střechy
tj. plocha předpěstované vegetační rohože a
podkladních vrstev, dále ve výměře plochy kačírku a
délkách kačírkových lišt. V rámci realizace vznikly tzv.
méněpráce a vícepráce.

75 000 Kč -37 547,72 Kč
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Příloha
Příloha č.
č. 11 kk usnesení
usnesení RM Karviné č. 695

Jmenný seznam nájemců - Karviná-Ráj
č. p. 542, ul. Božkova
č.b.
nájemci
1
Slezská diakonie
2
Krajči Michal, r.
3
Polanský Petr, r.
4
Brisudová Jitka, r.
5
Novotný Václav, r.
Konečný Petr, r.
6
Konečná Paulina, r.
7
Szczygieł Michal,
8
Hanzlová Anna,
Turská Šarlota, r.
9
Turský Stanislav, r.
11
Lehocký Miroslav,
12
Kovačová Alžběta, r.
13
Slezská diakonie
14
Bystroňová Emílie, r.
15
Pyszný Petr,
16
Makula Rudolf, r.
17
Hálová Marie, r.
18
Makulová Margita, r.
19
Stojka Tibor, r.
20
Stošková Dáša, r.
21
Medková Marie, r.
22
Boršíková Irena, r.
23
Šostková Věra, r.
24
Hubáčková Marie, r.
25
Antoš Josef, r.
26
Lindertová Anna, r.
VOLNÝ
27
28
Pušková Justina, r.
29
Dragomirov Roman, r.
30
Třaskalíková Monika
31
Hanuš Martin, r.
32
Mach Oldřich, r.
33
Sklenařík Lubomír, r.
34
Sloboda Lukáš, r.
35
Racová Jana, r.
36
Jankovičová Pavla,
37
Slezská diakonie
38
Plotický Jaroslav, r.
Naščák Josef, r.
39
Naščáková Miroslava, r.
40
Ferko Dušan,
41
Mečiar Šimon, r.
42
Buňka Jindřich, r.
43
Kostelníková Eliška
44
Lichtblauová Danuše, r.
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velikost bytu
1+4
0+1
0+1
1+4
0+1

nájemní smlouva od-do
31.1.2016
neurčito
neurčito
neurčito
30.4.2016

1+3

neurčito

0+1
0+1

neurčito
neurčito

1+4

neurčito

0+1
1+3
0+1
0+1
1+3
0+1
0+1
1+3
0+1
0+1
1+3
0+1
0+1
1+3
0+1
0+1
1+3
0+1
0+1
1+3
0+1
0+1
1+3
0+1
0+1
1+3
0+1
0+1

14.7.2015
neurčito
31.1.2016
31.10.2015
neurčito
14.1.2016
neurčito
31.5.2016
neurčito
14.4.2016
neurčito
neurčito
neurčito
neurčito
14.9.2015
neurčito

1+3

neurčito

0+1
0+1
1+3
0+1
0+1

31.5.2016
14.1.2016
14.10.2015
14.4.2016
neurčito

14.12.2015
14.9.2015
14.4.2016
14.4.2016
neurčito
neurčito
neurčito
neurčito
neurčito
31.1.2016
neurčito
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45
46
47
48
49
50
51
52
53

Łodzianová Michaela,
Waldhauserová Eva, r.
Beták Jaroslav, r.
Buček Martin, r.
Rončková Růžena, r.
Pisečná Anna, r.
Horváthová Priška, r.
Vojtek Josef
Chylek Kurt, r.
Chylková Eva, r.

1+3
0+1
0+1
1+3
0+1
0+1
1+3
0+1

14.7.2015
neurčito
neurčito
neurčito
neurčito
31.1.2016
14.9.2015
14.4.2016

0+2

neurčito

volný
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Příloha

Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 698
Příloha č.
Návrh na provedení rozpočtových opatření
údaje v Kč
text

zdroje

výdaje

Zapojení dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
5 802 635,50
Odbor rozvoje - projekt "Společná řešení pro lepší učení"
5 802 635,50
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - správa Zámku Fryštát
Odbor rozvoje - marketing SMK

-103 000,00
103 000,00

Zapojení dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
23 585,00
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba
dřevin

23 585,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin" v rámci programu
Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR (ÚZ 34194).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
110 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463
110 000,00
na provoz
Zapojení závěrečné platby na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (ÚZ 32).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj
747 382,32
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola
747 382,32
a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418
Celková výše navržených rozpočtových úprav
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6 683 602,82

6 683 602,82
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Přílohač.
č. 11 k usnesení
Příloha
usnesení RM Karviné č. 698

příspěvková organizace
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město
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Organizační řád
I. Úvodní ustanovení
1. Organizační řád Sociálních služeb Karviná, příspěvková organizace (dále jen „Sociální
služby Karviná“) upravuje organizační strukturu a řízení, vnitřní vztahy, pravomoci,
povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců. Vnější vztahy organizace, charakter její
činnosti, právní a ekonomické postavení stanovuje Zřizovací listina.
2. Sociální služby Karviná byly zřízeny k 1. lednu 2003 jako samostatný právní subjekt
ve formě příspěvkové organizace na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Karviné
ze dne 15. 10. 2002, usnesením č. 1271 dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 84
odst. 2 písm. e) a § 27 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
3. Movitý a nemovitý majetek, se kterým organizace hospodaří, je majetkem města
včetně majetku získaného vlastní činností. Sociální služby Karviná mají tento majetek
ve správě. Hospodářské vztahy vyplývající z postavení správce majetku statutárního
města Karviné jsou upraveny Zřizovací listinou.

II. Předmět činnosti organizace
1. Sociální služby Karviná poskytují pečovatelské služby a služby osobní asistence starým
a těžce zdravotně postiženým občanům města, ranou předškolní péči a výchovu dětí
v zařízení denní péče o děti do 3 let ‐ jesle, ubytovací a související služby úplným
i neúplným rodinám s dětmi, které se ocitly v nouzi a zajišťují denní pobyt mládeže
s mentálním a kombinovaným postižením v denním stacionáři, chráněné bydlení
pro zdravotně postižené osoby, terénní programy, odborné sociální poradenství,
jehož součástí je také půjčovna kompenzačních pomůcek a služby centra denních
služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením.
2. Blíže je předmět činnosti organizace vymezen takto:
Pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná
Sídlo: Karviná‐Nové Město, Sokolovská 1761/36
Jde o terénní sociální službu poskytovanou jako odborný komplex pečovatelských služeb
ve vymezeném čase v domácnostech výše uvedených osob (uživatelů) tak, aby byly
naplněny jejich individuální potřeby za účelem zlepšení kvality jejich života a prevence
vyloučení ze společnosti. K hlavní činnosti patří kromě poskytování pečovatelských úkonů
v bytech těchto osob i provoz střediska osobní hygieny a prádelny pečovatelské služby.
V terénu je prováděno odborné šetření sociální situace žadatelů o poskytování služby.
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Osobní asistence
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby
s jiným zdravotním postižením, senioři
Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná
Sídlo: Karviná‐Nové Město, Sokolovská 1761/36
Další terénní sociální služba je poskytována osobními asistentkami bez časového omezení
přímo v domácnostech nebo ve vnějším prostředí uživatelů, a to formou osobní pomoci
při činnostech, které uživatelé sami nezvládají či nemohou vykonávat nebo
prostřednictvím doprovodu těchto uživatelů. Cílem služby je umožnit uživatelům
co nejdelší možný pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí, možnost vyřizovat si své
osobní záležitosti a vykonávat běžné aktivity, kterým by se věnovali nebýt zdravotního
handicapu nebo jiných znevýhodňujících okolností. V terénu je prováděno odborné
šetření sociální situace žadatelů o poskytování uvedené služby.

Zařízení denní péče o děti do 3 let ‐ jesle
Cílová skupina:
děti ve věku od 6 měsíců do tří let (po dohodě i starší)
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná‐Nové Město, Závodní 1667/14
Zařízení zajišťuje časově omezenou odbornou péči o uvedenou skupinu dětí s cílem
podílet se na jejich všestranném harmonickém rozvoji především prostřednictvím aktivit
odpovídajících jejich věku a individuálním potřebám, zajištěním somatohygienického
režimu a preventivních ozdravných opatření. Péče o děti je zajišťována kvalifikovaným
personálem v kvalitně vybavených prostorách, které odpovídají bezpečnostním
i hygienickým požadavkům.

Centrum denních služeb
Cílová skupina:
osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby
s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná‐Nové Město, ul. Závodní 1667/14
Ambulantní služba pro osoby ve středním a vyšším věku zejména od 45 let a výše, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení
či věku a vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelům je nabízena pomoc a podpora
směřující k zachování a rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů
s cílem posílení jejich samostatnosti a začlenění do běžného života. Prostřednictvím
aktivizačních programů služba přispívá k zachování nebo zlepšení stavu uživatelů
a umožňuje jim tak co nejdéle setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí. Služba
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zároveň slouží jako pomoc a podpora rodinným příslušníkům, kteří o uživatele trvale
pečují.

Denní stacionář
Cílová skupina:
osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a tělesným postižením.
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná‐Ráj, V Aleji 434/10
Jedná se o ambulantní sociální službu poskytující uživatelům sociální poradenství,
rehabilitaci, výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících
k co nejvyšší míře zapojení uživatelů do běžného života. Zaměstnanci Denního stacionáře
usilují o spokojenost a seberealizaci uživatelů podporou v jejich aktivitách. Uživatelé
služby mohou uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí. Kvalita
poskytování služby vychází z principu individuálního přístupu a uspokojování sociálních
a duševních potřeb jednotlivých uživatelů.

Chráněné bydlení
Cílová skupina:
osoby s kombinovaným a mentálním postižením
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná‐Ráj, Ciolkovského 451/23
Služba je poskytována v bytech v běžné městské zástavbě, podmínky jsou co nejvíce
přizpůsobeny samostatnému životu uživatelů. V činnostech, které uživatelé sami
nezvládají, jim dle individuálních potřeb poskytuje podporu a pomoc asistent. Součástí
komplexu služeb poskytovaných uživatelům jsou například výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při zajištění chodu
domácnosti a další. Cílem služby je uživatel zvládající v co nejvyšší možné míře péči o sebe
sama a o domácnost, udržující kontakt s rodinou i širším sociálním prostředím.

Azylový dům pro rodiny s dětmi
Cílová skupina:
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
oběti domácího násilí, rodiny s dítětem/dětmi, těhotné ženy, etnické menšiny
Sídlo a místo poskytování služby: Karviná‐Staré Město, nám. O. Foltýna 267/12
Karviná‐Nové Město, Tř. Osvobození 1354
Pobytová služba sociální prevence je poskytována matkám s dětmi, otcům s dětmi,
těhotným ženám, rodičovským párům s dětmi, případně dalším osobám, kterým byly děti
svěřeny do péče a tito se nacházejí v tíživé situaci spojené se ztrátou či neexistencí
bydlení. Posláním služby je poskytnutí bezpečného a klidného zázemí, vytváření podmínek
pro zachování rodinných vazeb a podmínek pro řádný vývoj dětí. Cílem je díky přiměřené
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míře pomoci a podpory ze strany poskytovatele postupná minimalizace závislosti
jednotlivých rodin na sociálních službách a jejich zařazení zpět do společnosti.

Terénní programy
Cílová skupina:
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
etnické menšiny.
Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná
Sídlo: Karviná‐Nové Město, Sokolovská 1761/36
Terénní programy jsou terénní službou sociální prevence poskytovanou osobám, které
pobývají na území města Karviné, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, jsou ochotny
na změně svého způsobu života pracovat, postupně se tak ze špatné situace vymanit
a integrovat se zpět do společnosti. Odborně kvalifikovaní terénní sociální pracovníci
zajišťují zejména poradenskou činnost, pomoc s administrativními úkony, doprovod
uživatelů k jednání na různých úřadech a institucích, zprostředkovávají kontakty na další
sociální služby dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Kromě pomoci výše
uvedeným osobám patří k cílům terénních programů také průběžné mapování sociální
situace ve městě s případnými návrhy na prevenci či řešení již existujících problémů.

Odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
oběti domácího násilí, trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním
postižením, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi,
senioři, etnické menšiny
Sídlo a místo poskytované služby: Karviná‐Nové Město, Sokolovská 1761/36
Služba odborného sociálního poradenství je zaměřena převážně na poskytování informací,
rad a aktivní pomoci v situacích, které uživatelé služby nedokáží nebo nemohou řešit
vlastními silami.

III. Organizační struktura
1. Základní organizační strukturu tvoří jednotlivá střediska. Základní funkční
a organizační vazby jsou dány organizačním schématem uvedeným v příloze č. 2.
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2. Sociální služby Karviná se člení na tyto střediska:
středisko Ekonomicko‐hospodářské
středisko Azylový dům pro rodiny s dětmi
středisko Denních služeb
středisko Denní stacionář a chráněné bydlení
středisko Pečovatelská a asistenční služba
středisko Sociální poradenství a terénní programy
Činnosti jednotlivých středisek jsou podrobně popsány v Příloze č. 1 – Předmět
činnosti jednotlivých středisek a úseků. Všechny sociální služby a oddělení se
navzájem propojují, vzájemně na sebe působí a ovlivňují se, zajišťuje se také
vzájemná zastupitelnost zaměstnanců.

IV. Úrovně řízení
1. V Sociálních službách Karviná jsou stanoveny tyto úrovně řízení:
3. úroveň:
2. úroveň:
1. úroveň:

statutární orgán ‐ ředitel organizace
vedoucí středisek
vedoucí oddělení

Na základě těchto úrovní řízení přísluší příplatky za vedení podle § 124, odst. 3 ZP,
v platném znění.
2. Vedoucí středisek jmenuje a odvolává nebo pověřuje ředitel organizace.
3. Vedoucí oddělení jmenuje a odvolává ředitel, zpravidla na návrh vedoucího střediska.

V. Zásady řízení
1. V čele organizace stojí ředitel, řídí vedoucí jednotlivých středisek, asistenta ředitele
a personalistu.
2. Každé středisko je přímo řízeno vedoucím střediska, který osobně zodpovídá
za kvalitní a včasné plnění úkolů podřízených vedoucích oddělení a zaměstnanců dle
ustanovení své pracovní náplně. Vedoucí oddělení jsou pověřeni vedoucími středisek
k výkonu pracovních činností souvisejících s řízením a kontrolou podřízených
zaměstnanců a k výkonu prací svěřených vedoucím střediska.
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VI. Soustava organizačních norem a řídících aktů
1. Řízení a organizace Sociálních služeb Karviná je upraveno obecně závaznými právními
předpisy a dále organizačními normami.
2. Soustavu organizačních norem tvoří:
 organizační řád ‐ základní organizační norma, která upravuje působnost
a vzájemné vztahy jednotlivých složek Sociálních služeb Karviná,
 pracovní řád – pracovně právní dokument, který podle specifických podmínek
v Sociálních službách Karviná rozvíjí a doplňuje Zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a Kolektivní smlouva. Stanoví zásady vnitřního pořádku a organizace
práce, vše v souladu s platným právním řádem,
 provozní řád – norma, která upravuje provozní postupy jednotlivých středisek
a jejich oddělení,
 vnitřní kontrolní řád – upravuje vnitřní kontrolní systém organizace,
 spisový řád – upravuje úkony spojené s příjmem, tříděním, rozdělováním, oběhem,
vyřizováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů.
3. Soustavu řídících aktů tvoří:
 zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
pravidla a standardy kvality stanovené pro jednotlivé sociální služby,
 příkazy ředitele – závazné, časově omezené akty řízení, které vytyčují kontrolovaná
a termínovaná opatření krátkodobého charakteru pro zajištění důležitých úkolů,
 směrnice a pravidla – závazné předpisy, které upravují způsob vyřizování
jednotlivých činností.

VII. Úlohy a postavení jednotlivých zaměstnanců v organizaci
A. Statutární orgán organizace
1. V čele organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Karviné. Ředitel
je statutárním orgánem oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech
a činit jménem organizace právní úkony v rozsahu vymezeném předmětem činnosti
organizace, právními předpisy a Zásadami schválenými Radou města Karviné.
2. Řediteli je svěřena komplexní řídící působnost vymezená obecně závaznými předpisy
a tímto organizačním řádem. Řídí veškerou činnost Sociálních služeb Karviná
a odpovídá za jejich výsledky.
3. Ředitel zodpovídá za dodržování zákonnosti, za řádnou správu a ochranu majetku
svěřeného do správy. Ředitel zodpovídá za realizaci pracovněprávních vztahů
se zaměstnanci dle platných právních předpisů.
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4. Ředitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, plnění úkolů na úseku
požární ochrany.
5. Ředitel řídí, organizuje a kontroluje činnost organizace tak, aby byly plynule
zabezpečovány úkoly sociální péče, a dbá na trvalý rozvoj sociálních služeb
při dodržování zásad maximální hospodárnosti.
6. Schvaluje plány činností a předkládá ke schválení Radě města rozpočet organizace.
7. Rozhoduje o organizační struktuře organizace a stanoví rozsah pravomoci
a odpovědnosti vedoucích středisek.
8. Rozhoduje o platovém zařazení zaměstnanců organizace a o všech pracovněprávních
záležitostech.
9. Rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení jednotlivých útvarů organizace.
10. Rozhoduje v dalších věcech, jejichž rozhodnutí si sám vyhradí.
11. Rozhoduje o návrzích škodní a likvidační komise.
12. Jmenuje a odvolává, případně pověřuje vedoucí zaměstnance.
13. Řeší kompetenční spory mezi útvary organizace a spory mezi jím přímo řízenými
vedoucími zaměstnanci organizace.

B. Vedoucí středisek
1. Vedoucí středisek reprezentují v interním styku střediska, řídí je dle své pracovní
náplně a jednají svým jménem. V externím styku pak jednají pouze v rozsahu
stanoveném příslušnými právními předpisy a oprávněním, uvedeným v pracovní
náplni ve věcech spadajících do působnosti střediska, které řídí, pokud si rozhodování
nevyhradil ředitel nebo pokud rozhodováním nejsou pověření jiní vedoucí
zaměstnanci.
2. Vedoucí středisek se podílejí zejména na:


plánování rozvoje organizace,



přípravě, realizaci a hodnocení činnosti v průběhu roku,



přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu,



na realizaci řízení organizace,



na zpracování podkladů pro materiály a zprávy,



na správě budov a majetku.
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3. Vedoucí středisek jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných organizačních
norem a dále zejména:


přímo řídí zaměstnance střediska, příp. vedoucí oddělení,



zodpovídají za systematickou a kvalifikovanou činnost střediska, které řídí,
za koordinaci jeho práce a splnění všech úkolů ve stanoveném termínu,



informují ředitele o veškerých materiálech a aktivitách zásadního charakteru,
týkajících se práce organizace,



zodpovídají po věcné i formální stránce za komplexnost a věcnou správnost
písemných materiálů určených k odeslání,



zodpovídají za informovanost podřízených zaměstnanců
skutečnostech a podkladech nutných pro jejich činnost,



zodpovídají za odbornou a profesní úroveň a odborné vzdělávání zaměstnanců
jimi řízeného střediska,



předkládají řediteli návrhy na vedoucí oddělení v rámci střediska a určují svého
zástupce pro dobu své nepřítomnosti, a to se souhlasem ředitele, přitom berou
zřetel na provozní náročnost daného střediska,



zabezpečují dodržování pracovněprávních předpisů, předpisů bezpečnosti
a ochranu zdraví při práci a předpisů o požární ochraně,



vykonávají další činnosti a zodpovídají za plnění úkolů uložených ředitelem,



předkládají řediteli návrhy na zvýšení či snížení (příp. odejmutí) osobního
ohodnocení svých podřízených zaměstnanců.

o

důležitých

C. Vedoucí oddělení
1. Vedoucí oddělení je přímo podřízen vedoucímu střediska, zodpovídá za koordinaci
činnosti služby a rozvoj svěřeného úseku činnosti a navenek jedná za organizaci
pouze v záležitostech, kterými jej pověří nadřízený vedoucí střediska nebo, je‐li to
obvyklé, v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu a dalších aktů řízení organizace.

D. Zaměstnanci
1. Povinnosti a práva zaměstnanců vyplývají ze zákoníku práce, pracovního řádu,
provozního řádu, organizačního řádu, spisového řádu a z vnitřního kontrolního řádu.
Kromě těchto uvedených předpisů je rozsah práce, povinností a odpovědnosti
zaměstnanců odvozen z obecně platných právních předpisů a příkazů nadřízených.

Platnost od: 01. 07. 2015

Účinnost od: 01. 07. 2015

Strana č.: 10

Organizační řád
VIII. Zastupování zaměstnanců
1. V případě nepřítomnosti ředitele jej v dílčích odborných činnostech zastupuje
vedoucí střediska Denních služeb, na základě písemného zmocnění s písemně
vymezeným rozsahem.
2. Vedoucího střediska v případě nepřítomnosti zastupuje zástupce, kterému písemně
vymezí rozsah zastupovaných činností.
3. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance, jeho přechodu na jinou funkci nebo
jiné pracoviště organizace, nebo pokud zaměstnanec pro jiné překážky nemůže
vykonávat svěřenou činnost, provede se předání funkce písemným zápisem.
Při změně zaměstnanců přímo odpovědných za hospodářské prostředky, provede se
mimořádná inventarizace svěřených hospodářských prostředků.

IX. Komunikační a informační systém
1. Zaměstnanci organizace využívají k zajištění pracovních úkolů běžné dostupné
komunikační technologie (telekomunikační spojení, internet, mobilní sítě) s ohledem
na hospodárnost, která je upravována vnitřními předpisy a je kontrolována vedoucími
zaměstnanci.
2. Informace vstupující do organizace přicházejí k řediteli prostřednictvím sekretariátu
a ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně, kdo záležitost nebo
její část zpracuje.
3. Informace, které opouští organizaci, jsou oficiálním stanoviskem Sociálních služeb
Karviná a musí být podepsány ředitelem nebo jím pověřeným zaměstnancem.
4. Sběr informací od zaměstnanců probíhá přes vedoucí zaměstnance. Základním
informačním kanálem jsou pravidelné porady vedoucích zaměstnanců.
5. Střediska si zajišťují přenos informací:




poradami zaměstnanců na střediscích, popř. na odděleních
vývěskami (zvláště týdenní plány),
interními písemnými sděleními (forma dopisů, mailů).

X. Závěrečná ustanovení
1.

Organizační řád vč. jeho aktualizací je zveřejněn na serveru organizace a je přístupný
všem zaměstnancům. Vedoucí středisek zodpovídají za prokazatelné seznámení všech
podřízených zaměstnanců s tímto dokumentem.
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2.

Organizační řád nabývá účinnosti dnem 01.07.2015 a nahrazuje Organizační řád
ze dne 01.04.2014 včetně všech dodatků.

3.

Aktualizace Organizačního řádu se provádí k datu, kdy nastanou skutečnosti
pro vydání nové verze Organizačního řádu (např.: nová legislativa, změna
organizačního uspořádání, změna pravomocí a odpovědnosti, atd.).
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1. Personalista
 komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů
a systematizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců
organizace.

2. Asistentka ředitele, organizační pracovník





zajišťuje organizační a asistentské práce dle pokynů ředitele,
zajišťuje půjčování kompenzačních pomůcek,
spolupracuje s potravinovou bankou,
zabezpečuje provoz centrální spisovny a odpovídá za účelné a bezpečné uložení
písemností a za jejich řádné vyřazování,
 zajišťuje komunikaci a spolupráci s Centrum ICT Karviná, p. o.

3. Středisko Ekonomicko‐hospodářské
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zajišťuje zpracovávání mzdové agendy,
podílí se na přípravě návrhu rozpočtu (mzdové prostředky),
ve spolupráci s ředitelem zajišťuje financování organizace,
sestavuje finanční plán a sleduje jeho čerpání,
vede evidenci majetku,
zajišťuje průběh inventarizace majetku a závazků, koordinuje postup
inventarizačních prací,
realizuje schválení rozpočtového opatření,
vede účetnictví o hospodaření a zpracovává účetní výkazy,
zpracovává zprávy o hospodaření organizace,
zabezpečuje styk s peněžními ústavy,
provádí výběr úhrad za úkony pečovatelské a asistenční služby, úhrad za obědy,
organizuje zadávání veřejných zakázek,
zabezpečuje agendu likvidační a škodní komise,
zajišťuje správu majetku,
zabezpečuje autoprovoz,
zpracovává výroční zprávy organizace,
zabezpečuje provoz vrátných,
koordinuje a aktualizuje web organizace.
komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností
v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí,
stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně přípravy
požárních řádů a ochranu zdraví při práci zaměstnanců a požární ochranu,
Platnost od: 01. 07. 2015
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 stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí
a krizových situacích,
 proškolování zaměstnanců v oblasti BOZP a PO.

4. Středisko Pečovatelské a asistenční služby poskytuje na základě zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dvě samostatné sociální služby,
pečovatelskou službu a asistenční službu.
4.1 Pečovatelská služba
 zajišťuje péči o staré a těžce zdravotně postižené občany města,
 úkony pečovatelské služby, které provádí v bytech občanů, na území statutárního
města Karviné,
 provozuje střediska osobní hygieny, prádelny pečovatelské služby,
 provádí šetření sociální situace v terénu,
 zajišťuje rozvoz obědů občanům,
 spolupracuje s ošetřujícími lékaři, sociálními pracovníky, humanitárními
organizacemi,
 poskytuje poradenství a podporu při určení individuálních možností uživatele
setrvat v přirozeném prostředí včetně poradenství přípravy na umístění
v pobytové službě,
 připravuje projekty na rozvoj služby a vyhledávání možných donátorů,
 zajišťuje péči o staré a těžce zdravotně postižené občany města.
4.2 Asistenční služba
 úkony asistenční služby, které provádí v bytech občanů, na území statutárního
města Karviné,
 provádí šetření sociální situace v terénu,
 spolupracuje s ošetřujícími lékaři, sociálními pracovníky, humanitárními
organizacemi,
 poskytuje poradenství a podporu při určení individuálních možností uživatele
setrvat v přirozeném prostředí včetně poradenství přípravy na umístění
v pobytové službě,
 připravuje projekty na rozvoj služby a vyhledávání možných donátorů,
 poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
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5. Středisko Azylový dům pro rodiny s dětmi na základě zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje sociální službu azylový
dům.













zabezpečuje péči o matky s dětmi, těhotné ženy, otce s dětmi, případně celé
rodiny, které se ocitly v bytové a sociální nouzi, poskytnutím přechodného
pobytu v zařízení nebo na detašovaných pracovištích,
mimo ubytovacích služeb zajišťuje intervenci v krizové situaci, sociální
diagnostiku a sociálně‐právní poradenství,
zajišťuje výběr úhrad za pobyt,
účastní se preventivní činnosti u osob ohrožených bezdomovectvím a osob, které
o bydlení už přišly,
zajišťuje poradenství pro občany ohrožené sociální exkluzí,
usiluje o podporu kompetencí cílové skupiny,
napomáhá k rozvoji kompetencí, schopností a návyků nutných pro začlenění
do společnosti a na trh práce,
zabývá se prevencí ztráty bydlení,
zaměřuje se na individuální vedení klienta,
zprostředkovává kontakt na poradenské nízkoprahové zařízení,
zprostředkovává další služby případně kontakty na odborná pracoviště dle
individuálních potřeb uživatelů,
připravuje projekty na rozvoj služby a vyhledávání možných donátorů.

6. Středisko Denních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje sociální službu centrum denních služeb. Mimo
rámec výše uvedeného zákona toto středisko provozuje Zařízení denní péče o děti
do tří let – Jesle.
6.1 Centrum denních služeb
 zabezpečuje péči o osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením,
 poskytuje pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních
schopností, dovedností a zájmů,
 zajišťuje podporu, soběstačnost a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní
osobu,
 připravuje projekty na rozvoj služby a vyhledávání možných donátorů,
 provádí výběr úhrad za služby.

6.2 Zařízení denní péče o děti do 3 let – jesle
 zajišťuje péči o zdravý tělesný a duševní vývoj dětí,
 provádí předškolní výchovu dětí,
 zajišťuje respirační program,
Příloha č. 1
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realizuje zásady zdravé výživy,
zajišťuje výběr úhrad za služby a stravné.

7. Středisko Pečovatelské a asistenční služby poskytuje na základě zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dvě samostatné sociální služby,
denní stacionář a chráněné bydlení.
7.1 Denní stacionář
 zajišťuje formou denního pobytu komplexní péči o děti a mládež s mentálním
a kombinovaným postižením,
 zajišťuje služby v oblasti psychopedie, sociální problematiky, služby terapeutické,
diagnostické, rehabilitační, vzdělávací, poradenské a metodické,
 provádí činnosti ergoterapeutických dílen, zajišťujících pracovní terapii
s vytvářením textilních, keramických a košíkářských výrobků,
 připravuje projekty na rozvoj služby a vyhledávání možných donátorů,
 zajišťuje výběr úhrad za služby.
7.2 Chráněné bydlení
 zajišťuje ubytování a asistenční služby,
 provádí výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti,
 poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí,
 zajišťuje výběr úhrad za služby.

8. Středisko Sociální poradenství a terénní programy poskytuje na základě zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dvě samostatné
sociální služby, sociální poradenství a terénní programy.
8.1. Sociální poradenství
 zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci včetně jejich
zpracování,
 poskytuje sociálně‐právní poradenství,
 provádí analytickou a metodickou činnost sociální práce,
 zajišťuje koordinaci v rámci organizace při zpracovávání Standardů kvality
poskytovaných sociálních služeb,
 provádí šetření sociální situace v terénu.
8.2. Terénní programy
 poskytuje sociální služby na území statutárního města Karviné pro osoby vedoucí
ze sociálního pohledu rizikový způsob života, nebo osoby, které jsou tímto
způsobem života ohroženy,
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zprostředkovává osobám sociálně vyloučeným nebo tímto vyloučením ohroženým
kontakt se společenským prostředím,
zajišťuje pomoc osobám sociálně vyloučeným nebo tímto vyloučením ohroženým
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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