STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
20. schůze Rady města Karviné konané dne 23.09.2015
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

1275

Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne 23.09.2015

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

schválila
ověřovatele zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne 23.09.2015, a to paní Naděždu Antalovou a pana Ing.
Dalibora Závackého.

1276

Schválení programu 20. schůze RM Karviné konané dne 23.09.2015

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

schválila
program 20. schůze RM Karviné konané dne 23.09.2015, včetně projednaných změn:

stažené materiály:
Doplnění programu č. 1 – OM – Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Revitalizace
veřejného prostranství v centru města Karviné.
Doplnění programu č. 4 – OO – Výběrová řízení konaná u MMK.
doplněné materiály:
Doplnění programu č. 05 – OSo - Udělení souhlasu obce pro pana Kuráka Romana.
Doplnění programu č. 06 – OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Suchou Danuši.
Doplnění programu č. 07 – OSo - Udělení souhlasu obce pro paní Toráčovou Nikolu.
Doplnění programu č. 08 – OR - Implementace distribuovaného telefonního systému pro statutární město
Karviná.
Doplnění programu č. 09 – OR - Dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č.
57.
Doplnění programu č. 10 – OM - Souhlas s umístěním sídla Nadace OKD v budově č. p. 149 na ulici Karola
Sliwky v Karviné-Fryštátě.
Doplnění programu č. 11 – MP - Vyřazení a darování záchranářského člunu Marine 16Y s motorem, podvozkem
a příslušenstvím z majetku Městské policie.
Doplnění programu č. 12 – OO - Návrh zástupců statutárního města Karviné do odborných komisí Předsednictva
Svazu měst a obcí České republiky.
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1277

Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace a
Karvinské hornické nemocnici, a. s., v roce 2015

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

325/2015/RM
vedoucí OR
2015-11-05

doporučila
Zastupitelstvu
města
Karviné
poskytnout
investiční
dotaci
ve
výši
Kč
373.708,-(slovy:
Třistasedmdesáttřitisícesedmsetosm korun českých) Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková
organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj, PSČ 734 12, IČO 00844853, na pořízení přístrojové
techníky a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

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

326/2015/RM
vedoucí OR
2015-11-05

doporučila
Zastupitelstvu
města
Karviné
poskytnout
investiční
dotaci
ve
výši
Kč
336.292,-(slovy:
Třistatřicetšesttisícdvěstědevadesátdvě koruny české) Karvinské hornické nemocnici, a. s., se sídlem
Karviná-Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06, IČO 60793490, na pořízení přístrojové techniky a uzavřít
smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

1278

Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci programu Podpora vrcholového sportu v
Karviné pro rok 2015

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

rozhodla
poskytnout účelové dotace do 50.000,-- Kč v rámci dotačního programu „Podpora výkonnostního sportu v Karviné
pro rok 2015“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem
Karviná a jednotlivými příjemci (p. č. 1 - 9), dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout účelové dotace nad 50.000,-- Kč v rámci dotačního programu
„Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2015“, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít smlouvu o
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poskytnutí dotace mezi statutárním městem Karviná a jednotlivými příjemci (p. č. 10 - 14), dle přílohy č. 4 k
tomuto usnesení.

1279

Uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem na realizaci projektu Sad
mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem

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

327/2015/RM
vedoucí OR
2015-10-31

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem mezi statutárním městem
Karviná a Petrklíčem help, o. s., Hrabinská 33, 737 01 Český Těšín, IČ 0026993252, ve znění přílohy č. 1 k
tomuto usnesení, na jejímž základě se bude statutární město Karviná podílet na realizaci projektu „Sad
mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem“ jako projektový partner s dílčí finanční
spoluúčastí.

1280

Terénní práce 2016

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

doporučila
Zastupitelstvu města Karviné schválit podání žádosti na dotační řízení vyhlášené Radou vlády ČR pro záležitosti
romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR k dotačnímu programu Podpora terénní práce 2016 na zajištění
a realizaci terénní práce ve vyloučených romských lokalitách s finanční spoluúčastí statutárního města Karviné ve
výši 30 %, což představuje částku Kč 156.000,-- (slovy: Jednostopadesátšesttisíc korun českých).
Statutární město Karviná žádá o dotaci na výkon činnosti čtyř terénních pracovníků, celkový rozpočet projektu činí
Kč 520.000,-- (slovy: Pětsetdvacettisíc korun českých).
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1281

Vyřazení a darování záchranářského člunu Marine 16Y s motorem, podvozkem a
příslušenstvím z majetku Městské policie Karviná

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

328/2015/RM
ředitel MP
2015-11-05

doporučila
Zastupitelstvu města Karviná vyřadit z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviná, plavidlo Marine
16Y s motorem, podvozkem a příslušenstvím, v celkové hodnotě Kč 36.601,-- (slovy: Třicetšesttisícšestcetjedna
koruna česká) .

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

329/2015/RM
ředitel MP
2015-11-05

doporučila
Zastupitelstvu města Karviná uzavřít darovací smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů IČ: 75060779, sídlem
Šunychelská 56, 735 81 Bohumín Kopytov, na motorový člun Marine 16Y s motorem, podvozkem a příslušenstvím
dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

1282

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.

1283

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

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
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předpisů,
rozhodla
uzavřít s panem Ladislavem Toráčem nájemní smlouvu k obecnímu
v majetku statutárního města Karviné, a to na základě přechodu nájmu. Nájem se
sjednává na dobu určitou jednoho roku s účinností od 01.10.2015 do 30.09.2016. Výše nájemného je uvedena v
evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

1284

Zřízení služebnosti - manželé Kubíkovi

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost stezky a cesty k části pozemku p. č. 11/5, nově označené v dosud nezapsaném
geometrickém plánu č. 5144-165/2013, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, jako pozemek p. č. 11/35 v
katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č.
5340-75/2015, který je přílohou č. 2 k tomuto usnesení, bezúplatně a na dobu neurčitou ve prospěch manželů
Miroslava Kubíka
a Lenky Kubíkové
a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. 11/5, který vznikne po oddělení pozemků p. č. 11/34 a p. č. 11/35,
vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, spočívající v právu vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 11/5
v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

1285

Žádost Sociálních služeb Karviná o uzavření smlouvy o nájmu bytu

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

rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu k bytu č. 2, k bytu č. 3, k bytu č. 4 a k bytu č. 8, všechny o velikosti 1+2, v domě č. p.
1210, ulice tř. Družby, Karviná-Nové Město se Sociálními službami Karviná, příspěvková organizace, se sídlem
Sokolovská 1761/36, Karviná-Nové Město za účelem realizace projektu „Prostupné bydlení“ - bydlení s
doprovodným sociálním programem. Nájem bude sjednán od 01.01.2016 na dobu určitou do 31.12.2021. Výše
nájemného je uvedena v evidnenčním listu bytu, který je nedílnou součástí smlouvy o nájmu bytu.
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1286

Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné

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

rozhodla
uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení, kteří splňují podmínky Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné.
Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od 01.10.2015 do 30.09.2016. 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 s žadateli dle přílohy č. 2 k tomuto
usnesení.

1287

Uzavření nájemní smlouvy k bytu

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

rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu s paní Jindřiškou Czudkovou k obecnímu bytu
1 v bytovém domě
určeném pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné
, dle návrhu Odboru sociálního Magistrátu města Karviné. Nájem se sjednává od
15.10.2015 na dobu neurčitou.

1288

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

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 věcné břemeno - služebnost k části pozemku p. č. 371/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná,
ve vlastnictví statutárního města Karviné, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto
usnesení, ve prospěch vlastníka stavby společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035, spočívající v umístění zemní kabelové přípojky NN 0,4 kV, na dobu
neurčitou, a to po dokončení stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu,
která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou
dle platných právních předpisů a na dobu výstavby uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a související ujednání, která je přílohou č. 3 k tomuto usnesení, jejíž součástí je povinnost vlastníka
stavby platit do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti úhradu za omezení užívání části
pozemku p. č. 371/1 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.

1289

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

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p. č. 17 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, ve vlastnictví
statutárního města Karviné, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve
prospěch vlastníka stavby společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ
405 02, IČ 24729035, spočívající v umístění podzemního elektrického vedení N 0,4 kV včetně přípojkových a
rozpojovacích skříní, na dobu neurčitou, a to po dokončení stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu
za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou
částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a na dobu výstavby uzavřít se společností ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035, smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene - služebnosti a související ujednání, která je přílohou č. 3 k tomuto usnesení, jejíž
součástí je povinnost vlastníka stavby platit do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
úhradu za omezení užívání části pozemku p. č. 17 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže vyznačené v
situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým
majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání,
navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů.

1290

Nabytí pozemku ve výběrovém řízení - ČR, ÚZSVM

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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rozhodla
o tom, že v nabídce do výběrového řízení vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, na prodej pozemku p. č. 1079, zahrada, o výměře
1002 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, kterou podá statutární město Karviná v souladu s
usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 212 ze dne 10.09.2015, bude uvedena nabídnutá kupní cena ve výši

1291

Zřízení služebnosti - ČTI a. s. tř. Osvobození

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

rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě - podzemní komunikační vedení k částem pozemků p. č.
3310/17, p. č. 3286/4, p. č. 3258/16 a p. č. 3258/1 všechny v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak
je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch obchodní firmy Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ 04084063 na
dobu neurčitou a to po dokončení stavby podzemního komunikačního vedení a dle geometrického zaměření
skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem
platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a související ujednání, navýšenou o příslušnou
částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a na dobu výstavby podzemního komunikačního vedení
uzavřít s obchodní firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6,
PSČ 130 00, IČ 04084063 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání, jejíž součástí
bude také povinnost vlastníka stavby platit statutárnímu městu Karviná do doby uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti úhradu za omezení užívání částí pozemků p. č. 3310/17, p. č. 3286/4, p. č. 3258/16 a p. č. 3258/1
všechny v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří
přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle
platných právních předpisů.

1292

Udělení souhlasu o spoluužívání podnájmu nebytového prostoru - Prameny č. p. 600 v
Karviné-Ráji

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

rozhodla
udělit souhlas paní Monice Kahánkové se sídlem Příční 2310/4, 734 01, Karviná-Mizerov, IČ 752 24 399 s
uzavřením smlouvy o spoluužívání nebytového prostoru s paní Ivetou Navrátilovou se sídlem Petrovice u Karviné
389, 735 72, IČ 879 68 959. Předmětem smlouvy je spoluužívání nebytových prostor o celkové výměře 37,49 m 2,
nacházející se v 1. nadzemním podlaží v domě č. p. 600 na ulici Prameny v Karviné-Ráji, který je součástí

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

8

pozemku parc. číslo 497/51 v katastrálním území Ráj, obec Karviná. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.10.2015 do 31.07.2016.

1293

Změna usnesení RM Karviné č. 1237 ze dne 26.08.2015 - Uzavření smluv a dodatku budova č. p. 149 na ulici Karola Sliwky v Karviné-Fryštátě

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

rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č. 1237 ze dne 26.08.2015, a to tak, že vypouští text 6. výrokové části:“.....
01.09.2015 ..... Účelem nájmu ..... předmětu nájmu .....“ a nahrazuje se textem:“..... 01.10.2015 .....Účelem
výpůjčky ..... předmětu výpůjčky .....“, přičemž ostatní část textu zůstává beze změny.

1294

Souhlas s umístěním sídla Nadace OKD v budově č. p. 149 na ulici Karola Sliwky v
Karviné-Fryštátě

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

rozhodla
udělit souhlas s umístěním sídla Nadace OKD se sídlem Lihovarnická 1199/10, 716 00, Ostrava-Radvanice, IČ 278
32 813 na adrese Karola Śliwky 149/17, 733 01, Karviná-Fryštát.

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

rozhodla
pověřit Ing. Helenu Bogoczovou, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné, podpisem
souhlasu s umístěním sídla Nadace OKD se sídlem Lihovarnická 1199/10, 716 00, Ostrava-Radvanice, IČ 278 32
813 na adrese Karola Śliwky 149/17, 733 01, Karviná-Fryštát.
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1295

Rámcová smlouva o spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně
podnikatelskou fakultou v Karviné

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

rozhodla
uzavřít se Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, IČO: 478 13 059, se sídlem
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Rámcovou smlouvu o spolupráci, a to na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 k
tomuto usnesení.

1296

Záměr realizovat projekt v rámci programu Evropa pro obyvatele

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

neschválila
záměr realizovat projekt v rámci programu Evropské unie Evropa pro obyvatele.

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

rozhodla
neschválit účast statutárního města Karviné v projektu předloženého Evropské unii s žádostí o dotaci z programu
Evropa pro obyvatele.

1297

Změna usnesení RM Karviné č. 1270 ze dne 09.09.2015 - Uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Revitalizace zámku Fryštát v Karviné

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

rozhodla
změnit usnesení Rady města Karviné č.1270 zde dne 09.09.2015 tak, že příloha č. 1 k usnesení se nahrazuje
novou přílohou č. 1 k tomuto usnesení. Ostatní text usnesení zůstává nedotčetn.
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1298

Smlouvy o výpůjčce v rámci projektu Společná řešení pro lepší učení - software

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

330/2015/RM
vedoucí OR
2015-09-23

rozhodla
uzavřít smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Karviná a uvedenými základními školami v rámci obce s
rozšířenou působností Karviná dle příloh č. 1 až 14 k tomuto usnesení:
Základní škola Borovského, IČO 62 331 353,
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, IČO 72 035 480,
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432, IČO 48 004 545,
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713, IČO 48 004 529,
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666, IČO 48 004 537,
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62 331 418,
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, IČO 48 004 472,
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219, IČO 48 004 561,
Základní škola, U Studny, IČO 48 004 511,
Základní škola, Mendelova, IČO 62 331 388,
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská, IČO 62 331 361,
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole
Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156, IČO 64 628 680,
Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, IČO 73 184 501,
Základní škola a Mateřská škola Stonava, IČO 64 628 531.

1299

Implementace distribuovaného telefonního systému pro statutární město Karviná

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

rozhodla
jmenovat komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Implementace
distribuovaného telefonního systému pro statutární město Karviná, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace
Centrum ICT Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, IČO 71295119, ve složení:
Členové (náhradníci):
Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora, (Ing. Jan Wolf, náměstek primátora),
Ing. Martina Šrámková, vedoucí Odboru rozvoje, (Ing. Renáta Šmídová, vedoucí oddělení vnitřních služeb Odboru
organizačního),
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Mgr. Jiří Jarema, ředitel příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná, (RNDr. Martin Vozár, statutární zástupce
ředitele příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná),
Miroslav Pros, Seller Moravia, s. r. o., (Miroslav Švancar, Seller Moravia, s. r. o.),
Ing. Vladimír Franta, člen ZM, (Ing. Radek Podstawka, člen ZM).

1300

Dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 57

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

rozhodla
udělit souhlas s realizací projektů a s přijetím dotací v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost - Výzva č. 57, příspěvkovým organizacím základním školám:
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666, název projektu Technika na Cihelní, dotace ve výši Kč 204.112,-(slovy: Dvěstěčtyřitisícejednostodvanáct korun českých),
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, název projektu Modernizované díly, dotace ve výši Kč
212.481,-- (slovy: Dvěstědvanácttisícčtyřistaosmdesátjedna koruna česká),
Základní škola Borovského, název projektu Vyrobím to sám, dotace ve výši Kč 212.481,-- (slovy:
Dvěstědvanácttisícčtyřistaosmdesátjedna koruna česká),
Základní škola, U Studny, název projektu Modernizované dílny, dotace ve výši Kč 212.481,-- (slovy:
Dvěstědvanácttisícčtyřistaosmdesátjedna koruna česká),
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219, název projektu Modernizované dílny, dotace ve výši Kč
204.112,-- (slovy: Dvěstěčtyřitisícejednostodvanáct korun českých),
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713, název projektu Modernizované dílny, dotace ve výši Kč 212.481,-- (slovy:
Dvěstědvanácttisícčtyřistaosmdesátjedna koruna česká),
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156, název projektu Modernizované dílny a cizí jazyky, dotace ve výši Kč 392.956,-(slovy: Třistadevadesátdvatisícedevětsetpadesátšest korun českých),
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská, název projektu Školní dílna v novém, dotace ve výši Kč 220.850,-(slovy: Dvěstědvacettisícosmsetpadesát korun českých),
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, název projektu ZŠ Prameny - Rozvoj
jazyků ve výzvě 57, dotace ve výši Kč 275.476,-- (slovy: Dvěstěsedmdesátpěttisícčtyřistasedmdesátšest korun
českých).
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1301

Rozhodnutí o uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o zabezpečení ostrahy

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

rozhodla
uzavřít dodatek č. 20 ke smlouvě o zabezpečení ostrahy ze dne 27.09.2001, uzavřený mezi společností IPO
SECURITY s. r. o., se sídlem Kalvodova 816/8, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00 a statutárním městem
Karviná. Předmětem dodatku je změna ustanovení o výpovědní lhůtě.

1302

Udělení souhlasu obce pro pana Kapolku Jakuba

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

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 Kapolku Jakuba,
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: 029 10 632,
jelikož se pan Kapolka Jakub přes opakované výzvy nedostavil k osvědčení skutečností rozhodných k posouzení
žádosti o souhlas obce a tudíž nebylo možno objektivně posoudit žádost ÚP ČR ve věci udělení souhlasu obce.

1303

Udělení souhlasu obce pro paní Žigovou Sabinu

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

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 Žigovou Sabinu,
Makarenkova 2459/18 a další společně posuzovanou osobu Rodákovou Michaelu,
které 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, odpovědné osoby Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČO 016 74 579, z důvodů celkových
sociálních a majetkových poměrů těchto osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou občany města
Karviné a jedná se o matku s nezletilým dítětem.
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1304

Udělení souhlasu obce pro pana Ferka Ladislava

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

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 Ferka Ladislava,
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:
029 10 632, jelikož se pan Ferko Ladislav přes opakované výzvy nedostavil k osvědčení skutečností rozhodných k
posouzení žádosti o souhlas obce a tudíž nebylo možno objektivně posoudit žádost ÚP ČR ve věci udělení
souhlasu obce.

1305

Udělení souhlasu obce pro pana Kuráka Romana

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

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 Kuráka Romana,
, 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 281 46 166, z důvodů objektivního posouzení celkových
sociálních poměrů této osoby a s ohledem na provedené šetření.

1306

Udělení souhlasu obce pro paní Suchou Danuši

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

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 31.01.2016 souhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Karviná, určil za osobu užívající byt Suchou Danuši, na
a další společně posuzované osoby Ferkovou Šarlotu,
Ferka Alexandra,
které 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,
odpovědné osoby Tomáš Bischoft a Michael Pawlik, IČO 016 74 579, z důvodů celkových sociálních a majetkových
poměrů těchto osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou občany města Karviné a jedná se o rodinu s
nezletilým dítětem.

1307

Udělení souhlasu obce pro paní Toráčovou Nikolu

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

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 Toráčovou Nikolu,
a další společně posuzované osoby Vozárovou Viktorii,
, Vozára Marka,
které 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 Pazdziorou, IČO 278 36 681, z důvodů celkových sociálních a
majetkových poměrů těchto osob a s ohledem na skutečnost, že tyto osoby jsou občany města Karviné a jedná se
o matku s nezletilými dětmi.

1308

Nominace zástupců statutárního města Karviné do odborných komisí Předsednictva Svazu
měst a obcí České republiky pro volební období 2014 - 2018

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

rozhodla
nominovat pana Mgr. Petra Bičeje,
měst a obcí České republiky,

jako člena Bezpečnostní komise Předsednictva Svazu

nominovat pana Ing. Lukáše Raszyka,
měst a obcí České republiky,

jako člena Dopravní komise Předsednictva Svazu

nominovat pana Ing. Lukáše Raszyka,
měst a obcí České republiky,

, jako člena Regionální komise Předsednictva Svazu
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nominovat pana Ing. Miroslava Hajdušíka,
Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky,
nominovat pana Ing. Miroslava Hajdušíka,
Svazu měst a obcí České republiky,
nominovat pana Karla Wiewiórku,
a obcí České republiky,
nominovat paní Ing. Romanu Piatkovou, MPA,
Svazu měst a obcí České republiky,
nominovat pana Mgr. Jiřího Jaremu,
Svazu měst a obcí České republiky.

z pov. Ing. Lukáš Raszyk, v. r.
............................................................................
Tomáš Hanzel
primátor
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jako člena Komise životního prostředí
jako člena Sociální komise Předsednictva
jako člena Školské komise Předsednictva Svazu měst
jako členku Finanční komise Předsednictva
jako člena Komise pro informatiku Předsednictva

z pov. Ing. Miroslav Hajdušík, v. r.
................................................................................
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora

16

