USNESENÍ
z 36. schůze Rady města Český Těšín konané dne 11. 3. 2021
upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
___________________________________________________________________________
2088/36./RM
11.3.2021
(ST)

Program 36. schůze Rady města Český Těšín konané dne 11. 3. 2021
Rada města Český Těšín
schvaluje

program 36. schůze Rady města Český Těšín konané dne 11. 3. 2021
dle doplněného návrhu
___________________________________________________________________________
2089/36./RM
11.3.2021
(TA)

Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí Rady města Český Těšín,
přehled dopisů doručených na adresu Rady města Český Těšín
Rada města Český Těšín
1. b e r e n a v ě d o m í
1.1 zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města
1.2 přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od 21. 1. 2021
do 10. 3. 2021
2. s c h v a l u j e
vyřazení z evidence splněných:
u s n e s e n í č.:
1665/28./RM, 1783/30./RM, 1785/30./RM, 1851/31./RM, 1932/33./RM,
1944/33./RM, 1945/33./RM, 1947/33./RM, 1966/33./RM, 1972/34./RM,
1973/34./RM, 1974/34./RM, 1975/34./RM, 1976/34./RM, 1977/34./RM,
1978/34./RM, 1979/34./RM, 1980/34./RM, 1981/34./RM, 1982/34./RM,
1984/34./RM, 1985/34./RM, 1986/34./RM, 1987/34./RM, 1989/34./RM,
1992/34./RM, 1993/34./RM, 1994/34./RM, 1995/34./RM, 1996/34./RM,
1997/34./RM, 1998/34./RM, 1999/34./RM, 2000/34./RM, 2001/34./RM,
2002/34./RM, 2003/34./RM, 2004/34./RM, 2005/34./RM, 2007/34./RM,
2009/34./RM, 2010/34./RM, 2011/34./RM, 2012/34./RM, 2013/34./RM,
2014/34./RM, 2015/34./RM, 2016/34./RM, 2017/34./RM, 2018/34./RM,
2019/34./RM, 2020/34./RM, 2021/34./RM, 2022/34./RM, 2023/34./RM,
2024/34./RM, 2025/34./RM, 2026/34./RM, 2028/34./RM, 2029/34./RM,
2030/34./RM, 2031/34./RM, 2032/34./RM, 2033/34./RM, 2034/34./RM,
2035/34./RM, 2036/34./RM, 2037/34./RM, 2038/34./RM, 2039/34./RM,
2040/34./RM, 2041/34./RM, 2042/34./RM, 2043/34./RM, 2044/34./RM,
2045/34./RM, 2046/34./RM, 2047/34./RM, 2048/34./RM, 2049/34./1/RM,
2050/34./1/RM, 2051/35./RM, 2052/35./RM, 2053/35./RM, 2055/35./RM,
2060/35./RM, 2062/35./RM, 2063/35./RM, 2064/35./RM, 2065/35./RM,
2066/35./RM, 2068/35./RM, 2069/35./RM, 2070/35./RM, 2071/35./RM,
2072/35./RM, 2073/35./RM, 2074/35./RM, 2075/35./RM, 2077/35./RM,
2078/35./RM, 2079/35./RM
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Pokrač. usn.
č. 2089/36./RM
a ú k o l ů č.:
41/25/RM/ŠaK, 57/33/RM/OS, 58/34/RM/MH, 59/34/RM/ŠaK
___________________________________________________________________________
2090/36./RM
11.3.2021
(SO)

Přidělení malometrážního bytu, Český Těšín
Rada města Český Těšín
1. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, přidělení malometrážního bytu v Českém
Těšíně, panu P. M., trvale bytem Český Těšín, nyní Třinec
2. s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, nájemní smlouvu na dobu určitou po dobu tří měsíců
na byt velikosti 0+1, Český Těšín, panu P. M., trvale bytem Český Těšín,
nyní Třinec
___________________________________________________________________________
2091/36./RM
11.3.2021
(SO)

Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín – Luhačovice 2020
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje

v souladu s Organizační směrnicí č. 4/2019 Zásady pro zadávání veřejných
zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín a příspěvkové
organizace jím zřízené, uzavření dodatku č.3 ke smlouvě na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ozdravné pobyty pro seniory
města Český Těšín-Luhačovice 2020“ s firmou ZÁLESÍ a. s., IČ 00135143,
Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ 763 26
___________________________________________________________________________
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2092/36./RM
11.3.2021
(MH)

Dodatek č. 15 ke Smlouvě č. 7/2006
Rada města Český Těšín
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje

uzavření Dodatku č. 15 ke Smlouvě č. 7/2006, o dodávce tepla a teplé
užitkové vody, uzavřené se společností Teplo Těšín a.s., sídlo Hornická
2070/14, Český Těšín, IČ: 25391330, zastoupená Ing. Dariuszem
Cymerysem, předsedou představenstva,
dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
2093/36./RM
11.3.2021
(MH)

Poskytnutí bytu ze zásobníku
Rada města Český Těšín
v souladu se Zásadami pro poskytování nájemního bydlení v bytech
ve vlastnictví a správě města Český Těšín mimo dům na ul. Kysucká 1821/8
a v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1. s c h v a l u j e
1.1. poskytnutí bytu o velikosti 1+1, Český Těšín, panu G. D., trvale bytem
Český Těšín
1.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 3 měsíce na byt o velikosti 1+1,
Český Těšín, panu G. D., trvale bytem Český Těšín
2. s c h v a l u j e
2.1. poskytnutí bytu o velikosti 1+1, Český Těšín, panu M. M., trvale
bytem Český Těšín
2.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 3 měsíce na byt o velikosti 1+1,
Český Těšín, panu M. M., trvale bytem Český Těšín
3. s c h v a l u j e
3.1. poskytnutí bytu o velikosti 1+1, Český Těšín, panu R. D., trvale bytem
Český Těšín
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Pokrač. usn.
č. 2093/36./RM
3.2. nájemní smlouvu na dobu určitou 3 měsíce na byt o velikosti 1+1
Český Těšín, panu R. D., trvale bytem Český Těšín
___________________________________________________________________________
2094/36./RM
11.3.2021
(MH)

Záměr pronájmu dvojskříňky umístěné na pozemku par.č. 670, k.ú.
Český Těšín (Masarykovy sady)
Rada města Český Těšín
v souladu s § 102 odst. 3 a § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje

záměr pronájmu dvojskříňky o rozměrech 1m x 2,4 m, umístěné
na pozemku par.č. 670, k.ú. Český Těšín (Masarykovy sady) za podmínek:
a) doba pronájmu na dobu neurčitou
b) nájemné: dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad při nakládání
s nemovitým majetkem města Český Těšín , platným
od 21.01.2021
___________________________________________________________________________
2095/36./RM
11.3.2021
(MH)

Ceník pro stanovení výše nájemného za užívání prostor sloužících
podnikání a ostatních nebytových prostor ve vlastnictví města Český
Těšín
Rada města Český Těšín
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje

Ceník pro stanovení výše nájemného za užívání prostor sloužících
podnikání a ostatních nebytových prostor ve vlastnictví města Český Těšín,
dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
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2096/36./RM
11.3.2021
(MH)

Smlouva o nájmu prostor a garáže na adrese ul. Hlavní třída 147/1
v Českém Těšíně č. 5/2021
Rada města Český Těšín
v souladu s § 102 odst. 3 a § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje

Smlouvu o nájmu prostor a garáže na adrese Hlavní třída 147/1a v Českém
Těšíně č. 5/2021, které jsou součástí pozemku na parc. č. 249/1 a 252/3 k.ú.
Český Těšín o celkové výměře 133,44 m2, se společností Europartner
Consulting s.r.o., sídlo Vinohradská 365/10, 120 00 Praha 2, IČ:
266 87 941, za podmínek:
a) doba pronájmu na dobu neurčitou,
b) nájemné: dle Řádu města Český Těšín č. 1/2001, ve znění dodatků, čl.
II. bod 1. a 4.
c) účel: prodejna potravin a parfumerie
d) předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona
e) opravy a úpravy prostoru a garáže na vlastní náklady
___________________________________________________________________________
2097/36./RM
11.3.2021
(MH)

Smlouva o nájmu prostor a garáže na adrese ul. Hlavní třída 147/1a
v Českém Těšíně č. 6/2021
Rada města Český Těšín
v souladu s § 102 odst. 3 a § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje

Smlouvu o nájmu prostor a garáže na adrese Hlavní třída 147/1a v Českém
Těšíně č. 6/2021, které jsou součástí pozemku na parc. č. 249/1 a 252/3 k.ú.
Český Těšín o celkové výměře 168,48 m2, s Regionálním sdružením územní
spolupráce Těšínského Slezska, sídlo Hlavní třída 147, 737 01 Český Těšín,
IČ: 681 49 468, za podmínek:
a) doba pronájmu na dobu neurčitou,
b) nájemné: dle Řádu města Český Těšín č. 1/2001, ve znění dodatků, čl.
II. bod 1. a 4., snížené o 50 %,
c) účel: zajištění činnosti v souladu se stanovami Regionálního sdružení
územní spolupráce Těšínského Slezska ze dne 28.03.2008,
d) předmět činnosti: koordinace v podobě doporučení a námětů
hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje dotčeného území
a jejich vzájemnost k programům, které připravují a realizují příslušné
orgány příhraničního regionu v Polské republice, Slovenské republice,
případně obdobné instituce v ostatních zemích EU,
e) opravy a úpravy prostoru a garáže na vlastní náklady
___________________________________________________________________________
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2098/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.č.
2878/1, k.ú. Český Těšín v rámci stavby „Dolní Žukov č.parc. 2877/2,
příp. NNk“
Rada města Český Těšín
1.

schvaluje

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem kabelového vedení
NNk na pozemku parc.č. 2878/1, k.ú. Český Těšín
pro ČEZ Distribuci, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV
- Podmokly jako investora stavby, dle předloženého situačního výkresu
dokumentace
2.

schvaluje

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
kabelového vedení NNk na pozemku parc.č. 2878/1, k.ú. Český Těšín
v rámci stavby „Dolní Žukov č.parc. 2877/2“
s investorem stavby ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV - Podmokly
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín ve výši Kč 150,-/bm + DPH, min. 1.000,-- Kč + DPH
za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
15.2.2021, které budou přílohou smlouvy
___________________________________________________________________________
2099/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
na pozemcích v k.ú. Český Těšín, v rámci stavby „Český Těšín, ul.
Na Lučinách – výměna vodovodu“
Rada města Český Těšín
schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě – vodovodního řadu dle geometrického plánu č. 4847-9/2021
ze dne 25.1.2021 na pozemcích parc.č. 731, parc.č. 732/10 a parc.č. 3276,
vše k.ú. Český Těšín
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Pokrač. usn.
č. 2099/36./RM
v rámci stavby „Český Těšín, ul. Na Lučinách – výměna vodovodu“
s investorem stavby Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
IČ: 45193665, se sídlem Ostrava, 28. října 1235/169
za jednorázovou úhradu ve výši Kč 49.915,50 + DPH
___________________________________________________________________________
2100/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky
a sjezdu na pozemku p.č. 1549/5 a p.č. 156, k.ú. Mosty u Českého
Těšína v rámci stavby „Rodinný dům, k.ú. Mosty u Českého, parc.č.
1147/11“
Rada města Český Těšín
1. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem kanalizační přípojky
a sjezdu na pozemku p.č. 1549/5, a p.č. 156, k.ú. Mosty u Českého Těšína
pro A. G. F., bytem Český Těšín a L. G., bytem Sosnová, jako investory
stavby, dle předloženého situačního výkresu dokumentace
2. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizační
přípojky a sjezdu na pozemku p.č. 1549/5 a p.č. 156, k.ú. Mosty u Českého
Těšína v rámci stavby „Rodinný dům, k.ú. Mosty u Českého, parc.č.
1147/11“
s investory stavby A. G. F., bytem Český Těšín a L. G., bytem Sosnová
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín ve výši Kč 70,-/bm + DPH, za inženýrskou síť a Kč 20,--/m2 + DPH za sjezd, min. Kč
500,-- + DPH

za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
16.2.2021
___________________________________________________________________________
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2101/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě zemní kabelové přípojky
NNk na pozemku p.č. 2989/1, k.ú. Český Těšín v rámci stavby „Český
Těšín, č. parc. 2989/63, příp. NNk“
Rada města Český Těšín
1.

schvaluje

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem zemního kabelového
vedení NNk na pozemku p.č. 2989/1, k.ú. Český Těšín pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly, jako investora stavby, dle předloženého situačního výkresu
dokumentace
2.

schvaluje

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
zemní kabelové přípojky NNk na pozemku p.č. 2989/1, k.ú. Český Těšín
v rámci stavby „Český Těšín, č. parc. 2989/63, příp. NNk“
s investorem stavby společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín ve výši Kč 150,-/bm + DPH, min. Kč 1.000,-- + DPH
za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
19.2.2021
___________________________________________________________________________
2102/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě zemního kabelového
vedení NNk na pozemku p.č. 1429/1, k.ú. Český Těšín v rámci stavby
„Český Těšín č. parc. 1429/17, příp. NNk“
Rada města Český Těšín
1. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem zemního kabelového
vedení NNk na pozemku p.č. 1429/1, k.ú. Český Těšín pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly, jako investora stavby, dle předloženého situačního výkresu
dokumentace
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Pokrač. usn.
č. 2102/36./RM
2. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
– zemního kabelového vedení NNk na pozemku p.č. 1429/1, k.ú. Český
Těšín v rámci stavby „Český Těšín č. parc. 1429/17, příp. NNk“
s investorem stavby společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín ve výši Kč 150,-/bm + DPH, min. Kč 1.000,-- + DPH
za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
18.2.2021
___________________________________________________________________________
2103/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem „Instalace kogenerační jednotky v kotelně
Hrabinská, Český Těšín“
Rada města Český Těšín
schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas se stavebním záměrem „Instalace kogenerační jednotky
v kotelně Hrabinská, Český Těšín“, na pozemku parc.č. 3044/4 a pozemku
parc.č. 3044/7, jehož součástí je stavba čp. 2070, k.ú. Český Těšín,
dle předloženého situačního výkresu dokumentace
pro spol. Teplo Těšín a.s., se sídlem Hornická 2070/14, Český Těšín,
IČ: 25391330

za podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne 15.2.2021,
které budou přílohou souhlasu
___________________________________________________________________________
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2104/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Žádost o poskytnutí slevy z nájemného – spol. RENGL s.r.o.
Rada města Český Těšín
1. n e s ch v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí 50% slevy z nájemného za užívání pozemků
dle nájemní smlouvy č. 21/09/MAJ ze dne 17.12.2009, ve znění dodatků 1
až 3, uzavřené mezi městem Český Těšín jako pronajímatelem a spol.
RENGL, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec, IČ: 25420160
2. s c h v a l u j e
odpověď na žádost společnosti RENGL, s.r.o., se sídlem Zákopnická
354/11, Liberec, IČ: 25420160, dle předloženého návrhu
3. p o v ě ř u j e

vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Michaelu Karasovou k podpisu
odpovědi dle bodu 2. tohoto usnesení
___________________________________________________________________________
2105/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1015, k.ú. Stanislavice
Rada města Český Těšín
d op o r u č u j e
Zastupitelstvu města Český Těšín schválit
dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, nabytí spoluvlastnického podílu 1/16 k pozemku parc.č. 1015,
vým. 510 m2, ost.pl. jiná pl., k.ú. Stanislavice
prostřednictvím notářky JUDr. Lenky Chodurové, se sídlem Pražská 127/10,
Český Těšín
pověřené prodejem majetku zůstavitele dle usnesení Okresního soudu
v Karviné čj. 36 D 2811/2017-262 ze dne 5.1.2021, které nabylo právní
moci dne 26.1.2021 a kterým byl udělen souhlas ke zpeněžení majetku
patřícího do likvidační podstaty

za cenu dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
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2106/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Zpráva o činnosti majetkoprávního odboru za rok 2020
Rada města Český Těšín
bere na vědomí

zprávu o činnosti majetkoprávního odboru za rok 2020
___________________________________________________________________________
2107/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Prominutí nájemného za užívání pozemků
Rada města Český Těšín
schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, prominutí nájemného dle nájemní smlouvy č. 8/00/FO, ve znění
dodatků 1 až 4, uzavřené se spol. JaPa full business s.r.o., se sídlem
Svojsíkova 1985, Český Těšín, IČO: 04021525, ve výši čtvrtletního nájmu
za období od 1.1. do 31.3.2021, v částce Kč 16.949,50

s tímto odůvodněním: podpora podnikání a zaměstnanosti v souvislosti
s nouzovým stavem a souvisejícími krizovými a mimořádnými opatřeními,
které mají bránit šíření onemocnění COVID-19
___________________________________________________________________________
2108/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky
na pozemku p.č. 1179/1, k.ú. Dolní Žukov v rámci stavby „Přípojka
vody na pozemek parc.č. 1247/2, k.ú. Dolní Žukov“
Rada města Český Těšín
1. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vodovodní přípojky
na pozemku p.č. 1179/1, k.ú. Dolní Žukov pro I. K., bytem Český Těšín,
jako investora stavby, dle předloženého situačního výkresu dokumentace
2. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodní
přípojky na pozemku p.č. 1179/1, k.ú. Dolní Žukov v rámci stavby
„Přípojka vody na pozemek parc.č. 1247/2, k.ú. Dolní Žukov“
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Pokrač. usn.
č. 2108/36./RM
s investorem stavby I. K., bytem Český Těšín,
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín ve výši Kč 70,-/bm + DPH, min. Kč 500,-- + DPH
za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
24.2.2021
___________________________________________________________________________
2109/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu
na pozemku parc.č. 2084/1, k.ú. Český Těšín v rámci stavby „Rodinný
dům – SO 03 vodovodní řad“
Rada města Český Těšín
1. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vodovodního řadu
na pozemku parc.č. 2084/1, k.ú. Český Těšín,
pro D. T., bytem Český Těšín a K. B., bytem Český Těšín, jako investory
stavby,
dle předloženého situačního výkresu dokumentace
2. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního
řadu
na pozemku parc.č. 2084/1, k.ú. Český Těšín, v rámci stavby „Rodinný dům
– SO 03 vodovodní řad“
s investory stavby D. T., bytem Český Těšín a K. B., bytem Český Těšín
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín:
- ve výši Kč 70,--/bm + DPH, min. 500,-- Kč + DPH – inž.sítě

za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
26.2.2021, které budou přílohou smlouvy
___________________________________________________________________________
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2110/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky
na pozemku parc.č. 102, k.ú. Mistřovice v rámci stavby „Novostavba
rodinného domu včetně doplňkových staveb“
Rada města Český Těšín
1. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vodovodní přípojky
na pozemku parc.č. 102, k.ú. Mistřovice,
pro P. K. a M. J., bytem Příbor,
jako investory stavby, dle předloženého situačního výkresu dokumentace
2. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodní
přípojky
na pozemku parc.č. 102, k.ú. Mistřovice, v rámci stavby „Novostavba
rodinného domu včetně doplňkových staveb“
s investory stavby P. K. a M. J., bytem Příbor
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín:
- ve výši Kč 70,--/bm + DPH, min. 500,-- Kč + DPH – inž.sítě

za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
26.2.2021, které budou přílohou smlouvy
___________________________________________________________________________
2111/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky
na pozemku parc.č. 706/1, k.ú. Dolní Žukov v rámci stavby „Vodovodní
přípojka pro zahradu na parc.č. 722/4“
Rada města Český Těšín
1. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vodovodní přípojky
na pozemku parc.č. 706/1, k.ú. Dolní Žukov,
pro S. a A. F., bytem Český Těšín,
jako investory stavby, dle předloženého situačního výkresu dokumentace
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Pokrač. usn.
č. 2111/36./RM
2. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodní
přípojky
na pozemku parc.č. 706/1, k.ú. Dolní Žukov, v rámci stavby „Vodovodní
přípojka pro zahradu na parc.č. 722/4“
s investory stavby S. a A. F., bytem Český Těšín
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín:
- ve výši Kč 70,--/bm + DPH, min. 500,-- Kč + DPH – inž.sítě
za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
26.2.2021, které budou přílohou smlouvy
___________________________________________________________________________
2112/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky
na pozemku parc.č. 706/1, k.ú. Dolní Žukov v rámci stavby „Vodovodní
přípojka pro zahradní chatu č.ev. 8“
Rada města Český Těšín
1. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vodovodní přípojky
na pozemku parc.č. 706/1, k.ú. Dolní Žukov,
pro R. G., bytem Český Těšín a A. F., bytem Český Těšín,
jako investory stavby, dle předloženého situačního výkresu dokumentace
2. s c h v a l u j e
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodní
přípojky
na pozemku parc.č. 706/1, k.ú. Dolní Žukov, v rámci stavby „Vodovodní
přípojka pro zahradní chatu č.ev.8“
s investory stavby R. G., bytem Český Těšín a A. F., bytem Český Těšín
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Pokrač. usn.
č. 2112/36./RM
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín:
- ve výši Kč 70,--/bm + DPH, min. 500,-- Kč + DPH – inž.sítě
za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
26.2.2021, které budou přílohou smlouvy
___________________________________________________________________________
2113/36./RM
11.3.2021
(MAJ)

Ukončení nájemní smlouvy č. 8/19/MAJ
Prominutí nájemného za užívání pozemku
Rada města Český Těšín
1. schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, ukončení nájemní smlouvy č. 8/19/MAJ ze dne 28.6.2019
uzavřené mezi městem Český Těšín jako pronajímatelem a B. S., se sídlem
Český Těšín, jako nájemcem
dohodou ke dni 11.3.2021
2. schvaluje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, prominutí nájemného dle nájemní smlouvy č. 8/19/FO, uzavřené
s B. S., se sídlem Český Těšín, za období od 1.1. do 11.3.2021, v částce Kč
218,--

s tímto odůvodněním: v daném období již nebyla hostinská činnost
provozována
___________________________________________________________________________
2114/36./RM
11.3.2021
(VaŽP)

Podpůrný dopis projektu IP LIFE Coal Mining Landscape Adaptation
Rada města Český Těšín
bere na vědomí

podporu projektové žádosti IP LIFE Coal Mining Landscape Adaptation
předkládané Moravskoslezským krajem v rámci programu LIFE Integrated
Projects 2020, podprogramu Climate Action
___________________________________________________________________________
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2115/36./RM
11.3.2021
(VaŽP)

Dohoda o výkupu dřevní hmoty vytěžené na pozemcích města v k.ú.
Tyra (58 m3 dřevní hmoty)
Rada města Český Těšín
v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění
schvaluje

uzavření dohody o výkupu dřevní hmoty vytěžené na pozemcích města
v k.ú. Tyra s H. D., se sídlem Mosty u Jablunkova
___________________________________________________________________________
2116/36./RM
11.3.2021
(VaŽP)

Zpráva o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok 2020
Rada města Český Těšín
bere na vědomí

zprávu o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok 2020
___________________________________________________________________________
2117/36./RM
11.3.2021
(VaŽP)

Výběr zhotovitele veřejné zakázky na „Zajištění péče o psy odchycené
na území města Český Těšín“
Rada města Český Těšín
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a Organizační směrnicí č. 4/2019 Zásady
pro zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín
a příspěvkové organizace jím zřízené
schvaluje
1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Zajištění péče o psy odchycené
na území města Český Těšín“ spolku Čtyřlístek pro hafany, z.s.,
registrovaný útulek pro psy reg. číslo CZ 81C03937, IČO: 04937589,
sídlem Bažantnice 428, 735 43 Albrechtice

2. uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Zajištění péče o psy
odchycené na území města Český Těšín“ se spolkem Čtyřlístek
pro hafany, z.s., registrovaný útulek pro psy reg. Číslo CZ 81C03937,
IČO: 04937589, sídlem Bažantnice 428, 735 43 Albrechtice s cenou 100
Kč za jeden den komplexní péče o psa v útulku (ustájení, krmení,
napájení, venčení a běžná péče)
___________________________________________________________________________
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2118/36./RM
11.3.2021
(VaŽP)

Poskytování finanční podpory formou dotací či nízkoúročených nebo
bezúročných půjček z finančních zdrojů města Český Těšín k motivaci
instalace akumulačních nádrží
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
nesouhlasí

s poskytováním finanční podpory formou dotací či nízkoúročených nebo
bezúročných půjček z finančních zdrojů města Český Těšín k motivaci
instalace akumulačních nádrží
___________________________________________________________________________
2119/36./RM
11.3.2021
(OS)

Volba přísedících Okresního soudu v Karviné na volební období let
2021 až 2025
Rada města Český Těšín
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Těšín podle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších
předpisů, zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Karviné
pro volební období let 2021 až 2025:

pana J. Cz.
pana Z. J.
pana B. K.
pana M. K.
pana Z. S.
pana S. S.
pana V. K.
___________________________________________________________________________
2120/36./RM
11.3.2021
(OS)

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka kancelářských potřeb
s náhradním plněním pro Městský úřad Český Těšín a Městskou policii
Český Těšín v roce 2021“
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s Organizační směrnicí č. 4/2019 Zásady pro zadávání
veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín a příspěvkové
organizace jím zřízené
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Pokrač. usn.
č. 2120/36./RM
schvaluje
1. výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka
kancelářských potřeb s náhradním plněním pro Městský úřad Český
Těšín a Městskou policii Český Těšín v roce 2021", a to Ergon - sociální
podnik, z.s., sídlem Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín – Horní Žukov,
IČ 26640899
2. uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka kancelářských potřeb s náhradním plněním pro Městský úřad
Český Těšín a Městskou policii Český Těšín v roce 2021" se
společností Ergon - sociální podnik, z.s., sídlem Vělopolská 243, 737 01
Český Těšín – Horní Žukov, IČ 26640899 dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
2121/36./RM
11.3.2021
(OS)

Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup věcných prostředků požární
ochrany pro jednotky SDH v roce 2021“
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s Organizační směrnicí č. 4/2019 Zásady pro zadávání
veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín a příspěvkové
organizace jím zřízené
schvaluje

1. výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup
věcných prostředků požární ochrany pro jednotky SDH v roce 2021“
a to: ProIZS CZ, s.r.o, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, IČ: 06150420.
2. uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotky
SDH v roce 2021“ se společností ProIZS CZ, s.r.o, Tvardkova 1191,
Ústí nad Orlicí, IČ: 06150420
___________________________________________________________________________
2122/36./RM
11.3.2021
(PO)

Dodatek č. 2 k organizační směrnici Zásady pro zadávání veřejných
zakázek, jejichž dodavatelem je město Český Těšín a příspěvkové
organizace jím řízené
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje

dodatek č. 2 k organizační směrnici č. 4/2019 Zásady pro zadávání
veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín a příspěvkové
organizace jím řízené do upraveného návrhu
___________________________________________________________________________
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2123/36./RM
11.3.2021
(PO)

Soudní žaloba ve věci ochrany práva z věcného břemene
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje

podání soudní žaloby ve věci ochrany práva z věcného břemene
vyplývajícího ze smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 26.04.2000
uzavřené mezi městem Český Těšín jako oprávněným z věcného břemene
a E. L., bytem Český Těšín, jako povinným z věcného břemene
___________________________________________________________________________
2124/36./RM
11.3.2021
(PO)

Souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k instalaci kogeneračních
jednotek, schválení plné moci k zastupování vlastníka ve věci instalace,
připojení k distribuční síti elektrické energie a schválení dohody
o užívání části výrobny elektřiny
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

schvaluje udělení souhlasu města Český Těšín jako vlastníka
nemovitostí nacházejících se na pozemcích parc. č. 2941/46, parc. č.
2941/19, parc. č. 2941/69 a parc. č. 2941/57 v katastrálním území
Český Těšín k instalaci kogeneračních jednotek,
2. schvaluje plnou moc k zastupování vlastníka ve věci instalace,
připojení k distribuční síti elektrické energie a uvedení do provozu
kogeneračních jednotek,
3. schvaluje dohodu o užívání stavební části výrobny elektřiny a uděluje
souhlas s podnájmem předmětných prostor.
___________________________________________________________________________
1.

2125/36./RM
11.3.2021
(PO)

Vyřízení odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu, společnosti
Teplo Těšín, a.s. dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném
přístupu k informacím
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

tímto zrušuje rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí části žádosti
a v tomto rozsahu zastavuje řízení. Povinnému subjektu, společnosti Teplo
Těšín, a.s. se nařizuje poskytnout žadateli požadovanou informaci ve lhůtě
15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání.
___________________________________________________________________________
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2126/36./RM
11.3.2021
(OI)

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020
na provedení stavby „Lávky park A. Sikory“
Rada města Český Těšín
v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a Organizační směrnicí č. 4/2019 Zásady
pro zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín
a příspěvkové organizace jím zřízené, v platném znění
schvaluje

1. méněpráce vzniklé při realizaci stavby „Lávky park A. Sikory“ ve výši
19.000,- Kč bez DPH
2. vícepráce vzniklé při realizaci stavby „Lávky park A. Sikory“ ve výši
21.696,- Kč bez DPH
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020 na provedení
stavby „Lávky park A. Sikory“ se zhotovitelem Elite Timber
Construction, s.r.o., Technologická 375/3, 702 00 Ostrava Pustkovec, IČ:
3815749 se zvýšením ceny díla o 2.696,- Kč bez DPH na celkovou
částku ve výši 873.388,38 Kč vč. DPH
___________________________________________________________________________
2127/36./RM
11.3.2021
(FO)

Rozpočtová opatření roku 2021 RO44-48/RM
Rada města Český Těšín
schvaluje
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů následující rozpočtové opatření:
RO44/RM
a) zařazení nové jmenovité akce s názvem „Místa pro přecházení ul.
Frýdecká“ do rozpočtu roku 2021
b) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 – investiční odbor
o 66.695 Kč s určením na financování jmenovité akce s názvem „Místa
pro přecházení ul. Frýdecká“ a to zapojením finančních prostředků
z minulých let.
RO45/RM
a) zařazení nové jmenovité akce s názvem „ÚPM - změna č. 5“ do rozpočtu
roku 2021
b) zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 91 – odbor územního rozvoje
o 105.000 Kč s určením na financování jmenovité akce s názvem „ÚPM
– změna č. 5“ a to zapojením finančních prostředků z minulých let.
Jedná se o financování akce převáděné z roku 2020.
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Pokrač. usn.
č. 2127/36./RM
RO46/RM
zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 51 – odbor místního
hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb o 175.519 Kč
získaných za ukončení likvidací pojistných událostí a současně zvýšení
rozpočtu běžných výdajů této ORJ o tutéž částku s určením na běžné opravy
a údržbu místních komunikací a zábradlí.
RO47/RM
zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 71 – sociální odbor o 40.606 Kč
získaných za nájem v rámci Smlouvy o nájmu podniku s Nemocnicí Český
Těšín, a.s. a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o tutéž
částku s určením na opravy a údržbu pronajatého nemovitého majetku.
RO48/RM
snížení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 71 – sociální odbor o 200.000 Kč
určených k přijetí splátky bezúročné návratné finanční výpomoci poskytnuté
Centru sociálních služeb Český Těšín, příspěvkové organizaci na dočasné
dofinancování potřeb v rámci „Mimořádného dotačního řízení MPSV
pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci
výpadku příjmů“ a to zapojením finančních prostředků z minulých let.
___________________________________________________________________________
2128/36./RM
11.3.2021
(FO)

Organizační směrnice č. 2/2021 Statut Fondu reprodukce majetku
města Český Těšín
Rada města Český Těšín
schvaluje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích,
ve znění pozdějších předpisů Organizační směrnici č. 2/2021 Statut Fondu
reprodukce majetku města Český Těšín, dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
2129/36./RM
11.3.2021
(FO)

Žádost příspěvkové organizace Správa účelových zařízení, příspěvková
organizace o změnu č. 2 „Plánu investic na rok 2021“ a změnu č. 1
„Plánu oprav a údržby na rok 2021“
Rada města Český Těšín
schvaluje
1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s Organizační směrnicí
č. 11/2009, odd. 6, odst. 6.1.1. písm. d), Pravidla pro vznik, hospodaření
a kontrolu příspěvkových organizací města Český Těšín, změnu č. 2
„Plánu investic na rok 2021“ a změnu č. 1 „Plánu oprav a údržby
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Pokrač. usn.
č. 2129/36./RM
na rok 2021“ příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení,
příspěvková organizace, IČ 75107040, dle předložených návrhů
2. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující:
ZU03/2021
zvýšení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Správa účelových
zařízení, příspěvková organizace IČ 75107040, ve výši 269 761,00 Kč
takto:
- celkové náklady z 30 562 448,00 Kč o 269 761,00 Kč
na 30 832 209,00 Kč
- celkové výnosy z 30 522 448,00 Kč o 269 761,00 Kč
na 30 792 209,00 Kč
___________________________________________________________________________
2130/36./RM
11.3.2021
(FO)

Rozpočtová opatření roku 2021 RO49-57/RM, ZU04/2021
Rada města Český Těšín
1. schvaluje
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů následující rozpočtové opatření:
RO49/RM
a) zařazení nové jmenovité akce s názvem „Nový okenní otvor
na podatelnu MěÚ Český Těšín“ do rozpočtu roku 2021
b) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 – investiční odbor
o 34.485 Kč s určením na financování jmenovité akce s názvem „Nový
okenní otvor na podatelnu MěÚ Český Těšín“, a to zapojením
finančních prostředků z minulých let.
RO50/RM
snížení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 – investiční odbor o 3.263 Kč
původně určených na financování jmenovité akce s názvem „Chodník podél
silnice II/648, Dolní Žukov“ a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů
této ORJ o tutéž částku s určením na financování jmenovité akce s názvem
„Lávky Park A. Sikory“
RO51/RM
zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů ORJ 11 – odbor místního
hospodářství, odd. komunálních služeb o 470.613 Kč získaných z příjmů
administrativní budovy a garáží na ul. Hlavní třída 147/1a v Českém Těšíně
a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této ORJ o tutéž částku
s určením na financování nejnutnějších oprav, úhradu energií a služeb
souvisejících se správou budovy.
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Pokrač. usn.
č. 2130/36./RM
RO52/RM
zvýšení rozpočtu neinvestičních přijatých transferů (položka 4116) ORJ 22
– finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví
o 367.125 Kč získaných jako dotace v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů
této ORJ o tutéž částku s určením na přeposlání této dotace konečnému
příjemci příspěvkové organizaci Masarykova základní škola
a mateřská škola Český Těšín na realizaci projektu využívající zjednodušené
vykazování nákladů – šablony III.
RO53/RM
a) zařazení nové jmenovité akce s názvem „Přechod pro chodce na ul.
Hrabinské u bývalého DDM v Českém Těšíně“ do rozpočtu roku 2021
b) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 – investiční odbor
o 12.100 Kč s určením na financování jmenovité akce s názvem
„Přechod pro chodce na ul. Hrabinské u bývalého DDM v Českém
Těšíně“, a to zapojením finančních prostředků z minulých let.
RO54/RM
zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 24 – finanční odbor, projektový
management a dotační systém o 152.460 Kč s určením na financování
FundPlanu pro město Český Těšín, a to zapojením finančních prostředků
z minulých let.
RO55/RM
zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 11 – odbor místního hospodářství,
odd. komunálních služeb o 43.000 Kč s určením na financování energií
za rok 2020 v domech ve vlastnictví města, a to zapojením finančních
prostředků z minulých let.
RO56/RM
zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 44 – odbor informačních
a komunikačních technologií o 104.000 Kč s určením na financování
rozvoje a provozu geografického informačního systému města T-Mapy, a to
zapojením finančních prostředků z minulých let.
RO57/RM
a) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 44 – odbor informačních
a komunikačních technologií o 66.213 Kč s určením na financování
licence k užití agendy Rozhraní Registry – Úsekové měření,
b) zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 44 – odbor informačních
a komunikačních technologií o 13.242 Kč s určením na financování
technické podpory k licenci Rozhraní Registry – Úsekové měření,
a to zapojením finančních prostředků z minulých let.
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Pokrač. usn.
č. 2130/36./RM
2. schvaluje
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, následující změny závazných ukazatelů
stanovené příspěvkové organizaci města:
ZU04/2021
zvýšení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Masarykova základní
škola a mateřská škola Český Těšín, IČ 60784512, v souvislosti
s poskytnutím dotace z MŠMT v roce 2021 na projekt šablony III, ve výši
367 125,-- Kč takto:
- celkových nákladů z 69 539 911,- Kč o 367 125,- Kč na 69 907 036,- Kč
- celkových výnosů z 69 539 911,- Kč o 367 125,- Kč na 69 907 036,- Kč
___________________________________________________________________________
2131/36./RM
11.3.2021
(FO)

Uzavření pojistných smluv v rámci nadlimitní veřejné zakázky Komplexní pojištění pro město Český Těšín
Rada města Český Těšín
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s Organizační
směrnicí č. 4/2019 Zásady pro zadávání veřejných zakázek, jejichž
zadavatelem je město Český Těšín a příspěvkové organizace jím zřízené
schvaluje

uzavření pojistné smlouvy se společností Česká podnikatelská
pojišťovna, a. s, Vienna Insurance Group., se sídlem Praha 8, Pobřežní
665/23, PSČ 186 00, IČ: 63998530, pro část 1: Pojištění majetku
a odpovědnosti za újmu, dle předloženého návrhu
2.
uzavření pojistné smlouvy se společností Allianz pojišťovna, a.s.,
se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, IČ: 47115971,
pro část 2: Pojištění motorových vozidel, dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
1.

24

2132/36./RM
11.3.2021
(FO)

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru pro Správu účelových
zařízení, příspěvková organizace
Rada města Český Těšín
schvaluje

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a s ust. § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy
o poskytnutí účelového úvěru s fixní úrokovou sazbou sjednaného na dobu
určitou ve výši 1 275 400,00 Kč na pořízení malotraktoru KUBOTA B2311
s příslušenstvím příspěvkové organizaci Správě účelových zařízení,
příspěvková organizace, IČ 75107040.
___________________________________________________________________________
2133/36./RM
11.3.2021
(ŠaK)

Pronájem Sportovního areálu na ul. Frýdecké v Českém Těšíně
Rada města Český Těšín
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje

sníženou sazbu pronájmu sportovního areálu na ul. Frýdecké v Českém
Těšíně ve výši 1 000,- Kč, pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –
Okresní sdružení hasičů Karviná, za účelem konání okresního kola mladých
a dospělých hasičů v požárním sportu v termínu od 22. do 23.05.2021 v době
od 06:30 do 17:00 hod., za podmínky bezúplatného zabezpečení požární
hlídky na městské akci Fortuna běh, konané dne 25.04.2021 a dalších akcí
pořádaných SÚZ, p.o.
___________________________________________________________________________
2134/36./RM
11.3.2021
(ŠaK)

Návrh přijetí věcných a finančních darů pro příspěvkové organizace
města Český Těšín
Rada města Český Těšín
schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 27 odst. 7 písm. b) a § 37b
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu
s přijetím věcných a finančních darů pro příjemce:
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Pokrač. usn.
č. 2134/36./RM
1) Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín
Název dárce
Věcný dar
Použití daru
FINIDR, s.r.o.
80 kg zbytkových rolí Při výuce či dalších
IČO: 60778172
papíru a pořezového
činnostech žáků.
Lípová 1965
papíru ve formátu A4
737 01 Český Těšín
o hmotnosti 150 kg
(jedná se o zbytkový
materiál) v celkové
hodnotě 2.300,-Kč
Název dárce
ZABI CZECH s.r.o.
IČO: 28630548
Chotěbuzská 264
735 61 Chotěbuz
Společnost zastoupena Otmarem
Humplíkem, jednatelem
Barny Team, s.r.o.
IČO: 27797252
Kolonie 385/11
737 01 Český Těšín
Společnost zastoupena Liborem
Seberou, jednatelem
Bartosini, s.r.o.
IČO: 28642147
Husitská 344/63
130 00 Praha 3 – Žižkov
Společnost zastoupena Ing.
Jaroslavem Cichým, jednatelem

Finanční dar
10.000,-Kč

Použití daru
Odměny za mimořádně
kvalitní a zodpovědný
přístup žáků v distančním
vzdělávání v době
uzavření škol.

10.000,-Kč

Odměny za mimořádně
kvalitní a zodpovědný
přístup žáků v distančním
vzdělávání v době
uzavření škol.

10.000,-Kč

Odměny za mimořádně
kvalitní a zodpovědný
přístup žáků v distančním
vzdělávání v době
uzavření škol.

2) Městská knihovna Český Těšín
Název dárce
Věcný dar
M. V.
Kniha – 4 ks
Český Těšín
v celkové hodnotě
200,- Kč
M. C.
Kniha – 10 ks
Český Těšín
v celkové hodnotě
500,- Kč
Klub Muzyki i Literatury
Kniha – 1 ks
REGON: 930889829
v celkové hodnotě
pl. gen. T. Kościuszki 10
50,- Kč
50-028 Wrocław
POLSKA
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Použití daru
Zapsání do knihovního
fondu.
Zapsání do knihovního
fondu.
Zapsání do knihovního
fondu.

Pokrač. usn.
č. 2134/36./RM
Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě, příspěvková
organizace
IČO: 00100579
Prokešovo náměstí 1802/9
702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava a Přívoz

Kniha – 1 ks
v celkové hodnotě
50,- Kč

Zapsání do knihovního
fondu.

Fundacja Pomoc Polakom
na Wschodzie
REGON: 010100610
Jazdów 10A
00-467 Warszawa
POLSKA
K. K.
Český Těšín

Kniha – 15 ks
v celkové hodnotě
750,- Kč

Zapsání do knihovního
fondu.

6 ks dřevěných
dekorací – knižních
skřítků, v hodnotě
1 000,-Kč

Dekorace knihovny.

3) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace
Název dárce
Finanční dar
Použití daru
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s
90.000,-Kč
Finanční podpora
IČO: 29005469
základním školám
Hvězdova 1716/2b
v oblasti:
140 00 Praha 4 – Nusle
a) výzkumu a vývoje
v oblasti vzdělávání;
b) podpory
vzdělávacích,
společenských,
kulturních,
sportovních a jiných
akcí přispívajících
k všestrannému
rozvoji osobnosti.
PORMAT s.r.o.
2.550,-Kč
Nákup vybavení pro MŠ
IČO: 05759706
Ostravská.
Jablunkovská 851/40
737 01 Český Těšín
___________________________________________________________________________
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2135/36./RM
11.3.2021
(ŠaK)

Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 4
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a společenské
středisko „Střelnice“, a to navýšení stavu svěřeného nemovitého
majetku o částku 200.669,89 Kč, to je o hodnotu provedené
rekonstrukce hygienického zařízení v Kině Central v Českém Těšíně,
s účinností od 01.05.2021
Rada města Český Těšín
doporučuje

Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit aktualizaci
stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 k Dodatku č. 4 ze dne
19.10.2009 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní
a společenské středisko „Střelnice“ (IČO: 00417556, Střelniční 256/1,
737 01 Český Těšín), a to navýšení stavu svěřeného nemovitého majetku
o částku 200.669,89 Kč, to je o hodnotu provedené rekonstrukce
hygienického zařízení v Kině Central v Českém Těšíně, s účinností
od 01.05.2021
___________________________________________________________________________
2136/36./RM
11.3.2021
(ŠaK)

Plán práce Komise tělovýchovy a sportu na rok 2021
Rada města Český Těšín
schvaluje

v souladu s ust. § 3 odst. 1 Řádu č. 1/2007 – Jednací řád komisí Rady města
Český Těšín plán práce Komise tělovýchovy a sportu na rok 2021
___________________________________________________________________________
2137/36./RM
11.3.2021
(ŠaK)

Organizace ocenění pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení na území Města Český Těšín u příležitosti Dne učitelů v roce
2021
Rada města Český Těšín
v souladu s § 102 odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1. s c h v a l u j e
organizaci ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
na území Města Český Těšín u příležitosti Dne učitelů v roce 2021
2. s c h v a l u j e
kritéria pro podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení na území Města Český Těšín dle předloženého návrhu
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Pokrač. usn.
č. 2137/36./RM
3. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,-Kč a věcného daru – pamětní list,
kniha, kytice (nejvýše 12 oceněným pedagogickým pracovníkům) včetně
úhrady nákladů spojených s organizací ocenění pedagogických pracovníků
škol a školských zařízení na území Města Český Těšín u příležitosti Dne
učitelů v roce 2021 s přidělením finančního krytí organizační jednotky 72 –
školství
___________________________________________________________________________
2138/36./RM
11.3.2021
(ŠaK)

Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český
Těšín „Podpora táborových pobytů a příměstských táborů v roce 2021“
Rada města Český Těšín
schvaluje

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu
města Český Těšín „Podpora táborových pobytů a příměstských táborů
v roce 2021“.
___________________________________________________________________________
2139/36./RM
11.3.2021
(ŠaK)

Jmenování členů hodnotících komisí pro posuzování žádostí o účelové
dotace z rozpočtu města Český Těšín v rámci programu „Podpora
projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou,
sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou
pro rok 2021“
Rada města Český Těšín
dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
jmenuje
pětičlenné komise pro posuzování žádostí o účelové dotace z rozpočtu města
Český Těšín v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na oblast
kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality,
sportovní a jinou pro rok 2021“, a to na podporu aktivit v oblastech:
a) kulturních a uměleckých:
1. Ing. Iris Heclová
2. Mgr. Tomasz Pustówka
3. Ing. Miroslav Stařičný
4. Mgr. Gabriela Hřebačková
5. Ing. Vít Slováček
náhradník: pan Petr Lose
administrátor: mgr Barbara Lisztwanová
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Pokrač. usn.
č. 2139/36./RM
b) sociálních a zdravotních:
1. Mgr. Jan Czudek
2. pan Emil Morávek
3. Mgr. Jana Rodáková
4. Mgr. Gabriela Hřebačková
5. Bc. Tomáš Pavelek
náhradník: Mgr. Monika Kovářová, Dis.
administrátor: Bc. Alice Loseová
c) prevence kriminality:
1. Mgr. Richard Moldrzyk
2. Bc. Lubomír Lukšík
3. pan Petr Glaic
4. Ing. Vít Slováček
5. Bc. Tomáš Pavelek
náhradník: Bc. Michal Wawrzyk
administrátor: pan Petr Glaic
d) sportovních a jiných:
1. Karel Kula
2. Ing. Tomáš Fukala
3. Ing. Miroslav Stařičný
4. Mgr. Gabriela Hřebačková
5. Bc. Tomáš Pavelek
náhradník: Bc. Vladimír Kroček, pan Tomáš Wardas
administrátor: Ing. Jana Černilová
___________________________________________________________________________
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2140/36./RM
11.3.2021
(ŠaK)

Vnitřní předpis „Informace o zápisu k přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání“ příspěvkové organizace Masarykova základní škola
a mateřská škola Český Těšín, IČO: 60784512, Komenského 607/3,
737 01 Český Těšín, stanovující kapacitu a podmínky, na základě
kterých budou přijímány děti k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2021/2022 v mateřské škole, která je určena jako firemní mateřská
škola dle § 34 odst. 8) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v organizaci Masarykovy
základní školy a mateřské školy Český Těšín v místě poskytovaného
vzdělávání na adrese Komenského 610/7, 737 01 Český Těšín
Rada města Český Těšín
schvaluje

příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola Český
Těšín, IČO: 60784512, Komenského 607/3, 737 01 Český Těšín v souladu
s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis „Informace o zápisu
k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávaní“, stanovující kapacitu
a podmínky, na základě kterých budou přijímány děti k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v mateřské škole, která je určena jako
firemní mateřská škola dle § 34 odst. 8) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v organizaci Masarykovy
základní školy a mateřské školy Český Těšín v místě poskytovaného
vzdělávání na adrese Komenského 610/7, 737 01 Český Těšín
dle doplněného návrhu
___________________________________________________________________________
2141/36./RM
11.3.2021
(ŠaK)

Smlouva o bezúplatném převodu majetku
Rada města Český Těšín
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 7, písm. a) zákona 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku (knižní monografie „Český
Těšín“ autora Henryka Wawreczky) mezi Městem Český Těšín
a příspěvkovou organizací Městská knihovna Český Těšín (IČO: 64628795;
Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín) dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
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2142/36./RM
11.3.2021
(ST)

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace města Český Těšín „Základní škola a mateřská
škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace“
Rada města Český Těšín
1.

bere na vědomí

v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích Zápis z konkursního řízení
na výběr nejvhodnějšího uchazeče pro výkon činnosti ředitele příspěvkové
organizace města Český Těšín „Základní škola a mateřská škola Český
Těšín Kontešinec, příspěvková organizace“
2.

jmenuje

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Marcela
Žebroka ředitelem příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola
Český Těšín, příspěvková organizace“, Masarykovy sady 104/21, 737 01
Český Těšín, IČO: 725455917 s účinností od 01.04.2021
3. s c h v a l u j e
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném znění, v souladu s nařízením
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
v platném znění a v souladu s organizační směrnicí číslo 10/2006 „Zásady
pro stanovení výše příplatku za vedení, zvláštního příplatku, osobního
příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení s právní
subjektivitou, které zřizuje obec“ ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2
a dodatku č. 3 výši platu panu Mgr. Marcelu Žebrokovi, s účinností
od 01.04.2021, dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
2143/36./RM
11.3.2021
(TA)

Organizační řád MěÚ Český Těšín
Rada města Český Těšín
dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje

organizační směrnici č. 3/2021 Organizační řád Městského úřadu Český
Těšín s účinností od 1.4.2021
___________________________________________________________________________
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2144/36./RM
11.3.2021
(IT)

Veřejná zakázka malého rozsahu „Mobilní Rozhlas - prodloužení
smlouvy“
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s Organizační směrnicí č. 4/2019 Zásady pro zadávání
veřejných zakázek a jejich dodatků, jejichž zadavatelem je město Český
Těšín a příspěvkové organizace jím zřízené
1. schvaluje
odůvodnění použití čl. III odstavce 1 Organizační směrnice č. 4/2019
Zásady pro zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Český
Těšín a příspěvkové organizace jím zřízené k přímému zadání veřejné
zakázky malého rozsahu „Mobilní Rozhlas - prodloužení smlouvy“,
2. schvaluje

2.1. dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Mobilní
Rozhlas - prodloužení smlouvy", a to firmu Neogenia s.r.o. se sídlem
Hybešova 726/42, Brno 602 00, IČ: 29198950,
2.2. prodloužení stávající platné smlouvy o poskytování služeb komunikační
platformy Mobilní rozhlas na dobu neurčitou, s firmou Neogenia s.r.o.
se sídlem Hybešova 726/42, Brno 602 00, IČ: 29198950,
2.3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb komunikačního
ekosystému Mobilní rozhlas, s firmou Neogenia s.r.o. se sídlem
Hybešova 726/42, Brno 602 00, IČ: 29198950, dle předloženého
návrhu.
___________________________________________________________________________
2145/36./RM
11.3.2021
(IT)

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozvoj a provoz geografického
informačního systému města Český Těšín“
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s Organizační směrnicí č. 4/2019 Zásady pro zadávání
veřejných zakázek a jejich dodatků, jejichž zadavatelem je město Český
Těšín a příspěvkové organizace jím zřízené
1. schvaluje
odůvodnění použití čl. III odstavce 1 Organizační směrnice č. 4/2019
Zásady pro zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Český
Těšín a příspěvkové organizace jím zřízené k přímému zadání veřejné
zakázky malého rozsahu „Rozvoj a provoz geografického informačního
systému města Český Těšín“,
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Pokrač. usn.
č. 2145/36./RM
2. schvaluje
2.1. dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rozvoj a provoz
geografického informačního systému města Český Těšín ", a to firmu
T-Mapy spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 47451084,
2.2. uzavření smlouvy o podpoře a rozvoji geografického informačního
systému č. 106/2020, s firmou T-Mapy spol. s r.o., se sídlem Špitálská
150, 500 03 Hradec Králové, IČ: 47451084, dle předloženého návrhu.
___________________________________________________________________________
2146/36./RM
11.3.2021
(IT)

Uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/08/176 ze dne
19. 9. 2008 ve znění dodatků č. 1-11
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje

uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo číslo SWR/08/176 ze dne
19. 9. 2008 ve znění dodatků č. 1-11 s firmou VERA spol. s r.o., Lužná 2,
160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ 62587978 dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________

Mgr. Gabriela Hřebačková, v. r.
starostka města

Bc. Tomáš Pavelek, v. r.
místostarosta města
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