USNESENÍ
z 37./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 15. 4. 2021
___________________________________________________________________________
2245/37./1/RM
15.4.2021
(ST)

Program 37./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 15. 4. 2021
Rada města Český Těšín
schvaluje

program 37./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 15. 4. 2021
dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
2246/37./1/RM
15.4.2021
(SO)

Žádost příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín
o souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci mimořádného dotačního
řízení pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19
(Program podpory C).
Rada města Český Těšín
schvaluje

podání žádosti o dotaci ve výši 3 938 590,-- Kč v rámci mimořádného
dotačního řízení pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií
COVID_19 (Program podpory C) příspěvkové organizaci Centrum
sociálních služeb Český Těšín, IČO 70985383, bez finanční spoluúčasti
příjemce
___________________________________________________________________________
2247/37./1/RM
15.4.2021
(SO)

Předchozí souhlas zřizovatele pro přijetí peněžního daru Centrem
sociálních služeb Český Těšín, příspěvkové organizace města Český
Těšín
Rada města Český Těšín
schvaluje
v souladu s § 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 § 37 b
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydání předchozího souhlasu
s přijetím peněžního daru:
Příjemce:
Dárce:
Účel daru:

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková
organizace
Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín
Sociální účely
1

Pokrač. usn.
č. 2247/37./1/RM
Předmět daru:

166 750 Kč na zhotovení skříněk na léky pro registrovanou
sociální službu – Domov pro seniory
___________________________________________________________________________
2248/37./1/RM
15.4.2021
(MAJ)

Smlouva o užívání pozemku
Rada města Český Těšín
schvaluje

dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření smlouvy o užívání pozemku parc.č. 449/1, vým. 6119
m2, ost.pl. zeleň, k.ú. Český Těšín, mezi městem Český Těšín a Kulturním
a společenským střediskem „Střelnice“, se sídlem Střelniční 256/1, Český
Těšín, IČ: 00417556, dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
2249/37./1/RM
15.4.2021
(ÚR)

Vydání Změny č. 5 Územního plánu Český Těšín, formou opatření
obecné povahy
Rada města Český Těšín
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Těšín
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a příslušné podle ustanovení
§ 6 odst. 5 písm. c) a dle § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za použití § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů
vydat

Změnu č. 5 Územního plánu Český Těšín, formou opatření obecné
povahy, jako Opatření obecné povahy č. 01/2021.
___________________________________________________________________________
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2250/37./1/RM
15.4.2021
(OI)

Výběr zhotovitele podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavebních
prací akce „Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská 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
směrnici č. 4/2019 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek, jejichž
zadavatelem je město Český Těšín a příspěvkové organizace jím zřízené“
v platném znění
schvaluje

přidělení veřejné zakázky na realizaci akce „Snížení energetické
náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín“ společnosti INTOZA s.r.o.,
se sídlem Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 25873261
2. uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Snížení energetické
náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín – energetické úspory“
se společností INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1866/103, Hulváky,
709 00 Ostrava, IČ: 25873261 s celkovou cenou díla 8.061.133,00 Kč
bez DPH
3. uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Snížení energetické
náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín – nucené větrání s rekuperací
tepla“ se společností INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1866/103,
Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 25873261 s celkovou cenou díla
1.738.867,00 Kč bez DPH
___________________________________________________________________________
1.

2251/37./1/RM
15.4.2021
(TA)

Změna organizační struktury Městského úřadu Český Těšín
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje
1.

zřízení oddělení dopravních přestupků na odboru živnostenském
a dopravy Městského úřadu Český Těšín s účinností od 1.6.2021

2.

zřízení funkčního místa vedoucí oddělení dopravních přestupků
na odboru živnostenském a dopravy Městského úřadu Český Těšín
s účinností od 1.6.2021

převedení čtyř referentů dopravních přestupků a dvou referentů
přípravy dopravních přestupků z oddělení dopravy odboru
živnostenského a dopravy do oddělení dopravních přestupků odboru
živnostenského a dopravy s účinností od 1.6.2021
___________________________________________________________________________
3.
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2252/37./1/RM
15.4.2021
(ST)

Doplnění programu 16. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín
konaného dne 19. 4. 2021
Rada města Český Těšín
navrhuje

doplnění programu pro 16. zasedání Zastupitelstva města
Český Těšín konané dne 19. 4. 2021 dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________

Mgr. Gabriela Hřebačková, v. r.
starostka města

Bc. Tomáš Pavelek, v. r.
místostarosta města
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