
 

 

Důvodová zpráva: 

 

Žádosti ze sportovní sféry: 

1) 

Dne 16. 9. 2016 podal Basketbalový Club Slavia Havířov, z.s., žádost o poskytnutí dotace  

ve výši 77 000 Kč na činnost klubu v roce 2016. 

Jedná se ale o bývalý basketbalový oddíl, který byl veden pod Slavií Havířov, a po zániku 

tohoto sdružení byl součástí Atletického oddílu Slavie Havířov. 

 

Basketbalový Club Slavia Havířov, z.s., podal žádost o dotaci na činnost klubu v roce 2016 

již dne 30. 3. 2016. Z důvodu, že subjekt v době podání první žádosti o dotaci z právního 

hlediska neexistoval (nebyl zapsán ve spolkovém rejstříku a neměl přiděleno IČO), nebylo 

možno žádost v 1. kole dotačního řízení projednávat. Tato skutečnost byla předsedovi spolku 

sdělena s tím, že žádost o dotaci si může podat pouze existující subjekt, tj. subjekt, který má 

přiděleno IČO a je zapsaný v příslušném rejstříku. 

Spolek byl zapsán ve veřejném rejstříku dne 10. 9. 2016. 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 12. 10. 2016: 

ad 3) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí Basketbalového Clubu 

Slavia Havířov, z.s., o poskytnutí dotace na rok 2016. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova tuto žádost podpořit. 

Hlasování:    přítomno:  8   pro: 8     proti: 0       zdržel se: 0 

 

2) 

Dne 14. 9. 2016 podal FC KARO Havířov, z.s., žádost o poskytnutí dotace  

ve výši 268 000 Kč na činnost klubu v roce 2016. 

Jako důvod pozdního podání žádosti klub uvedl, že v minulosti oddíl kulturistiky patřil pod 

Slavii Havířov. Po zániku Slavie patřil pod Atletický oddíl Slavie Havířov, ve kterém  

je předseda Ing. Ivo Polášek. Dle slov předsedy FC KARO Havířov, z.s., pana Romana 

Špačka, měl pan Polášek pro rok 2016 podat žádost i pro oddíl kulturistiky, což však neučinil 

a oddíl vyloučil.  

 

Klub také uvedl, že v letošním roce na své náklady provedl celkovou rekonstrukci fitness 

centra – opravy stropů, podlah v šatnách a koupelnách, nátěr stěn a výměnu osvětlení. 

 

FC KARO Havířov, z.s., podal žádost o dotaci na činnost klubu v roce 2016 již dne 30. 3. 

2016. Z důvodu, že subjekt v době podání první žádosti o dotaci z právního hlediska 

neexistoval (nebyl zapsán ve spolkovém rejstříku a neměl přiděleno IČO), nebylo možno 

žádost v 1. kole dotačního řízení projednávat. Tato skutečnost byla předsedovi spolku sdělena 

s tím, že žádost o dotaci si může podat pouze existující subjekt, tj. subjekt, který má přiděleno 

IČO a je zapsaný v příslušném rejstříku.  

Spolek byl zapsán ve veřejném rejstříku dne 8. 7. 2016.  

 

Výpis z komise sportovní ze dne 12. 10. 2016: 

ad 4) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí FC KARO Havířov, z.s.  

o poskytnutí dotace na rok 2016. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova tuto žádost podpořit. 

Hlasování:    přítomno:  8   pro: 8     proti: 0       zdržel se: 0 
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3) 

Dne 29. 9. 2016 podal FK Gascontrol Havířov, z.s., žádost o navýšení poskytnuté dotace  

na činnost klubu v roce 2016 o 15 000 Kč, na celkovou výši 155 000 Kč. 

Navýšení dotace chce klub využít na odměny trenérů. Důvod pozdního podání žádosti klub 

neuvedl.  

 

Výpis z komise sportovní ze dne 12. 10. 2016: 

ad 2) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí FK Gascontrol Havířov, z.s.,  

o navýšení dotace na činnost v roce 2016. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova tuto žádost podpořit. 

Hlasování:    přítomno:  8   pro: 8     proti: 0       zdržel se: 0 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 22. 2. 2016 schválilo usnesením  

č. 403/10ZM/2016 FK Gascontrol Havířov, z.s., dotaci ve výši 140 000 Kč. Tato dotace již 

byla vyplacena.  

 

4) 

Dne 12.10.2016 podala Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek, oddíl 

basketbalu MLÁDEŽ žádost o navýšení poskytnuté dotace na činnost klubu v roce 2016  

o 70 000 Kč na celkovou výši 460 000 Kč. 

Jako důvod klub uvedl založení přípravky pro děti od 10 let (ZŠ K. Světlé) a pro děti od 12 let 

(Sportovní hala Žákovská). Družstvo dívek i chlapců U14 pak hrají nejvyšší soutěž, čímž 

rostou náklady na cestovné i odměny pro rozhodčí. 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 12. 10. 2016: 

ad 5) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí TJ Start Havířov, oddílu 

basketbalu o navýšení dotace na činnost v roce 2016. Tomuto oddílu byla navýšená dotace již 

ve 2. kole žádostí. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova tuto žádost podpořit. 

Hlasování:    přítomno:  8   pro: 8     proti: 0       zdržel se: 0 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 22. 2. 2016 schválilo usnesením  

č. 403/10ZM/2016 TJ Start Havířov, oddílu basketbalu, dotaci ve výši 350 000 Kč. Tato 

dotace již byla vyplacena.  

Na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 27. 6. 2016, č. usn.  

482/12ZM/2016, byla příjemci zvýšena původně schválená dotace o částku 40 000 Kč, na 

celkovou částku 390 000 Kč. Tato dotace již byla vyplacena. 

 

5) 

Dne 12.10.2016 podala Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek, oddíl 

basketbalu MUŽI žádost o navýšení poskytnuté dotace na činnost klubu v roce 2016  

o 180 000 Kč na celkovou výši 280 000 Kč. 

Jako důvod klub uvedl hraní 1. ligy (druhou nejvyšší soutěž v ČR), a tím vysoké náklady.  

1. ligu hraje klub již 2. sezónu. Věkový průměr týmu je 23 let. 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 12. 10. 2016: 

ad 5) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí TJ Start Havířov, oddílu 

basketbalu o navýšení dotace na činnost v roce 2016. Tomuto oddílu byla navýšená dotace již 

ve 2. kole žádostí. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova tuto žádost podpořit. 

Hlasování:    přítomno:  8   pro: 8     proti: 0       zdržel se: 0 
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Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 22. 2. 2016 schválilo usnesením  

č. 403/10ZM/2016 TJ Start Havířov, oddíl basketbalu na 1. ligu mužů, dotaci ve výši 100 000 

Kč. Tato dotace již byla vyplacena.  

 

 

Žádosti z mimosportovní sféry: 

1) 

Dne 16. 11. 2016 podala Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 

00844896 (dále jen „NsP“), žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 

2016 na projekt „Pořízení elektrického polohovatelného křesla pro OKH stacionář“. 

 

Žádosti NsP předcházela žádost Nadačního fondu Pavla Novotného (dále jen „Nadační 

fond“), ze dne 27. 7. 2016 o poskytnutí finančního daru, která byla adresována vedení města 

Havířova. 

Požadovaný dar měl být využit na pořízení 2 aplikačních křesel pro onkologické pacienty 

oddělení klinické hematologie NsP.  

Ve prospěch této akce vyhlásil Nadační fond veřejnou sbírku, která byla povolena Krajským 

úřadem Moravskoslezského kraje a trvala do 31. 10. 2016. 

 

Z důvodu, že ve sbírce byly vybrány finanční prostředky pouze na zakoupení 1 aplikačního 

křesla, bylo navrhnuto, že finanční prostředky na zakoupení 2. aplikačního křesla pro 

onkologické pacienty oddělení klinické hematologie NsP by bylo lepší poskytnout přímou 

dotací NsP z rozpočtu statutárního města Havířova, nikoliv přes Nadační fond, a to na základě 

žádosti NsP o poskytnutí dotace.  

 

2) 

Dne 14. 10. 2016 byla statutárnímu městu Havířov doručena žádost Střední školy technických 

oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkové organizace (dále jen „SŠTO“), 

o navýšení dotace poskytnuté na projekt „Řemeslo bez hranic“ o 25 000 Kč. 

 

SŠTO byla v letošním roce poskytnuta dotace na 2 projekty s plánovanou podporou v rámci 

přeshraniční spolupráce s polským partnerem - „Řemeslo bez hranic“ a „Sport bez hranic“, 

oba byly shodně podpořeny částkou 25 000 Kč. Jelikož projekt „Sport bez hranic“ nezískal 

podporu Euroregionu Těšínské Slezsko, žádá SŠTO o přesun nevyužité částky 25 000 Kč na 

projekt „Řemeslo bez hranic“, který schvalovacím řízením prošel. 

Cílem projektu je posílení spolupráce s partnerskou školou v Jastrzębie-Zdróju, podpora 

odborného vzdělávání, zkvalitnění výuky řemesel dovybavením dílen. Výuka bude nabídnuta 

i žákům a učitelům havířovských základních škol. 

 

Požadovaná částka by byla využita na pořízení dílenských pracovních dvojstolů. 

 

Žádost byla projednána v komisi školské dne 16. 11. 2016 s tímto usnesením: 

„ŠK nedoporučuje schválit SŠTO navýšení dotace na projekt „Řemeslo bez hranic“ 

o částku 25 000 Kč. 

Důvod nedoporučení: částku 25 000 Kč, která nebude využita ve zrušeném projektu „Sport 

bez hranic“ chce škola využít na pořízení dílenských pracovních stolů, což Zásady 

poskytování dotací ve článku III, bod 5. c) (pořízení inventáře do interiéru – např. vybavení 

kanceláří a místností) neumožňují. 

Hlasování: Přítomno: 6  Pro:   6  Proti:  0 Zdržel se: 0“ 
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3) 

Dne 22. 8. 2016 požádala Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. 

o navýšení dotace poskytnuté na projekt „Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL 

Havířov“ o 108 600 Kč. Částka ve výši 50 000 Kč schválená ZMH dne 27. 6. 2016 byla již 

na tento projekt vyplacena. 

Žadatel svou prosbu o přehodnocení původně poskytnuté částky zdůvodňuje vysokou 

společenskou potřebností projektu, kdy zaměřením na děti ze sociálně slabých rodin přispívá 

ke zlepšení situace v našem regionu. Projekt zahrnuje pořízení vybavení kuchyně, odměny 

lektorům a materiál potřebný pro vedení kroužku pro 40 dětí. 

 

Výpis ze zápisu komise školské ze dne 16. 11. 2016:  

ŠK nedoporučuje schválit DAKOL navýšení dotace na projekt „Jak chutná 

Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL Havířov“ o částku 108 600 Kč. 

 

Důvod nedoporučení: ŠK nedoporučila ke schválení ani 1. žádost, která byla mimo jiné 

podána mimo veškeré termíny. Škole bylo přesto vyhověno a nyní požaduje navýšení na 

projekt, který je vlastně zájmovým kroužkem pro 40 žáků SŠ od září 2016 do prosince 2016, 

o 108 600 Kč! 

Hlasování: Přítomno: 6  Pro:   6 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 

Poznámka OŠK: 

Poskytování dotací (projednávání žádostí) mimo řádné termíny, pokud se nejedná  

o nepředvídanou situaci či krizový stav, je v rozporu s ustanovením Čl. V, bodu 3. a 4. 

platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova. Na základě 

tohoto ustanovení by měly být žádosti o dotace, které neřeší poskytnutí dotace na 

nepředvídanou situaci či krizový stav vyřazeny z dalšího projednávání. 

Zůstatek výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary v Rezervě k rozdělení činí 309 000 Kč.  

 

V případě nevyčerpání Rezervy k rozdělení ve výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace  

a dary pro rok 2016, bude tato Rezerva zapojena v roce 2017.  

 

 


