
Důvodová zpráva: 

 

K bodu „vzít na vědomí“ 

 

Dle Článku IV. odst. 5. Statutu fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově schváleného dne 20.12.2010, rada města 

předkládá Zastupitelstvu města Havířova průběžné čtvrtletní výsledky hospodaření fondu. 

 
Tok finančních prostředků a tvorba finančních  

            prostředků na účtu FB  

rok 2016 
 

  

Schválený 
rozpočet   
rok 2016 

Upravený 
rozpočet VI. 

rok 2016 

Skutečnost       
1-12/2016 

  (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2016 2 075,00 2 276,05 2 276 046,63 

Převod na FB na základě vypořádání r. 2015 0,00 +121,34 +121 340,00 

Převod z FB na základě vypořádání r. 2015 0,00 -203,86 -203 858,00 

Příjmy FB  0,00 +968,45 +968 682,80 

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 232,80 

           přijaté sankční platby 0,00 968,45 968 450,00 

Zapojení FB do výdajů  -759,00 -1 721,10 -1 431 194,90 

z toho: ORG 93,00 0,00 0,00 

           MP 666,00 1 624,10 1 334 894,90 

           KP 0,00 37,00 36 300,00 

           MŠ Petřvaldská 0,00 25,00 25 000,00 

           SSRZ 0,00 35,00 35 000,00 

Konečný stav k 31.12.2016 1 316,00 1 440,88 1 731 016,53 

Změna stavu účtu FB +759,00 +835,17 545 030,10 

 

 
rok 2017 

 

  

Schválený 
rozpočet         
rok 2017 

Upravený 
rozpočet I. 
rok 2017 

Skutečnost           
1/2017 

  (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2017 1 472,00 1 472,00 1 731 016,53 

Příjmy FB  0,00 0,00 +14,91 

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na 
účtu 

0,00 0,00 14,91 

Zapojení FB do výdajů  -860,00 -895,00 -18 997,00 

z toho: MP 860,00 895,00 18 997,00 

Konečný stav k 31.12.2017 (k 31.1.2017) 612,00 577,00 1 712 034,44 

Změna stavu účtu FB +860,00 +895,00 +18 982,09 
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K bodu „schvaluje“ 

 

Na základě výsledků projektu týkajícího se měření spotřeby nelegálních návykových látek 

žáků z konce loňského roku a i vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu pedagogů i veřejnosti  

na tzv. „podzimní tour“ doporučujeme se znovu zapojit do preventivního projektu v oblasti 

primární protidrogové prevence „REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak“.  

 

Tentokrát by byly osloveny 6. a 7. ročníky havířovských základních škol, jednalo by se 

předběžně o 1172 žáků. Každé základní škole bude zároveň nabídnuta možnost případně 

nahradit některou třídu nebo i doplnit dětmi z 8. a 9. ročníků, které se podzimní akce nemohly 

zúčastnit. Kapacitně by měly být požadavky ze strany škol dostatečně pokryty. 

Na základě celkového počtu žáků a technickým možnostem je plánováno přistavení vlaku  

na 4 pracovní dny.  

 

 

INFORMACE K PROJEKTU  

 
 

Jedná se o tzv. „jarní tour“, která v měsících dubnu a květnu 2017 míří do měst MS kraje  

a pak dále na Slovensko. V současné době již o realizaci závazně jedná Ostrava-Poruba, 

Krnov, Karviná, Třinec, Jablunkov a Čadca. 

Akce je realizována „na klíč“ na základě smlouvy o spolupráci s nadačním fondem,  

realizace akce zahrnuje celkovou přípravu, včetně: 

- komunikace se školami a příprava harmonogramu prohlídek 

- zajištění včasné propagace ve městech, včetně využití médií 

- přistavení vlaku na místo plnění 

- zpřístupnění vlaku objednaným školním skupinám v pracovní dny v době  

od  8:00 do 15:50 hod. 

- zpřístupnění vlaku skupinám veřejnosti v pracovní dny v době od 15:30 do 19:50 hod.  

a v sobotu v době od 10:00 do 18:00 hod. 

- zajištění protidrogového programu pro každou skupinu v délce 90 minut 

- zajištění následných tiskových a závěrečných zpráv 

- následného zpracování dat z dotazníkového šetření mládeže. 

 

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Plánované náklady:   

Paušální poplatek za jeden den zastavení protidrogového vlaku ve městě  

zahrnuje celkovou organizaci preventivní akce na klíč při naplnění maximální denní 

kapacity školních prohlídek tj. 306 žáků  

(jedná se o 18 školních prohlídek o max. kapacitě jedné prohlídky 17 žáků)  

a prohlídky pro veřejnost pro 135 osob  

(9 prohlídek/max. kapacita 15 osob). 

 

Vstupné pro žáky  200,- Kč  – je plně hrazeno městem 

                             (vše je již zahrnuto do paušální platby) 

Vstupné pro veřejnost 150,- Kč  – spoluúčast města 50,-   (je již v paušální platbě) 

                     návštěvníci uhradí 100,- Kč/osobu 

         (původní návrh nadace na spoluúčast města 

          ve výši 100,- Kč nebyla doporučena) 
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Doprava dle aktuální nabídky ČD pro město Havířov v závislosti na počtu 

zúčastněných měst činí 15 000 Kč denně. Sazba je rovněž zahrnuta do paušální částky. 

 

paušální sazba/den ………………………… 82 950,- Kč 

 

 

Nové informace ze dne 6.2.2017 

Moravskoslezský kraj je tentokrát ochoten akci finančně podpořit, a to příspěvkem na 

dopravu a příspěvkem na vstupném pro širokou veřejnost. Podpora bude poskytnuta formou 

dotace, která však může být schválena až za několik týdnů.  

Tato dotace bude zohledněna ve faktuře v rámci konečného vyúčtování.   
 

Plánovaná podpora kraje se vztahuje na tyto oblasti: 
 

1.  Příspěvek na dopravu - přistavení vlaku ve městě.  

Pro město by se v případě schválení podpory snížily náklady za přistavení vlaku dle 

článku III odstavec 5. návrhu smlouvy. Denní náklady na přistavení vlaku v rámci 

„Moravskoslezské tour jaro 2017" jsou vyčísleny na 15 000 Kč. Ponížení ceny  

za dopravu v případě schválení podpory od Kraje bude zohledněno při doplatku  

po realizaci akce. 
 

2.  Příspěvek na program pro rodiny/veřejnost - Kraj by přispěl 80 Kč na každou  

 vstupenku v případě, že se město také bude podílet částkou 50 Kč na každé vstupence.  

Návštěvníci programu pro rodiny a veřejnost by platili jen 20 Kč. 
 

3.  MS kraj navrhuje příspěvkem podpořit program pro rodiny/veřejnost také v sobotu 

plánovaný termín zastávky ve dnech 6. - 11. dubna je vč. soboty 8.4.2017, ovšem 

pouze v případě, že se bude na vstupném podílet také město. V sobotu je kapacita pro 

rodiny/veřejnost 250 osob. Příspěvek kraje by znamenal opět 80 Kč na každou 

vstupenku, město by poskytlo spoluúčast ve výši 50 Kč, celkem by náklady města  

na spoluúčast sobotního programu vycházely na 12 500 Kč.  

 

 

rozpočet na 4 dny  …………………………………………………   331 800,- Kč 

sobota – příspěvek na veřejnost …………………………………     12 500,- Kč 

CELKEM   ……………………………………………………….…. 344 300,- Kč 

odpočet nákladů na přistavení vlaku……………………………  -  60 000,- Kč 

předpokládaná konečná cena po obdržení dotace……………    284 300,- Kč 

  

 

 

V případě získání dotace budou nevyčerpané finanční prostředky z Fondu bezpečnosti 

převedeny zpět do fondu.   

 

 

 

Vedení města doporučuje se projektu zúčastnit v navrženém rozsahu a financování zajistit 

z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku  

ve městě Havířově, případně zajistit financování dopravy z dotace MS kraje. 

(výsledek jednání vedení města se zástupci nadačního fondu NOVÉ ČESKO dne 18.1.2017) 
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Stanovisko městské policie: 

Městská policie jako správce FB doporučuje schválit čerpání finančních prostředků  

dle návrhu usnesení. Požadované položky jsou v souladu se Statutem Fondu pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově. 

 

 

 

Stanovisko ekonomického odboru: 

Navrhované zapojení prostředků FB je zapracováno do materiálu EO „Návrh úprav rozpočtu 

II. na rok 2017“, který bude ZMH projednávat a schvalovat dne 27. 2. 2017. 

 

 


