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Příloha č. 9 – Výpisy ze zápisů komisí RMH 

 

Komise pro plánování sociálních služeb (příloha č. 1) 
 

Na jednání komise dne 25.4.2017 byly projednány doručené žádosti o poskytnutí dotací 

z rozpočtu města a byla přijata níže uvedená usnesení:  

 

V sociální oblasti bylo možno navrhnout poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 

Havířova pro rok 2017 v celkové výši 1 860 000,- Kč. Finanční prostředky k přerozdělení pro 

podporu projektů v sociální oblasti jsou po 1. kole ve výši 0 Kč.  

Při projednávání jednotlivých žádostí o dotace z rozpočtu města Havířova pro rok 2017 

vycházela Komise pro plánování sociálních služeb z platných „Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova“ a z „Komunitního plánu sociálních služeb                              

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“.  

Komise pro plánování sociálních služeb doporučuje poskytnout dotace dle níže uvedeného 

textu: 

Usnesení 06/03/2017 – Komise pro plánování sociálních služeb doporučuje schválit 

poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova pro registrované sociální služby v sociální 

oblasti pro rok 2017 dle návrhu komise a se zapojením rezervy OJ 10 viz. příloha zápisu 

komise. 

Hlasováno:     7 x pro        0 x proti      0 x zdržel se hlasování 

 

 

Komise sociální a zdravotní (příloha č.1,6) 
 

Na jednání komise dne 26.4.2017 byly projednány doručené žádosti o poskytnutí dotací 

z rozpočtu města a byla přijata níže uvedená usnesení:  

 

V sociální oblasti bylo možno, na související aktivity, navrhnout poskytnutí dotací z rozpočtu 

statutárního města Havířova pro rok 2017 v celkové výši 440 000 Kč, v oblasti zdravotnictví 

v celkové výši 150 000 Kč a v oblasti podpory integrovaného záchranného systému v celkové 

výši 550 000 Kč. Finanční prostředky k přerozdělení pro podporu projektů v jednotlivých 

oblastech jsou po 1. kole ve výši 0 Kč.  

Při projednávání jednotlivých žádostí o dotace z rozpočtu města Havířova pro rok 2017 

vycházela Komise sociální a zdravotní z platných „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Havířova“ a z „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2014-2017“. Komise sociální a zdravotní doporučuje 

poskytnout dotace dle níže uvedeného textu: 

 

Usnesení  07/03/2017 – Komise sociální a zdravotní doporučuje schválit poskytnutí dotací 

z rozpočtu města Havířova v oblasti podpory integrovaného záchranného systému pro rok 

2017, se zapojením rezervy OJ 10, dle přílohy č. 1 zápisu komise. 

Hlasováno:      5 x pro        0 x proti      1 x zdržel se hlasování 

 

Usnesení 08/03/2017 – Komise sociální a zdravotní doporučuje schválit poskytnutí dotací 

z rozpočtu města Havířova v oblasti zdravotnictví pro rok 2017, se zapojením rezervy OJ 10,  

dle přílohy č. 2 zápisu komise.  

Hlasováno:      5 x pro        0 x proti      1 x zdržel se hlasování 

 

 



2 

 

Usnesení 09/03/2017 – Komise sociální a zdravotní doporučuje schválit poskytnutí dotací 

z rozpočtu města Havířova v sociální oblasti pro rok 2017, se zapojením rezervy OJ 10, dle 

přílohy č. 3 zápisu komise.  

Hlasováno:     6 x pro        0 x proti      0 x zdržel se hlasování 

 

 

Komise kulturní a letopisecká (příloha č. 2) 
 

Výpis z jednání usnesení komise kulturní a letopisecké ze dne 15.05.2017 

 

Žádosti o poskytnutí dotací v roce 2017, 2. kolo 

Do 2. kola dotačního řízení bylo podáno celkem 9 žádostí. Rezerva kulturní oblasti z 1. kola 

činí 192 000 Kč. Rezerva OJ 10 Ostatní dotace a dary činí 1 640 200 Kč.  
 

Doporučené dotace z rezervy kulturní oblasti 

CANTICORUM MORAVIA, z.s. 

FAHAKL, z.s.  

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Suché  

Fond přátel gymnázia, o.p.s., Havířov-Město, Komenského 2 

IAN PERFEKT, s.r.o. 

Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s. 

Okresní organizace ČSŽ Havířov 

Victory Havířov z.s. 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 

Výše jednotlivých doporučených dotací je uvedena v příloze č. 1. 
 

Usnesení komise kulturní a letopisecké: doporučuje RMH schválit poskytnutí dotací                                       

z rezervy kulturní oblasti  dle přílohy č.1  zápisu komise.  

Hlasování:   přítomno 8      pro 8   proti  0    zdržel se  0 

 

 

Komise školská (příloha č. 3) 
 

Výpis z jednání usnesení komise školské ze dne 10.05.2017 

 

Představení činnosti spolku RC AREA Havířov, z.s. v souvislosti s žádostí o dotaci   

2. kola dotačního řízení 

ŠK   bere na vědomí    žádost  a   doporučuje schválit dotaci na „Činnost spolku v r. 2017“, 

subjektu RC AREA Havířov, z.s., ve výši 12 500 Kč na projekt „Vytvoření a provoz základny 

a tréninkové tratě pro RC modeláře“. 

Hlasování 

Přítomno: 8               Pro:  8                        Proti:  0                   Zdržel se: 0 

 

14. Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v r. 2017-2. kolo dotačního 

      řízení 

I. ŠK   bere na vědomí žádosti subjektů ve školské oblasti v rámci 2. kola dotačního řízení. 

II. ŠK    d o p o r u č u j e   schválit dotace jednotlivým žadatelům o dotaci dle přílohy č. 1 

zápisu komise.  
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Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy (příloha č.4) 

 
Výpis z jednání usnesení komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy ze dne 

03.05.2017 

         

Dotace z rozpočtu města Havířova na rok 2017 – žádosti podané k 31. 03. 2017  

Členové komise obdrželi podklady – žádost subjektů o dotaci podanou v termínu do                  

31.03. 2017.  

Zůstatek finančních prostředků pro oblast poskytovaných dotací a darů – partnerské vztahy 

města pro rok 2017 činí 10 000,- Kč.  

Komise pro prostudování předložených žádostí o dotace, které byly podány ve 2. kole 

dotačního řízení, rozhodla takto: 

 

3.1  Zůstatek finančních prostředků po 1. kole dotačního řízení byl rozdělen následovně: 

Název  subjektu     IČO  Požadavek  Návrh 

komise 

Městský fotbalový klub Havířov, z.s.           27008240           10 000                     10 000 

        

3.2.  Nedoporučené žádosti s uvedením stručného důvodu nevyhovění žádosti 

Název subjektu    IČO                          Důvod nevyhovění žádosti 

Střední škola technických oborů,                                   Střední škola technických oborů,        

Havířov-Šumbark                                                          Havířov-Šumbark                 68321261 Vysoký poměr požadované dotace  

k plánovaným nákladům projektu. 

                         

Vyšší odborná škola DAKOL                       25353446 Vysoký poměr požadované dotace 

a Střední škola DAKOL, o.p.s.    k plánovaným nákladům projektu. 

 

Hlasování o rozdělení dotací: 

Výsledek hlasování:  5 členů komise hlasovalo pro 

  1 člen komise byl proti  

  0 členů komise se zdrželo hlasování 

Přítomno celkem: 6 členů komise   

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Komise protidrogové a prevence kriminality (příloha č. 5) 

 

Výpis z jednání usnesení komise protidrogové a prevence kriminality ze dne 09.05.2017 

 

Komise projednala doručené žádosti o dotace z rozpočtu města Havířova – 2. kolo  

v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality na rok 2017 dle platných  

„Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova“  

s následujícím přijatým usnesením:  

 

Usnesení: 

Komise protidrogová a prevence kriminality RMH 

doporučuje Radě města Havířova  

schválit poskytnutí z rozpočtu města Havířova v oblasti protidrogové a prevence 

kriminality  

na rok 2017 následovně:  
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 Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s. 

na projekt  „Za dobrodružstvím na tábor!“  

ve výši   10 000,- Kč 

 

Hlasování: 

Výsledek hlasování:     5 členů hlasovalo pro 

     0 členů bylo proti  

     0 členů se zdrželo hlasování 

Přítomno celkem:      5  členů KPPK 

 

 

 

Komise životního prostředí (příloha č. 6)  

 

Výpis z jednání usnesení komise pro životní prostředí ze dne 10.5.2017 

 

1. Žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2017 

podané ve druhém kole, tj. k 31.3.2017 

Členové KŽP se seznámili s podanými žádostmi o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 

města Havířov podané ve druhém kole, tj. k 31.3.2017. Dále se členové KŽP seznámili 

s činností a účelem poskytnuté dotace žadatelů: 

a) PETILO, z.s. 

b) Myslivecký spolek Havířov, z.s. 

S ohledem na to že žádosti nejsou pokryty finančními prostředky přidělenými na rok 2017 pro 

životní prostředí, doporučují členové KŽP: 

 

Hlasování:  

Přítomno: 5  

Pro: 4 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

 

a) KŽP doporučuje zařadit k financování ve výši 5 000,-Kč žádosti spolku PETILO, 

z.s.;  

Hlasování:  

Přítomno: 5 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

KŽP doporučuje  nefinancovat žádost Mysliveckého spolku, z.s., neboť nesplňuje 

kritéria pro podporu životního prostředí 

 

 

Komise sportovní (příloha č. 7) 

 
Výpis z jednání komise sportovní ze dne 03.05.2017 

 
Členové komise sportovní navrhli výši poskytnutí dotací pro jednotlivé sportovní subjekty.  

Členové komise rozdělili celý zbylý objem ve sportovní oblasti, tj. 18 400 Kč a využili také 

rezervu k rozdělení OJ 10 ostatní dotace a dary. Z této rezervy navrhují pro sportovní oblast 

použít 493 600 Kč. Výše navrhnutých dotací jsou uvedeny v příloze č. 1. Celkem návrhy 

dotací činí 512 000 Kč. 
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Žádost Českého svazu neslyšících sportovců, z.s. na MS v ledním hokeji v USA, které se 

konalo 19.04. – 29.04.2017 v New Yorku byla vyřazena, a to z důvodu nesplnění podmínek. 

Žádost není podepsána, orazítkovaná, není na formulářích, neobsahuje žádné podrobné 

informace. 

 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova poskytnout jednotlivých 

sportovním subjektům navrhnuté výše dotací. 

Hlasování:    přítomno: 7    pro: 7     proti: 0    zdržel se: 0 
 

 


