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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:     26. 8. 2017 
NAŠE Č. j.:            MMH/79125/2017 
NAŠE Sp. zn.: I/43/2017 
POČET STRAN DOPISU: 125 
  
VYŘIZUJE:   xxxxxxxxxx 
TEL.: xxxxxxxxxxxx 

FAX: 596 811 276 

E-MAIL: xxxxxxxxxx @havirov-city.cz 

  

DATUM: 18. 9. 2017 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Statutární město Havířov, Magistrát města Havířova (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 

26. 8. 2017 datovou schránkou Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

 

Na základě Vaší žádosti Vám povinný subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 

InfZ, poskytuje informace požadované dle bodů a) částečně b), c), d), e), f) Vaší žádosti s tím, 

že o části Vašeho požadavku obsaženém v písmenu b) Vaší žádosti rozhodl povinný subjekt 

dle § 3 odst. 3 InfZ a § 2 odst. 4 InfZ o odmítnutí části žádosti o informace – viz rozhodnutí 

čj. MMH/74675/2017 ze dne 8. 9. 2017, které Vám bylo zasláno prostřednictvím datové 

schránky ID DS: ugwifbz dne 8. 9. 2017: 

  

 

ad a) 

Jmenný seznam všech žadatelů o dotaci v prvním a druhém kole dotačního 

řízení 
 

Rok 2015 (žádosti na rok 2015) - dle platných Zásad pro poskytování dotací statutárního 

města Havířova  zn. ZS/17/ZMH/2013 a  dodatku  č. 1 zn. ZS/1/ZMH/2015 

 
1. SFK Havířov, z.s. 

10. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 

ADAM - autistické děti a my 

 AMK TĚRLICKO V AČR 

APROPO 

 Atletický oddíl Slavia Havířov, o.s.  

Automotoklub Hlučín 

Billiard club  Havířov 

BK Havířov z.s. 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

 



statutární město Havířov  

MMH/79125/2017 

2 

 

Bridžový klub Havířov 

Capoeira Havířov 

Capoeira z.s. 

Celé Česko čte dětem, o.p.s.  

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.  

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

Combat Garda 

Česká numismatická společnost pobočka v Havířově 

Česká olympijská a.s. 

Česká tábornická unie, klub Placatý kámen Havířov 

Český kynologický svaz, ZKO č. 38, Prostřední Bludovice 96, Horní Bludovice 

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. 

Český svaz ochránců přírody - základní organizace č. 69/01 Havířov 

Český svaz ochránců přírody - základní organizace při ZŠ Frýdecké 

Český svaz žen o.s., Okresní rada žen Havířov 

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizaci 

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Těrlicko, Horní Těrlicko 561, příspěvková organizace  

Divadelní spolek BUKOS o.s. 

Domov Březiny, příspěvková organizace 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

Domov u zámku, o.s. 

Domov Vesna, příspěvková organizace  

Duhové noty, o.s.  

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 

Evangelikální společenství křesťanů 

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

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

 FOCUS MEDICUS, a. s.  

Gymnastika ME Havířov, o.s. 

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

Handicap Sport Club Havířov 

 Havířovský sportovní klub, z.s. 

HC Havířov 2010 s.r.o. 

Hornická kapela, z.s.  

HOSPIC Frýdek - Místek, p.o. 

Charita Český Těšín 

Charita Javorník 

Charita Krnov 

Charita Ostrava 

xxxxxxxxxx 

IAN PERFEKT, s.r.o. 

INNA o.s. Havířov onkologická organizace 

Janáčkův máj, o.p.s. 

xxxxxxxxxx 

Jezdecký oddíl "Stáj Václav" Horní Suchá 

xxxxxxxxxx 

JUDO CLUB HAVÍŘOV o.s. 

Junák – Český skaut, středisko Havířov, z.s. 

KARATE HAVÍŘOV 

KČT oblast Moravskoslezská 

Kick Wolf Team 

Klub přátel Hornického muzea OKD v Ostravě 
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Klub přátel školy při mateřské škole Havířov-Podlesí Čelakovského 1240/4 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, o.s. 

 Klub rodičů a přátel ZUŠ B. Martinů Havířov  

Klub vodního lyžování Havířov 

Klub vojenské historie Ostrava o.s. 

xxxxxxxxxx 

Kraso klub Havířov 

xxxxxxxxxx 

L.E.A.D Parkour, z.s. 

Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, o.s. 

xxxxxxxxxx 

Máma centrum, z.s.  

Maniak aerobik Havířov z.s. 

Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, občanské sdružení 

MD Racing Team 

Městský Fotbalový Klub Havířov 

Metan trials o.s. 

Moje Hnízdo z.s.  

Mrňousek Havířov, s.r.o. 

Muzeum civilní ochrany Dukla 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace  

Nadace LANDEK Ostrava 

Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela v Havířově Bludovicích 

NAHL (Nezávislá amatérská hokejová liga) 

Naše místo z.s. 

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 

Nový domov, příspěvková organizace 

Občanské sdružení Heřmánek 

Občanské sdružení INTEGRA OPAVA 

Občanské sdružení MINITEATRO 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJE 

Občanské sdružení VONIČKA Havířov 

Okresní hospodářská komora Karviná 

Orel jednota Havířov 

Organizační výbor Gracia ČEZ EDĚ 

PETILO, z.s., 

Plavecký klub Havířov 

Podané ruce - osobní asistence 

Podané ruce, z.s.  

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, z.s., Český Těšín 

Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově-

Bludovicích 

Profa Kids Havířov  o.p.s. 

 První softtenisový klub Havířov 

RUGBY CLUB HAVÍŘOV 

xxxxxxxxxx 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov - Město 

Sanatorium Kochova s.r.o. 

Sbor dobrovolných Hasičů Havířov - Město 

 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s. 

Sdružení TRANOSCIUS 

xxxxxxxxxx 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Oblastní odbočka SONS ČR v Havířově 

SK POWER LEMI 
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SK vzpírání Baník Havířov  

SKI CLUB PAULÁT HAVÍŘOV 

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, o.s. 

Slezská diakonie 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

Slezský klub stomiků Ostrava 

Sociální služby Karviná, příspěvkové organizaci 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Místní organizace SPMP ČR Havířov 

Společnost Senior 

Spolek havířovských fotografů z.s.  

Spolek přátel historie města Havířova, z.s. 

Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. 

Sportovní klub karate Budo Havířov, o.s.                             

Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov 

Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov 

Sportovní klub volejbalu Havířov 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov 

Státní okresní archiv Karviná 

Středisko rané péče SPRP Ostrava 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace  

 Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Základní organizaci Havířov KARDIO 

Svépomocná společnost Mlýnek, o.s. 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Taneční klub FLODUR - FLODURÁČEK Havířov 

 Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov  

Taneční škola Horizonty Havířov 

Tělovýchovná jednota Baník Havířov 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Havířov - Dolní Datyně  

Tělovýchovná jednota Slovan Havířov 

  Tenisový klub Tenet 

Tennis Hill Havířov o.s. 

TJ ČSAD Havířov, z s. 

Tělovýchovná jednota Start Havířov 

TRIANON, z.s.  

xxxxxxxxxx 

Veselé rukavice 

VIKING AGENCY s.r.o. 

 Volejbalová akademii mládeže Havířov, z.s. 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

xxxxxxxxxx 

Zájmový spolek rybářů 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Karviná 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc 
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Rok 2015 (žádosti na rok 2016 – 1. kolo dotačního řízení) 

 
1. SFK Havířov, z.s. 

10. přední hlídka Royal Rangers Havířov 

ADAM - autistické děti a my, z. s. 

ADRA, o.p.s. 

APROPO z. s. 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 

BESKYD DZR, o.p.s. 

Best Off Havířov, z.s. 

Billiard Club Havířov, z.s. 

BK Havířov z.s. 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx 

Bridžový spolek Havířov 

Capoeira Havířov 

Celé Česko čte dětem o.p.s. 

Centrum Labyrint z.s. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

Cimbálová muzika JAGÁR, o.s. 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

Česká tábornická unie, klub Placatý kámen Havířov 

Český kynologický svaz, základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice  

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina 

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. 

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace 

Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko 

Domov Březiny, příspěvková organizace 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

Domov Vesna, příspěvková organizace 

Duhové noty, z. s. 

Evangelikální společenství křesťanů 

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

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

 Florbal Havířov 

FOCUS MEDICUS a.s. 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Gymnastika ME Havířov, o.s. 

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

Handicap Sport Club Havířov, z.s. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Havířovský sportovní klub, z.s. 

HC AZ Havířov 2010 z.s. 

HC Havířov 2010 s.r.o. 

Hornická kapela z.s.  

Charita Český Těšín 

Charita Javorník 
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Charita Krnov 

xxxxxxxxxx 

IAN PERFEKT, s.r.o. 

INNA z.s. Havířov onkologická organizace 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Judo club Havířov o.s. 

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s. 

xxxxxxxxxx 

Karate Havířov, z.s. 

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s. 

Klub rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Havířov-Město, z. s. 

Klub vojenské historie Ostrava z.s. 

xxxxxxxxxx 

Kraso klub Havířov z.s. 

Kroužek krojovaných horníků dolu František  

L.E.A.D. Parkour, z.s. 

xxxxxxxxxx 

MÁMA centrum z.s. 

Maniak aerobik Havířov, z.s. 

Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, z. s. 

xxxxxxxxxx.  

Městský Fotbalový Klub Havířov 

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově-Bludovicích 

Moje Hnízdo z.s. 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 

Nadace LANDEK Ostrava 

Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela v Havířově Bludovicích 

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga) 

Naše místo z.s. 

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 

Nový domov, příspěvková organizace 

Občanské sdružení Heřmánek 

"Občanské sdružení MINITEATRO" 

Okresní hospodářská komora Karviná  

Okresní organizace ČSŽ Havířov 

Orel jednota Havířov 

Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z.s. 

PETILO, z.s. 

Plavecký klub Havířov 

Podané ruce - osobní asistence (pobočný spolek) 

Podané ruce, z.s. 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

Prosport - cz o.s. 

První softtenisový klub Havířov 

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov-Město 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

SK Kick Wolf Team, z.s. 

SK POWER LEMI spolek 

Ski club Paulát Havířov, z.s. 

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s. 
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Slezská diakonie 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 

SPMP ČR pobočný spolek Havířov 

Spolek havířovských fotografů z.s. 

Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov 

Spolek přátel historie města Havířova, z.s.  

Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 

"Sportovní-klub.cz" 

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.  

Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov 

Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s. 

Sportovní klub volejbalu Havířov  

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.  

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z.s. 

Středisko rané péče SPRP Ostrava 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace  

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 

Taneční klub FLODUR-FLODURÁČEK Havířov 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 

Tenisový klub Havířov, z.s. 

Tenisový klub Tenet 

Tennis Hill Havířov, z.s. 

TJ Baník Havířov 

TJ ČSAD Havířov, z.s. 

TJ Havířov - Dolní Datyně 

TJ Slovan Havířov, z.s.  

TRIANON, z.s. 

VESELÉ RUKAVICE z. s.  

„Victory Havířov”  

VIKING AGENCY s.r.o. 

Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s. 

Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc 

ZO ČSOP 69/01 Havířov 

ZO ČSOP při ZŠ Frýdecká 

 

 

 

Rok 2016 (žádosti na rok 2016 – 2. kolo dotačního řízení) 

 
ANTIŠMEJDI s. r. o. 

Apoštolská církev, sbor Havířov 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

BC Slavia Havířov z.s. 
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xxxxxxxxxx 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina  

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 

Ekipa, z. s. 

Evangelikální společenství křesťanů 

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

FC KARO Havířov z.s.  

FK Gascontrol Havířov, z.s. 

xxxxxxxxxx 

Gymnastika M&E Havířov, z.s. 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

HC Havířov 2010 s.r.o. 

Hornická kapela z.s. 

Hospic Frýdek - Místek, p.o.  

Charita Frýdek-Místek 

xxxxxxxxxx 

IAN PERFEKT, s.r.o. 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Junák - český skaut, středisko Kruh, Frýdek-Místek, z. s. 

xxxxxxxxxx 

KČT oblast Moravskoslezská 

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje 

xxxxxxxxxx 

Městský Fotbalový Klub Havířov 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.  

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 

xxxxxxxxxx 

Nový domov, příspěvková organizace 

Organizační výbor Gracia ČEZ - EDĚ 

Parkinson-Help z. s. klub Ostrava 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

Rožni Havířov z.s. 

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s.  

Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z. s. 

SENIOR DOMY POHODA a. s. 

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 

SK POWER LEMI spolek 

Slezská diakonie 

Slezský klub stomiků Ostrava, z. s. 

SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými 

jevy a drogovou závislostí  

Společnost senior, z. s. 

Spolek PORTAVITA 

Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 

Sportovní gymnastika T. Havířov 

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s. 

Sportovní klub moderní gymnastiky, z.s. 

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 

Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. Základní organizace Havířov KARDIO 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 

TJ Baník Havířov z.s. 

TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. 

xxxxxxxxxx 
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Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže, Místní skupina Těrlicko 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc   

 

 

 

Rok 2016 (žádosti na rok 2017 – 1. kolo dotačního řízení) 

 
1. SFK Havířov, z.s. 

10. přední hlídka Royal Rangers Havířov 

ADAM - autistické děti a my, z.s. 

ADRA, o.p.s. 

Apoštolská církev, sbor Havířov 

APROPO z. s. 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 

Best OFF Havířov 

Billiard Club Havířov, z.s. 

BK Havířov 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Bridžový spolek Havířov 

Capoeira Havířov 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

Česká tábornická unie - T.K. Placatý kámen Havířov, p.s. 

Český kynologický svaz ZKO Havířov - Bludovice - 038  

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina  

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace 

Domov Březiny, příspěvková organizace 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

Domov Vesna, příspěvková organizace 

DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 

Duhové noty, z. s. 

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 

xxxxxxxxxx 

Evangelikální společenství křesťanů 

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

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

FK Gascontrol Havířov, z.s. 

Florbal Havířov 

Foodfest, s.r.o. 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Gymnastika M&E Havířov, z.s. 

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 

Handicap sport club Havířov 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

HC AZ Havířov 2010 z.s. 

HC Havířov 2010 s.r.o. 

Hornická kapela z.s.  

Hospic Frýdek - Místek, p.o.  

Charita Český Těšín 

Charita Frýdek-Místek 

Charita Javorník 

Charita Krnov 

xxxxxxxxxx 
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INNA z.s. Havířov onkologická organizace 

xxxxxxxxxx 

JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s.  

KARATE Havířov, z.s. 

KČT, oblast Moravskoslezská  

KČT, odbor Beskydy  

Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z. s. 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s. 

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Na Schodech 1, Havířov-

Město, z.s. 

Kraso klub Havířov z.s. 

Krizové centrum Ostrava, z.s. 

Kroužek krojovaných horníků dolu František 

L. E. A. D. Parkour, z.s. 

Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z.s. 

xxxxxxxxxx 

MÁMA centrum z.s. 

Maniak aerobik Havířov, z. s. 

Městský fotbalový klub Havířov 

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově-Bludovicích z.s. 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.  

Moje Hnízdo z. s.  

Muzeum CO Dukla, z.s.  

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 

Nadace LANDEK Ostrava 

Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela v Havířově Bludovicích 

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga), z.s. 

Naše místo z. s. 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 

Nový domov, příspěvková organizace 

Občanské sdružení Heřmánek 

"Občanské sdružení MINITEATRO" 

Okresní organizace ČSŽ Havířov 

Okresní hospodářská komora Karviná 

Orel jednota Havířov 

Orientační běh Havířov, z.s. 

Parkinson-Help z.s. 

PETILO, z.s. 

Plavecký klub Havířov z.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

Podané ruce, z. s. 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

PROSPORT - CZ 

První softtenisový klub Havířov, z.s. 

Rožni Havířov z.s. 

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek 

xxxxxxxxxx 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov - Město 

xxxxxxxxxx 

SENIOR DOMY POHODA a.s. 

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov - Město 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 

SK Kick Wolf Team, z.s. 

SK LUNA Fitness Havířov z.s. 

SK POWER LEMI spolek 

Ski club Paulát Havířov, z.s. 

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s. 

Slezská diakonie 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 
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Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. 

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 

SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně 

patologickými jevy a drogovou závislostí  

SPMP ČR pobočný spolek Havířov 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Havířov 

Společnost senior, z.s. 

Spolek havířovských fotografů z.s. 

Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov  

Spolek PORTAVITA 

Spolek přátel historie města Havířova, z.s. 

Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s. 

Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov z.s. 

Sportovní klub volejbalu Havířov, z.s. 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s. 

"Sportovní-klub.cz"  

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z.s. 

Středisko rané péče SPRP Ostrava 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace 

Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Základní organizace Havířov KARDIO 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s. 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 

Team LightBIKE z.s. 

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 

Tenisový klub Havířov, z.s. 

Tenisový klub Tenet, z.s. 

Tennis Hill Havířov z.s. 

TJ Baník Havířov z.s. 

TJ Havířov - Dolní Datyně, z.s. 

TJ Slovan Havířov, z.s. 

TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. 

TS LDance, z.s. 

U Lišky Pampelišky, z.s.  

xxxxxxxxxx 

VESELÉ RUKAVICE z. s.  

VIKING AGENCY s.r.o. 

Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s. 

Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko, pobočný spolek  

Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková 

organizace 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc  

ZO ČSOP při ZŠ Frýdecká  

ZO ČSOP 69/01 Havířov 

 

 

 

Rok 2017 (žádosti na rok 2017 – 2. kolo dotačního řízení) 

 
Armáda spásy v České republice, z. s. 
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Basketbalový Club Slavia Havířov, z.s. 

BESKYD DZR, o.p.s. 

BK Havířov 

BOX Havířov z.s. 

CANTICORUM MORAVIA, z.s. 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Český svaz bojovníků za svobodu 

Divadelní spolek BUKOS 

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 

xxxxxxxxxx 

Ekipa, z.s. 

FAHAKL, z.s.  

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

Fitcentrum Club KARO Havířov, z.s. 

FK Gascontrol Havířov, z.s. 

Florbal Havířov, z.s. 

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

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 

Havířovský sportovní klub, z.s. 

IAN PERFEKT, s.r.o. 

JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 

Junák - Český skaut, středisko Havířov, z. s. 

KAFIRA o.p.s. 

Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s. 

Liga proti rakovině Praha z. s. 

Maniak aerobik Havířov, z.s. 

Mateřská škola Profa z.s. 

Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s.  

Myslivecký spolek Havířov, z.s.  

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 

Okresní organizace ČSŽ Havířov 

Organizační výbor Gracia ČEZ-EDĚ,z.s. 

PETILO, z.s.  

RC AREA Havířov z. s. 

SK LUNA Fitness Havířov z.s. 

Ski club Paulát Havířov, z.s. 

Slezská diakonie 

Sportovní gymnastika T. Havířov z.s. 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 

Team LightBIKE z.s. 

TRIANON, z. s. 

Victory Havířov z.s. 

Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko, pobočný spolek 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.  

 

 

ad b) 

Zpracovaná data o datu dodání žádosti o dotaci na Magistrát města 

Havířova 

 
Rok 2015: 

Data u žádostí podaných dle Zásad pro poskytování dotací statutárního města Havířova  zn. 

ZS/17/ZMH/2013 a  dodatku  č. 1 zn. ZS/1/ZMH/2015 nebyly zpracovány. 
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2015 – 1. kolo dotačního řízení na rok 2016: 

Název organizace 
Datum 

doručení 

1. SFK Havířov, z.s. 30.10.2015 

10. přední hlídka Royal Rangers Havířov 30.10.2015 

ADAM - autistické děti a my, z. s. 29.10.2015 

ADRA, o.p.s. 21.09.2015 

APROPO z. s. 22.10.2015 

Armáda spásy v České republice, z. s. 30.10.2015 

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 29.10.2015 

BESKYD DZR, o.p.s. 14.10.2015 

Best Off Havířov, z.s. 29.10.2015 

Billiard Club Havířov, z.s. 30.10.2015 

BK Havířov z.s. 29.10.2015 

xxxxxxxxxx 26.10.2015 

xxxxxxxxxx 26.10.2015 

Bridžový spolek Havířov 29.10.2015 

Capoeira Havířov 30.10.2015 

Celé Česko čte dětem o.p.s. 22.10.2015 

Centrum Labyrint z.s. 30.10.2015 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 29.10.2015 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 30.10.2015 

Cimbálová muzika JAGÁR, o.s. 29.10.2015 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 29.10.2015 

Česká tábornická unie, klub Placatý kámen Havířov 15.10.2015 

Český kynologický svaz, základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice  29.10.2015 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina 29.10.2015 

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. 30.10.2015 

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková 

organizace 22.10.2015 

Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko 29.10.2015 

Domov Březiny, příspěvková organizace 27.10.2015 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 29.10.2015 

Domov Vesna, příspěvková organizace 27.10.2015 

Duhové noty, z. s. 27.10.2015 

Evangelikální společenství křesťanů 29.10.2015 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově - Bludovicích 30.10.2015 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově - Suché 26.10.2015 

Florbal Havířov 26.10.2015 

FOCUS MEDICUS a.s. 30.10.2015 

xxxxxxxxxx 27.10.2015 

xxxxxxxxxx 26.10.2015 

Gymnastika ME Havířov, o.s. 30.10.2015 

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace 26.10.2015 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 29.10.2015 

Handicap Sport Club Havířov, z.s. 30.10.2015 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 30.10.2015 

Havířovský sportovní klub, z.s. 29.10.2015 

HC AZ Havířov 2010 z.s. 26.10.2015 
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HC Havířov 2010 s.r.o. 26.10.2015 

Hornická kapela z.s.  29.10.2015 

Charita Český Těšín 23.10.2015 

Charita Javorník 27.10.2015 

Charita Krnov 29.10.2015 

xxxxxxxxxx 29.10.2015 

IAN PERFEKT, s.r.o. 29.10.2015 

INNA z.s. Havířov onkologická organizace 26.10.2015 

xxxxxxxxxx 26.10.2015 

xxxxxxxxxx 29.10.2015 

xxxxxxxxxx 26.10.2015 

Judo club Havířov o.s. 27.10.2015 

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s. 29.10.2015 

xxxxxxxxxx 29.10.2015 

Karate Havířov, z.s. 29.10.2015 

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě 27.10.2015 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s. 14.10.2015 

Klub rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Havířov-

Město, z. s. 30.10.2015 

Klub vojenské historie Ostrava z.s. 29.10.2015 

xxxxxxxxxx 27.10.2015 

Kraso klub Havířov z.s. 22.10.2015 

Kroužek krojovaných horníků dolu František  26.10.2015 

L.E.A.D. Parkour, z.s. 29.10.2015 

xxxxxxxxxx 30.10.2015 

MÁMA centrum z.s. 27.10.2015 

Maniak aerobik Havířov, z.s. 09.10.2015 

Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, z. s. 30.10.2015 

xxxxxxxxxx 26.10.2015 

Městský Fotbalový Klub Havířov 26.10.2015 

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově-Bludovicích 30.10.2015 

Moje Hnízdo z.s. 29.10.2015 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 30.10.2015 

Nadace LANDEK Ostrava 03.09.2015 

Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela v Havířově 

Bludovicích 29.10.2015 

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga) 19.10.2015 

Naše místo z.s. 21.10.2015 

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 29.10.2015 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 12.10.2015 

Nový domov, příspěvková organizace 27.10.2015 

Občanské sdružení Heřmánek 30.10.2015 

"Občanské sdružení MINITEATRO" 30.10.2015 

Okresní hospodářská komora Karviná  30.10.2015 

Okresní organizace ČSŽ Havířov 29.10.2015 

Orel jednota Havířov 30.10.2015 

Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z.s. 27.10.2015 

PETILO, z.s. 29.10.2015 

Plavecký klub Havířov 29.10.2015 

Podané ruce - osobní asistence (pobočný spolek) 29.10.2015 

Podané ruce, z.s. 29.10.2015 
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Profa Kids Havířov o.p.s. 30.10.2015 

Prosport - cz o.s. 29.10.2015 

První softtenisový klub Havířov 30.10.2015 

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek 30.10.2015 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov-Město 29.10.2015 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město 30.10.2015 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 30.10.2015 

SK Kick Wolf Team, z.s. 21.10.2015 

SK POWER LEMI spolek 29.10.2015 

Ski club Paulát Havířov, z.s. 30.10.2015 

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s. 14.10.2015 

Slezská diakonie 30.10.2015 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

2.11.2015 

(odesláno 

doporučeně 

30.10.2015) 

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 30.10.2015 

SPMP ČR pobočný spolek Havířov 30.10.2015 

Spolek havířovských fotografů z.s. 30.10.2015 

Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov 26.10.2015 

Spolek přátel historie města Havířova, z.s.  30.10.2015 

Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 29.10.2015 

"Sportovní-klub.cz" 30.10.2015 

"Sportovní-klub.cz"  02.11.2015 

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.  30.10.2015 

Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov 30.10.2015 

Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov 12.10.2015 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s. 29.10.2015 

Sportovní klub volejbalu Havířov  29.10.2015 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 26.10.2015 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.  30.10.2015 

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z.s. 29.10.2015 

Středisko rané péče SPRP Ostrava 30.10.2015 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 23.10.2015 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 30.10.2015 

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace  24.09.2015 

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 22.10.2015 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková 

organizace 30.10.2015 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková 

organizace 27.10.2015 

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 14.10.2015 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 14.10.2015 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 29.10.2015 

Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 30.10.2015 

Taneční klub FLODUR-FLODURÁČEK Havířov 27.10.2015 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov 29.10.2015 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 26.10.2015 

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 30.10.2015 

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 29.10.2015 

Tenisový klub Havířov, z.s. 20.10.2015 
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Tenisový klub Tenet 30.10.2015 

Tennis Hill Havířov, z.s. 16.10.2015 

TJ Baník Havířov 23.10.2015 

TJ ČSAD Havířov, z.s. 29.10.2015 

TJ Havířov - Dolní Datyně 27.10.2015 

TJ Slovan Havířov, z.s.  20.10.2015 

TRIANON, z.s. 30.10.2015 

VESELÉ RUKAVICE z. s.  29.10.2015 

„Victory Havířov”  23.10.2015 

VIKING AGENCY s.r.o. 30.10.2015 

Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s. 29.10.2015 

Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. 30.10.2015 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, 

příspěvková organizace 26.10.2015 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 29.10.2015 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc 29.10.2015 

ZO ČSOP 69/01 Havířov 31.10.2015 

ZO ČSOP při ZŠ Frýdecká 31.10.2015 

 

 

 

2016 – 2. kolo dotačního řízení na rok 2016: 

Název organizace  
Datum 

doručení  

ANTIŠMEJDI s. r. o. 29.03.2016 

Apoštolská církev, sbor Havířov 31.03.2016 

Armáda spásy v České republice, z. s. 29.03.2016 

BC Slavia Havířov z.s. 30.03.2016 

xxxxxxxxxx 31.03.2016 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 29.10.2015 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina  30.03.2016 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace 03.05.2016 

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 31.03.2016 

Ekipa, z. s. 31.03.2016 

Evangelikální společenství křesťanů 31.03.2016 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově - Bludovicích 29.10.2015 

FC KARO Havířov z.s.  30.03.2016 

FK Gascontrol Havířov, z.s. 30.03.2016 

xxxxxxxxxx 31.03.2016 

Gymnastika M&E Havířov, z.s. 31.03.2016 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 24.03.2016 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 30.10.2015 

HC Havířov 2010 s.r.o. 22.03.2016 

Hornická kapela z.s. 30.03.2016 

Hospic Frýdek - Místek, p.o.  01.02.2016 

Charita Frýdek-Místek 14.03.2016 

xxxxxxxxxx 31.03.2016 

IAN PERFEKT, s.r.o. 29.10.2015 

xxxxxxxxxx 30.03.2016 

xxxxxxxxxx 23.03.2016 
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Junák - český skaut, středisko Kruh, Frýdek-Místek, z. s. 17.03.2016 

xxxxxxxxxx 25.04.2016 

KČT oblast Moravskoslezská 31.03.2016 

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje 30.03.2016 

xxxxxxxxxx 31.03.2016 

Městský Fotbalový Klub Havířov 29.03.2016 

Městský Fotbalový Klub Havířov  31.03.2016 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.  31.03.2016 

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 29.10.2015 

xxxxxxxxxx 31.03.2016 

Nový domov, příspěvková organizace 30.03.2016 

Organizační výbor Gracia ČEZ - EDĚ 23.05.2016 

Parkinson-Help z. s. klub Ostrava 30.03.2016 

Profa Kids Havířov o.p.s. 31.03.2016 

Rožni Havířov z.s. 31.03.2016 

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s.  31.03.2016 

Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z. s. 29.03.2016 

SENIOR DOMY POHODA a. s. 09.05.2016 

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 30.03.2016 

SK POWER LEMI spolek 30.03.2016 

Slezská diakonie 30.03.2016 

Slezský klub stomiků Ostrava, z. s. 30.03.2016 

SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým 

sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí  17.03.2016 

Společnost senior, z. s. 25.01.2016 

Spolek PORTAVITA 30.03.2016 

Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 16.03.2016 

Sportovní gymnastika T. Havířov 29.03.2016 

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s. 09.03.2016 

Sportovní klub moderní gymnastiky, z.s. 31.03.2016 

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 22.03.2016 

Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková 

organizace 30.03.2016 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. Základní organizace Havířov 

KARDIO 21.03.2016 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov 18.05.2016 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 25.05.2016 

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 12.04.2016 

TJ Baník Havířov z.s. 06.04.2016 

TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. 31.03.2016 

xxxxxxxxxx 31.03.2016 

Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže, Místní skupina Těrlicko 10.12.2015 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. 03.03.2016 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. 25.04.2016 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc   31.03.2016 
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2016 – 1. kolo dotačního řízení na rok 2017: 

Název organizace 
Datum 

doručení  

1. SFK Havířov, z.s. 31.10.2016 

10. přední hlídka Royal Rangers Havířov 27.10.2016 

ADAM - autistické děti a my, z.s. 19.10.2016 

ADRA, o.p.s. 26.10.2016 

Apoštolská církev, sbor Havířov 31.10.2016 

APROPO z. s. 27.10.2016 

Armáda spásy v České republice, z. s. 27.10.2016 

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 31.10.2016 

Best OFF Havířov 27.10.2016 

Billiard Club Havířov, z.s. 26.10.2016 

BK Havířov 27.10.2016 

xxxxxxxxxx 26.10.2016 

Xxxxxxx xxxxxxxx 25.10.2016 

Bridžový spolek Havířov 27.10.2016 

Capoeira Havířov 31.10.2016 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

1.11.2016 

(poštou 

31.10.2016 ) 

Česká tábornická unie - T.K. Placatý kámen Havířov, p.s. 24.10.2016 

Český kynologický svaz ZKO Havířov - Bludovice - 038  31.10.2016 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina  31.10.2016 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace 31.10.2016 

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková 

organizace 17.10.2016 

Domov Březiny, příspěvková organizace 26.10.2016 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 31.10.2016 

Domov Vesna, příspěvková organizace 31.10.2016 

DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 27.10.2016 

Duhové noty, z. s. 31.10.2016 

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 31.10.2016 

xxxxxxxxxx 31.10.2016 

Evangelikální společenství křesťanů 31.10.2016 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově - Bludovicích 31.10.2016 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově - Suché 27.10.2016 

FK Gascontrol Havířov, z.s. 25.10.2016 

Florbal Havířov 27.10.2016 

Foodfest, s.r.o. 31.10.2016 

xxxxxxxxxx 25.10.2016 

xxxxxxxxxx 11.10.2016 

xxxxxxxxxx 31.10.2016 

Gymnastika M&E Havířov, z.s. 31.10.2016 

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace 27.10.2016 

Gymnázium, Havířov - Město,Komenského 2, příspěvková organizace 31.10.2016 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 31.10.2016 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 26.10.2016 

Handicap sport club Havířov 31.10.2016 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 31.10.2016 
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HC AZ Havířov 2010 z.s. 27.10.2016 

HC Havířov 2010 s.r.o. 27.10.2016 

Hornická kapela z.s.  26.10.2016 

Hospic Frýdek - Místek, p.o.  27.10.2016 

Charita Český Těšín 26.10.2016 

Charita Frýdek-Místek 31.10.2016 

Charita Javorník 27.10.2016 

Charita Krnov 31.10.2016 

xxxxxxxxxx 31.10.2016 

INNA z.s. Havířov onkologická organizace 26.10.2016 

xxxxxxxxxx 26.10.2016 

JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 27.10.2016 

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s.  31.10.2016 

KARATE Havířov, z.s. 27.10.2016 

KČT, oblast Moravskoslezská  27.10.2016 

KČT, odbor Beskydy  31.10.2016 

Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z. s. 26.10.2016 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s. 17.10.2016 

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Na Schodech 1, 

Havířov-Město, z.s. 24.10.2016 

Kraso klub Havířov z.s. 07.10.2016 

Krizové centrum Ostrava, z.s. 31.10.2016 

Kroužek krojovaných horníků dolu František 24.10.2016 

L. E. A. D. Parkour, z.s. 31.10.2016 

Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z.s. 31.10.2016 

xxxxxxxxxx 26.10.2016 

MÁMA centrum z.s. 26.10.2016 

Maniak aerobik Havířov, z.s. 25.10.2016 

Městský fotbalový klub Havířov  24.10.2016 

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově-Bludovicích z.s. 31.10.2016 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.  13.10.2016 

Moje Hnízdo z. s.  31.10.2016 

Muzeum CO Dukla, z.s.  19.10.2016 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 31.10.2016 

Nadace LANDEK Ostrava 13.10.2016 

Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela v Havířově 

Bludovicích 31.10.2016 

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga), z.s. 31.10.2016 

Naše místo z. s. 31.10.2016 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 18.10.2016 

Nový domov, příspěvková organizace 31.10.2016 

Občanské sdružení Heřmánek 

1.11.2016 

(poštou 

31.10.2016 ) 

"Občanské sdružení MINITEATRO" 

1.11.2016, 

(doporučeně 

poštou 

31.10.2016) 

Okresní organizace ČSŽ Havířov 31.10.2016 

Okresní hospodářská komora Karviná 27.10.2016 

Orel jednota Havířov 31.10.2016 

Orientační běh Havířov, z.s. 31.10.2016 
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Orientační běh Havířov, z.s. 24.10.2016 

Parkinson-Help z.s. 27.10.2016 

PETILO, z.s. 31.10.2016 

Plavecký klub Havířov z.s. 26.10.2016 

Podané ruce - osobní asistence 27.10.2016 

Podané ruce, z. s. 31.10.2016 

Profa Kids Havířov o.p.s. 31.10.2016 

PROSPORT - CZ 31.10.2016 

První softtenisový klub Havířov, z.s. 31.10.2016 

Rožni Havířov z.s. 31.10.2016 

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek 21.10.2016 

xxxxxxxxxx 31.10.2016 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov - Město 31.10.2016 

xxxxxxxxxx 31.10.2016 

SENIOR DOMY POHODA a.s. 31.10.2016 

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 31.10.2016 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov - Město 26.10.2016 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 24.10.2016 

SK Kick Wolf Team, z.s. 24.10.2016 

SK LUNA Fitness Havířov z.s. 27.10.2016 

SK POWER LEMI spolek 25.10.2016 

Ski club Paulát Havířov, z.s. 31.10.2016 

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s. 24.10.2016 

Slezská diakonie 26.10.2016 

Slezská diakonie 31.10.2016 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

1.11.2016 

(poštou 

31.10.2016 ) 

Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. 31.10.2016 

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 26.10.2016 

SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým 

sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí  19.10.2016 

SPMP ČR pobočný spolek Havířov 31.10.2016 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Havířov 31.10.2016 

Společnost senior, z.s. 26.10.2016 

Spolek havířovských fotografů z.s. 19.10.2016 

Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov  24.10.2016 

Spolek PORTAVITA 26.10.2016 

Spolek přátel historie města Havířova, z.s. 31.10.2016 

Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 26.10.2016 

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s. 27.10.2016 

Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov 31.10.2016 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov z.s. 31.10.2016 

Sportovní klub volejbalu Havířov, z.s. 25.10.2016 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s. 27.10.2016 

"Sportovní-klub.cz"  31.10.2016 

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z.s. 26.10.2016 

Středisko rané péče SPRP Ostrava 27.10.2016 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 31.10.2016 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 25.10.2016 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 31.10.2016 



statutární město Havířov  

MMH/79125/2017 

21 

 

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace 31.10.2016 

Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková 

organizace 31.10.2016 

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 24.10.2016 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 27.10.2016 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Základní organizace Havířov 

KARDIO 24.10.2016 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s. 25.10.2016 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 26.10.2016 

Team LightBIKE z.s. 31.10.2016 

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 13.10.2016 

Tenisový klub Havířov, z.s. 21.10.2016 

Tenisový klub Tenet, z.s. 31.10.2016 

Tennis Hill Havířov z.s. 25.10.2016 

TJ Baník Havířov z.s. 26.10.2016 

TJ Havířov - Dolní Datyně, z.s. 25.10.2016 

TJ Slovan Havířov, z.s. 27.10.2016 

TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. 31.10.2016 

TS LDance, z.s. 31.10.2016 

U Lišky Pampelišky, z.s.  31.10.2016 

xxxxxxxxxx 26.10.2016 

VESELÉ RUKAVICE z. s.  24.10.2016 

VIKING AGENCY s.r.o. 31.10.2016 

Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s. 31.10.2016 

Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko, pobočný spolek  31.10.2016 

Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. 26.10.2016 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 31.10.2016 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 31.10.2016 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, 

příspěvková organizace 31.10.2016 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 26.10.2016 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc  31.10.2016 

ZO ČSOP při ZŠ Frýdecká  31.10.2016 

ZO ČSOP 69/01 Havířov  27.10.2016 

 

 

 

2017 – 2. kolo dotačního řízení na rok 2017: 

Název organizace 
Datum 

doručení 

Armáda spásy v České republice, z. s. 31.03.2017 

Basketbalový Club Slavia Havířov, z.s. 29.03.2017 

BESKYD DZR, o.p.s. 31.03.2017 

BK Havířov 06.04.2017 

BOX Havířov z.s. 23.01.2017 

CANTICORUM MORAVIA, z.s. 29.03.2017 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 31.03.2017 

Český svaz bojovníků za svobodu 01.03.2017 

Divadelní spolek BUKOS 31.03.2017 

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 31.03.2017 

xxxxxxxxxx 25.01.2017 
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Ekipa, z.s. 

odesláno 

poštou 

31.03.2017, 

doručeno 

03.04.2017 

FAHAKL, z.s.  16.03.2017 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově - Suché  27.04.2017 

Fitcentrum Club KARO Havířov, z.s. 14.03.2017 

FK Gascontrol Havířov, z.s. 24.03.2017 

Florbal Havířov, z.s. 04.04.2017 

Fond přátel gymnázia, o.p.s., Havířov-Město, Komenského 2 01.03.2017 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 22.03.2017 

Havířovský sportovní klub, z.s. 31.03.2017 

IAN PERFEKT, s.r.o. 30.03.2017 

JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 26.04.2017 

Junák - Český skaut, středisko Havířov, z. s. 31.03.2017 

KAFIRA o.p.s. 31.03.2017 

Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s. 16.11.2016 

Liga proti rakovině Praha z. s. 30.03.2017 

Maniak aerobik Havířov, z.s. 31.03.2017 

Mateřská škola Profa z.s. 

odesláno 

poštou 

31.03.2017, 

doručeno 

03.04.2017 

Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s.  31.03.2017 

Myslivecký spolek Havířov, z.s.  30.03.2017 

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 09.03.2017 

Okresní organizace ČSŽ Havířov 16.03.2017 

Organizační výbor Gracia ČEZ-EDĚ,z.s. 24.03.2017 

PETILO, z.s.  27.03.2017 

RC AREA Havířov z. s. 31.03.2017 

SK LUNA Fitness Havířov z.s. 31.03.2017 

Ski club Paulát Havířov, z.s. 04.04.2017 

Slezská diakonie 29.03.2017 

Sportovní gymnastika T. Havířov z.s. 30.03.2017 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek 23.11.2016 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 31.03.2017 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková 

organizace 31.03.2017 

Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 21.03.2017 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 11.05.2017 

Team LightBIKE z.s. 03.04.2017 

TRIANON, z. s. 23.12.2016 

Victory Havířov z.s. 09.03.2017 

Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko, pobočný spolek 31.03.2017 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.  31.03.2017 

 

 

 

 

 



statutární město Havířov  

MMH/79125/2017 

23 

 

ad c) 

Jmenný seznam všech zamítnutých, vyřazených žadatelů Komisí rady 

města se zdůvodněním komisí rady města 
 

Rok 2015 – jmenný seznam a usnesení komisí rady města o neposkytnutí dotace 
 

SPORTOVNÍ OBLAST: 
 

AMK TĚRLICKO V AČR 

BK Havířov o.s. 

Combat Garda 

Česká olympijská a.s. 

KČT oblast Moravskoslezská 

Kraso klub Havířov 

L.E.A.D Parkour, z.s. 

MD Racing Team 

Městský Fotbalový Klub Havířov 

Metan trials o.s. 

NAHL (Nezávislá amatérská hokejová liga) 

PETILO, z.s. 

1. SFK Havířov, z.s. 

SK POWER LEMI 

Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov 

 Automoto klub Hlučín 

 Sbor dobrovolných hasičů Havířov – Město 

 L.E.A.D. Parkour 

 Česká olympijská, a.s 

 Sportovní klub volejbalu Havířov 

 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 04.02.2015: 

ad 4) Členové komise navrhli výši poskytnutých dotací pro rok 2015 jednotlivým subjektům. 

V rozhodování především uvážili:  

 historii subjektů,  

 členskou základnu, především pak dětí do 15. let, 

 poměr nákladů a výdajů na daný projekt a žádanou dotaci na daný projekt  

 skutečné náklady na projekt za rok 2014 

Komise sportovní DOPORUČUJE poskytnout dotace jednotlivým subjektům dle přílohy č. 1 

a přílohy č. 2. 

Hlasování:    přítomno: 8   pro: 6     proti: 0    zdržel se: 2 

 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 15. 04. 2015: 

d 4) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí Sboru dobrovolných hasičů 

Havířov – Město o poskytnutí dotace na nákup překážek pro požární sport ve výši 30 438,- 

Kč. 

Sbor dobrovolných hasičů Havířov – Město nepodal žádost ve stanoveném termínu (dle 

platných Zásad o poskytování dotací). Tuto žádost mohl podat ve stanovém termínu do 31. 

01. 2015. 
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Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města podpořit tuto žádost, a to z důvodu,  

nepodání žádosti v souladu se Zásadami o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 

Havířova. 

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

ad 5) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí AMK Hlučín o poskytnutí 

dotace na orientační soutěž ve výši 10 000,- Kč.  

AMK Hlučín nepodal žádost ve stanoveném termínu (dle platných Zásad o poskytování 

dotací). Tuto žádost mohl podat ve stanovém termínu do 31. 01. 2015. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města podpořit tuto žádost, a to z důvodu,  

nepodání žádosti v souladu se Zásadami o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 

Havířova. 

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

 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 05. 05. 2015: 

ad 4) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí L.E.A.D. Parkour o 

poskytnutí dotace na „Parkour havířovským dětem“ ve výši 45 000,- Kč. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost L.E.A.D. 

Parkour.  

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

ad 5) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí České olympijské, a.s. na 

projekt „Odznak všestrannosti Olympijských Vítězů“ ve výši 155 000,- Kč. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost České 

olympijské, a.s. 

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

 ad 6) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí Sportovního klubu volejbalu 

Havířov o navýšení dotace na činnost ve výši 2 000 000,- Kč. 

Komise sportovní NEPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Sportovního klubu 

volejbalu Havířov. 

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

 

 

KULTURNÍ OBLAST: 
 

Česká numismatická společnost pobočka v Havířově  

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx  

Janáčkův máj, o.p.s. 

xxxxxxxxxx  

PETILO, z.s. 

Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v 

Havířově-Bludovicích 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov-Město 

Sdružení TRANOSCIUS 

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx  

VIKING AGENCY s.r.o. 

xxxxxxxxxx  

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 

Profa Kids Havířov  o.p.s. 
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Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov – Město 

Státní okresní archív Karviná 

Farní sbor slezské církve evangelické a.v. 

Nadace Landek  

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. 

 

Výpis ze zápisu kulturní a letopisecké komise ze dne 09.02.2015 

 

Zdůvodnění nedoporučení:  

 

Pořadové číslo/Název organizace/Název projektu/Zdůvodnění nedoporučení 

2./Česká numismatická společnost…/ Příspěvek na činnost pobočky v Havířově/ 

Nedostatečně vyplněný položkový rozpočet. 

3./Česká numismatická společnost…/Medaile u příležitosti dokončení opravy varhan../ 

Vysoké náklady na jednu minci, význam pouze pro úzkou cílovou skupinu osob.   

7./DŮL ARCHITEKTURY, z.s./ Nádraží žije Havířov 2015/ 

Vysoké náklady na nájmy, nízká návštěvnost akcí. 

11./ xxxxxxxxxx / 5. mezinárodní soutěž Exlibris a volné grafiky/ 

Žádost podána po řádném termínu, chybný položkový rozpočet, nedostatečně vyplněná 

žádost, chybí povinné doklady. 

14./ xxxxxxxxxx / Mažoretky "Variace" 1970-2015/Obsahová i položková část žádosti 

nedostatečná. 

16./ Janáčkův máj, o.p.s./ Koncert 6. 6. 2015, který je součástí 40. ročníku Mezinárodního 

hudebního festivalu  Janáčkův máj/  

Koncert je pořádán ve spolupráci s MKS Havířov se zvýhodněnou cenou pronájmu (festival 

je organizován ve více městech). 

21./ xxxxxxxxxx / Umění po havířovsku/Vysoké náklady na jednu publikaci, 

nerealizovatelnost projektu. Výše požadované dotace odpovídá 100% nákladům.  

28./ PETILO, z.s./ Činnost spolku - pořádání psí výstavy pro psy s rodokmenem i bez 

rodokmene a účast na dalších výstavách, pořádání seminářů/Žadatelem chybně zařazena 

žádost, chybný položkový rozpočet. 

30./Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, MS PZKO v Havířově../ Nahrávání a vydání CD 

"Kamraci IV"/Komise z důvodu nedostatku finančních prostředků pro danou oblast dala 

přednost podpoře tanečního (folklorního) souboru. 

32./ Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov-Město/ Fungující hodiny na věži kostela/ 

Nevhodné zařazení do kulturní oblasti, žádost na pořízení majetku vyšší než 40 tis Kč je 

v rozporu se Zásadami o poskytování dotací z rozpočtu města. Doporučujeme přeřazení 

projektu do jiné oblasti. 

33./ Sdružení Tranoscius/ Via Dolorosa - kulturně historické dědictví a multikulturní 

výchova/ Výše požadované dotace odpovídá 100% nákladům. 

36./ xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx, Liberty 5.cz/ 

Obsahová část i položková část žádosti je nedostatečná, část projektu náleží do sportovní 

oblasti.   

37./ xxxxxxxxxx / Překlad a tisk publikace o historii Dolních Datyní/ 

Jedná se o citlivé téma z historie Dolních Datyň, nutnost historického posouzení celé 

záležitosti a souhlas dotyčných rodin. 

42./ VIKING AGENCY s.r.o./ Multižánrový festival Inkubátor 2015/Vysoké náklady, 

nerealizovatelnost akce. 

44./ xxxxxxxxxx / Horolezci jinak/  

Výše požadované dotace odpovídá téměř 100% nákladům. Nevhodné umístění do kulturní 

oblasti. 
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Usnesení kulturní a letopisecké komise: doporučuje RMH schválit poskytnutí dotací 

v kulturní oblasti. Rezerva kulturní oblasti byla ponechána ve výši 146 000,- Kč. 

Hlasování bylo provedeno en bloc – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 

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

 

 

Výpis ze zápisu kulturní a letopisecké komise ze dne 11.05.2015 

 

3.1. PZKO v Českém Těšíně - žádost o dotaci ve výši 100 000,- Kč na 26. Festiwal PZKO 

Usnesení kulturní a letopisecké komise: nedoporučuje Radě města Havířova poskytnout  

dotaci. Žádost není v souladu s platnými Zásadami pro poskytování dotací v rozpočtu 

statutárního města Havířova, jelikož nebyla podána v řádném termínu a vykazuje chybné 

součty v položkovém rozpočtu. 

 

3.2. Profa Kids Havířov  o.p.s. - žádost o navýšení schválené dotace o částku 35 000,- Kč.  

Usnesení kulturní a letopisecké komise: nedoporučuje Radě města Havířova poskytnout  

dotaci. Žádost není v souladu s platnými Zásadami pro poskytování dotací v rozpočtu 

statutárního města Havířova, jelikož nebyla podána v řádném termínu. 

 

3.3. Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov – Město o přehodnocení neschválené dotace 

(nově požadovaná výše 50 000,- Kč) 

Usnesení kulturní a letopisecké komise: nedoporučuje Radě města Havířova poskytnout  

dotaci. Žádost není v souladu s platnými Zásadami pro poskytování dotací v rozpočtu 

statutárního města Havířova. 

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

 

 

Výpis ze zápisu kulturní a letopisecké komise ze dne 22.06.2015 

 

ad 3) Žádost Státního okresního archivu v Karviné – výstava k 60. výročí založení města  

Havířova 

Usnesení kulturní a letopisecké komise: nedoporučuje Radě města Havířova schválit dotaci, 

jelikož bude výstava instalována v Karviné.  

Hlasování:  přítomno: 7   pro: 6       proti: 0        zdržel se: 1  

 

 

Výpis ze zápisu kulturní a letopisecké komise ze dne 31.08.2015 

3.1.  

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Havířově - Suché,  žádost o poskytnutí dotace ve 

výši 45 000,- Kč na projekt Výměna oken v budově sborového domu.  

Usnesení kulturní a letopisecké komise: nedoporučuje Radě města Havířova schválit dotaci 

Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v. v Havířově - Suché na projekt Výměna oken 

v budově sborového domu                  

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

 

3.2. 

Nadace LANDEK Ostrava, žádost o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na projekt 

Hornický kalendář 2016. 

Usnesení kulturní a letopisecké komise: nedoporučuje Radě města Havířova schválit dotaci 

Nadaci LANDEK Ostrava na projekt Hornický kalendář 2016.   

Hlasování:  přítomno: 8   pro: 6       proti: 1        zdržel se:   1 
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3.3. 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s. o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na 

akci Region pro sebe 2015.  

Usnesení kulturní a letopisecké komise: nedoporučuje Radě města Havířova schválit dotaci 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s. na projekt Region pro sebe 2015 

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

 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

Celé Česko čte dětem, o. p. s. 

PETILO, z. s. 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o. s., MO SPMP ČR Havířov 

Společnost Senior 

 

 

Výpis ze zápisu komise sociální a zdravotní ze dne 18. 2. 2015: 

 

Usnesení 06/03/2015 – Komise sociální a zdravotní nedoporučuje RMH a ZMH schválit 

poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2015 

následujícím subjektům: 

- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o. s., MO SPMP ČR 

Havířov na projekt Sport pro každého - sportování jako prostředek integrace rozvoje 

osobnosti lidí s mentálním postižením. Vybavení a provoz sportovního zázemí pro 

volnočasové aktivity hendikepovaných mladých lidí. Odůvodnění: organizace byla 

v rámci dotací podpořena v činnosti a provozu, nesrovnalosti v položkovém rozpočtu 

žádosti o dotaci.  Komise má za to, že projekt měl být zařazen v rámci sportovní 

oblasti. 

- PETILO, z. s. na projekt Canisterapie, venčení pejsků seniorům, zajištění veterinární 

péče, semináře. Odůvodnění: komise podpořila dlouhodobě fungující společnost, která 

poskytuje canisterapii na území města a zároveň má podporu v rámci komunitního 

plánu, u žadatele o dotaci nelze ověřit kvalitu poskytovaných služeb z důvodu vzniku 

v 12/2014. 

- Celé Česko čte dětem, o. p. s. na projekt Seminář - Proč číst dětem? Odůvodnění: 

jedná se o celostátně podporovanou akci, město Havířov podporuje uvedenou aktivitu 

v rámci Městské knihovny Havířov, p.o. Komise má za to, že projekt měl být zařazen 

v rámci školské oblasti.  

- Společnost Senior na projekt Časopis Senior Tip. Odůvodnění: seniorům je v rámci 

jejich aktivit organizovaných městem poskytováno dostatečné množství tiskovin, 

informace z časopisu jsou dostupné prostřednictvím webových stránek 

ww.seniortip.cz. 

 

Hlasováno:     9 x pro        0 x proti      0 x zdržel se hlasování 

 

 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

 

Junák - český skaut, středisko Havířov 

Okresní hospodářská komora Karviná 

Naše místo, z. s. 
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PETILO z. s. 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

Moje Hnízdo z. s. 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. 

 

 

Výpis ze zápisu školské komise ze dne 11. 2. 2015:  

                         

Žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v r. 2015 – školská oblast  

Školská komise  d o p o r u č u j e RMH schválit výši dotací na jednotlivé projekty/činnosti 

ve školské oblasti v r. 2015 dle návrhu ŠK. 

Zdůvodnění návrhu školské komise – neposkytnutí dotace subjektům: 

Junák - český skaut, středisko Havířov 

Okresní hospodářská komora Karviná 

Naše místo, z. s. 

PETILO z. s. 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

Moje Hnízdo z. s. 

Naše místo, z. s. 

 

 

1. nedostatek finančních prostředků na rozdělení žadatelům: požadovaná částka  

    2 237 570,- Kč, ŠK mohla navrhnout k rozdělení jen 765 000,- Kč 

 

2. ŠK navrhuje poskytnout dotaci subjektům zavedeným, známým, seriózním, kde je záruka, 

    že dotaci řádně využijí a následně bezchybně vyúčtují 

 

3. subjekty, kterým ŠK navrhuje dotaci neposkytnout, jsou většinou subjekty nové, které 

    mnohdy ještě ani nezahájily činnost, na kterou již žádají dotaci 

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se:  0 

 

Výpis ze zápisu komise školské ze dne 7. 5. 2015: 

 

Žádost o navýšení dotace na provoz Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního 

vzdělávání Havířov o. p. s. o 50 000 Kč. 

Školská komise doporučuje RMH neschválit navýšení dotace na provoz VŠSS v požadované 

výši 50 000 Kč. 

Hlasování: Přítomno: 5 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Výpis ze zápisu komise školské ze dne 11. 8. 2015: 

 

Školská komise nedoporučuje RMH schválit poskytnutí dotací těmto subjektům: 

Moje Hnízdo, z. s. 

Naše místo, z. s. 

Hlasování: Přítomno: 5 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

 

PETILO, z.s. 

 

Výpis  ze zápisu komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy ze dne 18.2.2015: 

PETILO, z.s. 

Navázání spolupráce s partnerským městem Jastrzebie-Zdrój. 

Členové komise shledali tuto žádost jako neodůvodněnou. Dle vyjádření členů komise je výše 

finančních požadavků přehnaná a vzhledem ke krátkému působení společnosti (PETILO, z.s. 

založeno v prosinci roku 2014) nelze posoudit opodstatnění požadavků. 

Komise rozhodla o přidělení částky:   0,- Kč 

Hlasování: 7-7-0-0 

 

 

 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

 

PETILO, z.s. 

FOCUS MEDICUS, a.s. 

 

Výpis ze zápisu komise protidrogové a prevence kriminality ze dne 16.2.2015: 

Komise nedoporučila dotace 2 subjektům: 

- PETILO, z.s. na projekt Semináře v problémových lokalitách, zapojení rizikových skupin do 

péče a výchovy o zvířata  

Odůvodnění: podobná žádost i v jiných oblastech pro poskytování dotací, spolek nemá 

žádnou historii, žádné webové stránky, sídlo společnosti na ul. Široké 3, ovšem při osobní 

kontrole nebyl zjištěn nikdo na této adrese. Dále nebyl pochopen smysl této žádosti, nemá nic 

společného s prevencí, dotaci požadují na celou činnost, tu jsou však schopny zajistit i jiné 

subjekty (Asterix, kynologické kluby, útulky, apod.) 

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

- FOCUS MEDICUS, a.s. na projekt Prevence a osvěta na základních a středních školách 

města Havířova v oblasti drogové problematiky 

Odůvodnění: společnost nemá sídlo v Havířově, dotaci požaduje spíš na pořízení vlastních 

nákladů jako notebook, prezentaci a dále platy a odměny. Finance pro tento projekt je možné 

zajistit z jiných zdrojů a sponzorů, např. od farmaceutických firem. 

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

 

 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

 

FOCUS MEDICUS, a. s. 

Profa Kids Havířov o.p.s.   

 

 

Výpis ze zápisu komise sociální a zdravotní ze dne 18.02.2015: 

 

FOCUS MEDICUS, a. s. na projekt Prevence a osvěta na základních a středních školách 

města Havířova v oblasti sexuální výchovy a sexuálně přenosných chorob. Odůvodnění: 

osvěta v oblasti sexuální výchovy je na území města poskytována xxxxxxxxxx a v rámci 

učebních osnov na školách. 
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Máma centrum, z. s. na projekt Podpůrné skupiny pro kojící ženy a rodiče s dětmi. 

Odůvodnění: podpora uvedené aktivity je realizována v rámci zdravotnických služeb, 

sociálních služeb a v rámci předškolního vzdělávání. 

 

Hlasováno:     9 x pro        0 x proti      0 x zdržel se hlasování 

 

 

Výpis ze zápisu komise životního prostředí ze dne 11.02.2015: 

 

Profa Kids Havířov o.p.s.  0,- Kč, 

 

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

 

 

 

 

Rok 2015 – jmenný seznam vyřazených žadatelů a usnesení Komisí rady města  

                    o vyřazení žádostí dotaci 

 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

xxxxxxxxxx  

- Projekt pana xxxxxxxxxx  byl na základě jeho žádosti stažen, jelikož se v roce 2015 

neuskuteční. 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

žádný žadatel 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

žádný žadatel 

 

 

 

Rok 2016 – jmenný seznam a usnesení Komisí rady města o neposkytnutí dotace 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 
 

HC AZ Havířov 2010 z.s. 

Kraso klub Havířov 

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga) 
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Tennis Hill Havířov, z.s. 

FK Gascontrol Havířov, z.s. 

KČT oblast Moravskoslezská 

BC Slavia Havířov z.s. 

FC KARO Havířov z.s. 

Sportovní klub volejbalu Havířov 

Basketbalový Club  Slavia Havířov, z.s. 

TJ Start Havířov 

 
 

Výpis z komise sportovní ze dne 08.01.2016: 

ad 2) Členové komise sportovní navrhli výši poskytnutí dotací pro jednotlivé sportovní 

subjekty. Nejdříve komise upravila výše dotací pro jednotlivá sportovní odvětví (příloha č. 2) 

a poté rozdělila dotace dle dohody jednotlivých klubů v měsíci červnu 2015. Následně komise 

rozdělila dotace mezi ostatní sportovní subjekty (příloha č. 1). 

Komise sportovní navrhla částku ve výši 370 000,- Kč na gymnastiku. V této částce je také 

zohledněna Sportovní gymnastika T. Havířov, která podá žádost ve 2. kole a které byla 

navrhnuta částka 111 000,- Kč. 

Organizačnímu výboru Gracie ČEZ-EDĚ, z.s. byla navrhnuta dotace ve výši 18 000,- Kč. 

Podmínkou poskytnutí dotace však je, že alespoň 1 etapa bude vést městem Havířov. 

Rozdělení dotací na jednotlivé oddíly tělovýchovných jednot je uvedeno v samostatných 

listech v příloze č. 1. 

Aby mohla být částka mezi odvětví bojových sportů, florbalu a fotbalu spravedlivě rozdělena, 

navrhli členové sportovní komise, požádat zainteresované kluby, aby zvážili, zda trvají  

na původním procentuálním rozdělení dotací pro jednotlivé kluby v dané oblasti, či vypracují 

nové procentuální rozdělení. V případě, že se rozhodnou pro nové procentuální rozdělení, 

pořídí o tom krátký zápis, který bude potvrzen podpisy všech předsedů. Zápis je nutné 

odevzdat na odbor školství a kultury nejpozději ve středu 13. 01. 2016 do 12.00 hod. Pokud 

zápis nebude na OŠK ve stanovený termín doručen, bude navržená částka rozdělena dle 

původního procentuálního návrhu, na kterém se dohodli v měsíci červnu 2015. 

O kontaktování jednotlivých klubů z daných oblastí se pokusí členové sportovní komise, aby  

se předsedové mohli sejít, co nejdříve. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova poskytnout jednotlivých sportovním 

subjektům navrhnuté výše dotací. 

Hlasování:    přítomno: 8    pro: 6     proti: 0     zdržel se: 2 

 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 27.04.2016: 

ad 2) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádosti o poskytnutí dotace ve 2. 

kole, které se podávaly do 31. 03. 2016. OŠK byly žádosti zkontrolovány a dopředu předány 

členům komise, aby se s nimi mohli seznámit. Žádosti BC Slavia Havířov z.s. a FC KARO 

Havířov z.s. byly nedoporučeny z důvodu nezapsání v žádném veřejném rejstříku = 

neexistující subjekt. Spolu s nedoporučenými žádostmi jsou uvedeny v příloze č. 2, strana 3.  

 

Návrhy na rozdělení dotací jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 2, strana 1. 

 

Z rezervy ze sportovní sféry 610 800,- Kč bylo rozděleno 420 000,- Kč: 

HC Havířov 2010 s.r.o., navýšení dotace na činnost – navrženo 390 000,- Kč, 

Vodní záchranná služba, na činnost - navrženo 100 000,- Kč, 

Sportovní gymnastika T. Havířov, na činnost – navrženo 90 000,- Kč, 

TJ Baník Havířov, z.s., na 1. ligu šachu – navrženo 20 000,- Kč,  

SK POWER LEMI spolek, navýšení dotace na činnost – navrženo 10 000,- Kč. 
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Komise sportovní následně doporučila poskytnutí dotací i následujícím sportovním subjektům 

(příloha č. 2, strana 2). Jejich důležitost určila následným pořadím: 

a) Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s., Národní pohár v karate a středoevropský pohár 

dětí a mládeže – navrženo 50 000,- Kč. Komise sportovní dále navrhuje na tuto akci také 

poskytnutí sportovní haly zdarma a poskytnutí propagačních materiálů a cen.  

b) xxxxxxxxxx, příprava na Paralympijské hry v Riu, navrženo 40 000,- Kč. Komise si je 

vědoma pozdního podání žádosti. Reprezentace pana xxxxxxxxxx na POH je však velkým 

přínosem pro město Havířov i celou ČR, proto navrhuje výše uvedenou částku. 

c) TJ Start Havířov  - navýšení dotace na činnost – navrženo 40 000,- Kč. 

d) Gymnastika M&E Havířov, z.s. – navýšení dotace na činnost basketbalového oddílu – 

navrženo 25 000,- Kč. 

e) FK Gascontrol Havířov, z.s. – navýšení dotace na odměny pro trenéry – navrženo 40 000,- 

Kč. 

f) Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov, z.s. – navýšení dotace na činnost – navrženo 

10 000 

g) TJ Havířov – Dolní Datyně – navýšení dotace na činnost – navrženo 15 000,- Kč, 

h) Městský Fotbalový Klub Havířov – navýšení dotace na činnost – navrženo 20 000,- Kč.  

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova poskytnout jednotlivých sportovním 

subjektům navrhnuté výše dotací. 

Hlasování:    přítomno: 9     pro: 7     proti:  0    zdržel se: 2 
 

 

Příloha č. 2 

 
 

 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 05.09.2016: 

ad 3) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí Sportovního klubu volejbalu 

o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2016. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova tuto žádost podpořit, a to 

z důvodu pozdního podání žádosti, které je v rozporu s platnými Zásadami a z důvodu 

neexistující finanční rezervy ve sportovní sféře.  

Hlasování:    přítomno: 6    pro: 6     proti: 0       zdržel se: 0 
 

 

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. 

FK Gascontrol Havířov, z.s.

Rekonstrukce hlavní a tréninkové 

travnaté plochy

Jedná se o investiční dotaci. Měla 

by jít z jiných financí.

FK Gascontrol Havířov, z.s.

Navýšení dotace na činnost - 

odměna pro správce areálu FK

Dle Zásad není možné dotaci 

poskytnout na zaměstnance.

KČT oblast Moravskoslezská

Obnova Bezručovy chaty na Lysé 

hoře - fotovoltaická elektrárna

Jedná se o investiční dotaci. Měla 

by jít z jiných financí. Podpora 

především dětí ve městě.

BC Slavia Havířov z.s. Činnost Neexistující subjekt

FC KARO Havířov z.s. Činnost Neexistující subjekt
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Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova tuto žádost podpořit. 

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

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 

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 

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 

 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

 

xxxxxxxxxx  

Evangelikální společenství křesťanů 

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxx  

Okresní hospodářská komora Karviná 

PETILO, z.s. 

Rožni Havířov, z. s.  

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov 

VIKING AGENCY s.r.o. 

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx 

 

Výpis ze zápisu kulturní a letopisecké komise ze dne 05.01.2016 

 

Důvodová zpráva k usnesení komise je uvedena v příloze č. 1. 

Hlasování výše jednotlivých dotací bylo provedeno en bloc (příloha č. 2). 

Hlasování   přítomno: 6       pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
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Příloha č. 2 

 
 

 

 

Výpis ze zápisu kulturní a letopisecké komise ze dne 02.05.2016 

 

6.3. Nedoporučené dotace  

8 projektů nebylo podpořeno – zdůvodnění je uvedeno v příloze. Hlasování výše jednotlivých 

dotací bylo provedeno en bloc. 

Usnesení komise kulturní a letopisecké: nedoporučuje RMH schválit poskytnutí dotací                                       

z rezervy OJ 10 dle přílohy č. 2. 

Hlasování:   přítomno: 9   pro: 9      proti: 0        zdržel se: 0 

 

 

Nedoporučené dotace                    Příloha č. 2 

 
 

 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

Antišmejdi s.r.o 

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje 

xxxxxxxxxx  

1 Evangelikální společenství křesťanů Hudební a multimediální  Fusion kemp 0

2 xxxxxxxxxx Celoroční - výchovné pořady - 20 produkcí 0

3 xxxxxxxxxx Projekt "koncert k poctě J. S. Bacha" 0

4 xxxxxxxxxx Zakoupení katalogu poštovních známek 0

5 Okresní hospodářská komora Karviná Činnost komory 0

6 PETILO, z.s. Voříškiáda 2016 0

7

Taneční skupina LIMIT DANCE 

CORPORATION Havířov Eldýsíčko tábor plný tance a her 0

8 VIKING AGENCY s.r.o. Hudební festival - Havířovský Inkubátor 0

1
xxxxxxxxxx

Soutěž TOP IMAGE LOOK

Projekt se uskuteční v Praze a nemá návaznost 

na město Havířov. 

2 DŮL ARCHITEKTURY, z.s. Nádraží žije 2016

Dle platných Zásad nesmí mít žadatel dluh vůči 

poskytovateli dotace. Dluh vůči MKS Havířov 

ve výši  ke dni podání žádosti ve výši 593,- Kč. 

Účel žádosti víceméně podporuje ČD.

3 Rožni Havířov z.s. Rožni Havířov fest!

Neznámý subjekt. Nemožnost ověřit si kvalitu 

programu. 

4
xxxxxxxxxx

Dětský den 

Podpora soukromého subjektu (restauračního 

zařízení). 

5 xxxxxxxxxx NAKA-SHI Není upřesněno místo konání akce. 

6
xxxxxxxxxx

Celoroční - výchovné pořady - 20 produkcí

Komise při svém výběru podpořila jiný projekt 

žadatelky o dotaci. 

7 Evangelikální společenství křesťanů Hudební a multimediální Fusion kemp Spolek byl podpořen v I.kole.

8
xxxxxxxxxx

Provoz Galerie Krystal a kulturní aktivity pro 

občany města Havířova Hledat i jiné možnosti podpory projektu. 
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Společnost senior, z.s. 

Spolek Portavita 

 

 

Výpis ze zápisu komise sociální a zdravotní ze dne 7. 4. 2016 

 

Usnesení 06/03/2016 – Komise sociální a zdravotní nedoporučuje schválit poskytnutí dotací 

z rozpočtu města Havířova v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2016 následujícím 

subjektům: 

- Společnost senior, z.s. na projekt Časopis Senior Tip 

Odůvodnění: časopis se nespecifikuje na oblast Havířova 

- Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje na projekt Seniorský informační kanál 

Odůvodnění: časopis se nespecifikuje na oblast Havířova 

- Antišmejdi s.r.o na projekt Senior v bezpečí – Já senior 

Odůvodnění: problematika byla na území města řešena v roce 2015 v rámci projektu 

Prevence předlužení a podvodu pro seniory 

- xxxxxxxxxx Na projekt Právní pomoc seniorům města Havířov 

Odůvodnění: problematika byla na území města řešena v roce 2015 v rámci projektu 

Prevence předlužení a podvodu pro seniory, právní pomoc je rovněž zajištěna jiným 

subjektem 

- Spolek Portavita na projekt Šumbarácký Mikuláš - Odůvodnění: akce jsou na území 

města již zajištěny jinými subjekty 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

 

Centrum Labyrint z. s. 

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

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

FOCUS MEDICUS a. s 

Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov-Město 

Profa Kids o.p.s. 

Junák - český skaut, středisko Kruh, Frýdek-Místek, z. s. 

KČT, oblast Moravskoslezská 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 

 

 

Jednání školské komise dne 5. 1. 2016 - komisí navrženo 0 Kč: 

Centrum Labyrint z. s. 

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

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

FOCUS MEDICUS a. s 

Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov-Město 

 

Školská komise doporučuje RMH schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova 

v roce 2016 dle přílohy č. 1 a 2 a důvodové zprávy ŠK – příloha č. 3, na krytý bazén 

v Havířově Šumbarku 2.000.000 Kč. 

Hlasování:  Přítomno: 9           Pro:  9          Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Důvodová zpráva k návrhu na rozdělení dotací ve školské oblasti  

Bod 3  - Centrum Labyrint z.s. nedoporučujeme. V našem městě funguje skvěle Akademie 

III.věku, která nebyla ani zcela naplněna. 

 

Bod 7, 8, 30 – Farní sbory nedoporučujeme. Činnost s dětmi si farní sbory mohou financovat 

z vlastních prostředků, což také při vyjednávání o církevních restitucích jasně církve 

proklamovaly. 

 

Bod 9 – Focus Medicus a.s. nedoporučujeme. Osvěta na našich školách je zajištěna  

a bezproblémově funguje. 

 

Bod 11- Gy Komenského si podalo celkem sedm žádostí, ze kterých nedoporučujeme žádost 

s nejnižší částkou 

 

Bod 15- Gy Komenského, pěvecký sbor, doporučujeme nižší částku, ve II. kole 2015 obdrželi 

30 000 Kč 

Bod 23 -29- alternativní skupiny, které pracují s dětmi hlavně předškolního věku. 

- Mama centrum , H-Město 

- Sluníčko, H-Šumbark   - neuvedlo v žádosti přidělené dotace za rok 2014, 15 

- Moje Hnízdo, H-Podlesí 

- Naše místo, H-Podlesí 

- Profa Kids, H-Město 

 

Nejlépe organizovaná, s naprosto pravidelnou činností a jediná organizace z této skupiny  

Profa Kids o.p.s. je zaregistrována v rejstříku dětských skupin při Ministerstvu práce  

a sociálních věcí a je v provozu denně od 5 do 20 hodin.  Komise jí navrhovala nejvyšší 

částku z této skupiny.  Z důvodu neuhrazení dluhu 4.800 Kč do data podání žádosti, o kterém 

jsme se dověděli 5.1., jsme museli dotaci dle zásad nedoporučit, přestože dluh byl MKS 

uhrazen v prosinci. Doporučujeme vyhovět žádosti Profa Kids ve II. kole a využít k tomu 

ponechanou rezervu 90 000 Kč. Komise navrhovala původně 100 000 Kč. 

 

 

Výpis ze zápisu školské komise ze dne 13. 4. 2016 - komisí navrženo 0 Kč: 

Junák - český skaut, středisko Kruh, Frýdek-Místek, z. s. - nejedná se o havířovské středisko 

KČT, oblast Moravskoslezská - záměr projektu nekoresponduje s plánovanou činností 

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

 

 

Výpis ze zápisu školské komise ze dne 11. 5. 2016: 

6. II. kolo dotací – školská oblast  

ŠK navrhuje zamítnout žádost DAKOL z důvodu podání žádosti po obou termínech, přičemž 

pro pozdní podání nebyl žádný důvod (např. postup do vyššího kola soutěže apod.). 

Schválením žádosti po termínu bychom vytvořili precedens pro příští roky. Navíc, žádají na 

kroužek, na nějž se poskytují dotace z jiného objemu financí.  

Hlasování: Přítomno: 7 Pro : 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

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

5. Žádosti o navýšení dotací 

OŠK obdržel žádost o navýšení dotace subjektům: 

1. Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická (dále jen „SŠTO“)  
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na projekt „Řemeslo bez hranic“ o částku 25.000 Kč. 

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) neumožňuje. 

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

 

2. Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. (dále jen „DAKOL“)  na 

     projekt „Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL Havířov“ ve výši 108.600 Kč  

 

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 

 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

 

FOCUS MEDICUS a.s. 

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s.   

 

 

Výpis ze zápisu komise protidrogové a prevence kriminality ze dne 04.01.2016: 

 

Nebyla podpořena dotace jednomu subjektu – FOCUS MEDICUS a.s. 

Zdůvodnění: 

- jedná se o akciovou společnost 

- popis a cíl projektu není dostatečný 

- suplují činnost ostatních neziskových organizací, které se touto tématikou zabývají 

 

Hlasování: 6-0-0 

 

 

 

Výpis ze zápisu komise protidrogové a prevence kriminality ze dne 02.05.2016: 

Název subjektu    Důvod nevyhovění žádosti  

Samostatný kmenový Dakota, z.s.                - nejedná se o organizaci se sídlem ve městě 

                                                                         Havířově a klubový svaz (sídlo v Ostravě) 

            - nemá žádnou historii činností v našem  městě 

Hlasování:    9 – 0 – 0 
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OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

 

Máma centrum, z. s. 

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 

Sportovní-klub. cz 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

PETILO, z.s. 

Český rybářský svaz, místní organizace Lučina 

 

 

Výpis z komise sociální a zdravotní ze dne 05.01.2016: 

Usnesení 02/01/2016 – Komise sociální a zdravotní nedoporučuje schválit poskytnutí 

dotací z rozpočtu města Havířova v oblasti zdravotnictví a v oblasti podpory integrovaného 

záchranného systému pro rok 2016 následujícím subjektům: 

- Máma centrum, z. s. na projekt Podpůrné skupiny pro kojící ženy a rodiče s dětmi. 

Odůvodnění: podpora uvedené aktivity je realizována v rámci zdravotnických služeb, 

sociálních služeb a v rámci předškolního vzdělávání 

- Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. na projekt Pořízení vybavení pro NsP 

Havířov, p.o.: endoskopická věž s videogastroskopem, dezinfektor endoskopů pro 

Gastroenterologickou ambulanci a porodní postel pro Gynekologicko-porodní 

oddělení 

 

Odůvodnění: KSZ doporučuje řešit financování uvedeného projektu v rámci rezervy 

OJ 10 

- Sportovní-klub. cz, spolek na projekt Kurzy první pomoci zážitkovými metodami pro 

rozikové skupiny občanů, osoby zdravotně postižené, pracovníky sociálních služeb a 

IZS 

Odůvodnění: KSZ není známa činnost spolku na území města, v žádosti o dotaci jsou 

uvedeny nepravdivé údaje 

- Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje na projekt 

Investiční dotace – rekonstrukce obytné části budovy a areálových ploch hasičské 

stanice Havířov 

Odůvodnění: KSZ doporučuje doplnit žádost, a to v souladu s platnými zásadami.  

 

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

 

 

 

Výpis ze zápisu komise sociální a zdravotní ze dne 07.04.2016: 

- Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. na projekt Pořízení vybavení pro NsP 

Havířov, p.o.: endoskopická věž s videogastroskopem, dezinfektor endoskopů pro 

Gastroenterologickou ambulanci a porodní postel pro Gynekologicko-porodní 

oddělení 

Odůvodnění: KSZ doporučuje řešit financování uvedeného projektu v rámci rezervy 

OJ 10 

- Profa Kids Havířov o.p.s. na projekt Provozní výdaje služeb spojené s pronájmem 

(dětská skupina) 

Odůvodnění: věková skupina dětí od 1-3 let je na území města dostatečně zajištěna 

jiným subjektem 

                             Hlasováno:     5 x pro        0 x proti      0 x zdržel se hlasování 
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Výpis z komise životního prostředí ze dne  04.01.2016: 

PETILO, z.s.:                   0,-Kč  

Hlasování: 5 

Přítomno: 5 

Pro: 4 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

KŽP doporučuje Radě města Havířova rozdělení schválených finančních prostředků pro 

životní prostředí v objemech dle návrhu s tím, že KŽP nevyhověla žádosti spolku PETILO, 

z.s. s odůvodněním, že dle popisu projektu se jedná o komerční činnost spolku s nízkým 

přínosem pro životní prostředí. 

 

Výpis ze zápisu komise životního prostředí  ze dne 11.05.2016: 

„5. Projednání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu SMH (2. kolo dotačního řízení) 

Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Lučina 

Členové KŽP projednali žádost ČRS, z.s. MO Lučina, která byla podána ve 2. kole dotačního 

řízení na poskytnutí dotace na očistu Žermanické přehrady a jejího okolí. K předloženému 

návrhu proběhla diskuze. 

Hlasování: Přítomno: 9   Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

KŽP po prostudování předložené žádosti Českého rybářského svazu, místní organizace 

Lučina, IČO: 18050328 o dotaci z rozpočtu SMH, doporučuje nevyhovět žádosti podané ve 2. 

kole dotačního řízení.  

Důvod nevyhovění žádosti:  Jedná se o spolek, který se nenachází na území města Havířova a 

očistu Žermanické přehrady by mělo finančně podpořit např. Povodí Odry.“  

 

 

 

Rok 2016 – jmenný seznam vyřazených žadatelů a usnesení Komisí rady města  

                    o vyřazení žádostí dotaci 

 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

 

Výpis ze zápisu komise kulturní a letopisecké RMH ze dne 06.06.2016  

Zrušení žádosti o dotaci pana xxxxxxxxxx na projekt Dětský den. 

Pan xxxxxxxxxx dne 31.05.2016 oznámil, že zastavuje řízení na poskytnutí dotace a ruší svoji  

žádost o dotaci v roce 2016. 

Usnesení komise kulturní a letopisecké: bere na vědomí zrušení žádosti o dotaci v 2. kole 

roku 2016. 

Hlasování:       přítomno: 5         pro: 5        proti: 0               zdržel se: 0 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 
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ŠKOLSKÁ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

žádný žadatel 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

žádný žadatel 
 

 

 

Rok 2017 – jmenný seznam a usnesení Komisí rady města o neposkytnutí dotace 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

 

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx - nedoporučení z důvodů dluhu vůči městu 

SK POWER LEMI spolek – nedoporučení z důvodu nedoložení veškerých náležitosti 

Sportovní-klub.cz, zapsaný spolek – nedoporučení z důvodu nerealizovatelného projektu 

Sportovní-klub.cz, zapsaný spolek - nedoporučení z důvodu nerealizovatelného projektu 

Team LightBIKE z.s. – pozdní podání žádosti 

 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 16.01.2017: 

ad 4) Členové komise sportovní navrhli výši poskytnutí dotací pro jednotlivé sportovní 

subjekty.  

Členové komise rozdělili celý objem ve sportovní oblasti i rezervu k rozdělení OJ 10 ostatní 

dotace a dary.  

Celková částka doporučená komisí je: 

24 426 000,- Kč  sportovní oblast 1. kolo dotací 

     194 800,- Kč sportovní kroužky 

     108 000,- Kč organizování soutěží HLSŠ 

       30 000,- Kč ocenění SŠ za umístění v seriálu soutěží HLSŠ 

 

Komise rozdělila dotace mezi sportovní subjekty dle přílohy č. 1. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova poskytnout jednotlivých sportovním 

subjektům navrhnuté výše dotací. 

Hlasování:    přítomno: 9    pro: 9     proti: 0    zdržel se: 0 

 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 03.05.2017: 

ad 2) 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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Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova poskytnout jednotlivých sportovním 

subjektům navrhnuté výše dotací. 

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

 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

 

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 

Foodfest, s.r.o., xxxxxxxxxxxxxx 

Kroužek krojovaných horníků dolu František  

Nadace LANDEK Ostrava  

Rožni Havířov z.s. 

Viking agency s.r.o. 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 

 

 

Výpis ze zápisu kulturní a letopisecké komise ze dne 09.01.2017 

 

Zdůvodnění nedoporučených dotací 

 

DŮL ARCHITEKTURY, z.s., „Nádraží Havířov žije uměním“, požadovaná výše dotace  

14 000 Kč.  

Zdůvodnění: Vlakové nádraží Havířov není vhodným objektem pro prezentaci umění.  

 

Foodfest, s.r.o., „Garden Food Festival Ostrava“, požadovaná výše dotace 165 000 Kč. 

Zdůvodnění: Festival gastronomie se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic. Akce má šanci 

získat velké množství sponzor, navíc se jedná vyloženě o komerční záležitost. 

 

Kroužek krojovaných horníků dolu František, „Činnost spolku v roce 2017“, požadovaná 

výše dotace 10 000 Kč. 

Zdůvodnění:  Výroba slavnostních triček pro reprezentaci spolku. Komise se domnívá, že pro 

reprezentaci hornické činnosti slouží především slavnostní hornické uniformy. Je toho názoru, 

že výroba triček podstatně nezatíží rozpočet 35 členů kroužku.  

 

Nadace LANDEK Ostrava, „HORNICKÝ KALENDÁŘ 2018“, požadovaná výše dotace 

20 000 Kč.  

Zdůvodnění: Hornický kalendář se vydává již několik let a slouží jen úzkému okruhu 

uživatelů v rámci zájmové hornické činnosti. Obsahově se kalendář zaměřuje na zobrazení 

těžních věží v jiných městech. Projekt již byl několikrát podpořen městem Havířov.  

 

Rožni Havířov z.s., „Havířovský Patriot“, požadovaná výše dotace 13 000 Kč. 

Zdůvodnění: Jedná se o poměrně nový spolek, jehož činnost v oblasti kultury je pro komisi 

stále neznámou.  Pokud spolek prokáže praktické aktivity, může být jeho činnost v dalším 

období podpořena. Uvedené webové stránky spolku jsou nedostupné.  

 

Viking agency s.r.o., „Líheň - soutěž amatérských hudebníků“, požadovaná výše dotace                   

100 000 Kč.  

Zdůvodnění: Ačkoliv se jedná o 16. ročník mezinárodní soutěže amatérských hudebních 

skupin, doporučuje komise hledat finanční zdroje i v jiných městech, kde se tato soutěž koná. 
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Podíl na organizačních nákladech dosud hradilo pouze město Havířov. Soutěž se koná 

v klubech v Havířově, Ostravě, Třinci a Olomouci.  

 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, „Vybavení učebny 

literárně-dramatického oboru“, požadovaná výše dotace 12 000 Kč.  

Zdůvodnění: Dle Zásad (článek III, bod 5.c) dotace se neposkytují na vybavení místností.  

Komise podpořila jiné potřebné projekty žadatele.  

 

Usnesení kulturní a letopisecké komise:  

Doporučuje RMH schválit poskytnutí dotací jednotlivým subjektům v kulturní oblasti 

v celkové výši 1 728 000  Kč. Pro druhé kolo podávání žádostí s termínem do 31.03.2017 

byla ponechána rezerva ve výši 10% tj. 192 000 Kč.  

Komise podpořila především pravidelnou činnost spolků, které se zaměřují na pravidelnou  

práci  s dětmi a mládeží a mají širší členskou základnu.  

 

Hlasování výše jednotlivých dotací bylo provedeno en bloc (viz příloha č. 2). 

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

 

 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

Sportovní-klub. cz 

SPMP ČR, pobočný spolek Havířov 

Spolek PORTAVITA 

 

 

Výpis ze zápisu komise sociální a zdravotní ze dne 4. 1. 2017: 

 

Usnesení 04/01/2017 – Komise sociální a zdravotní nedoporučuje schválit poskytnutí dotací 

z rozpočtu města Havířova v sociální oblasti, v oblasti zdravotnictví a v oblasti podpory 

integrovaného záchranného systému pro rok 2017 následujícím subjektům: 

- Sportovní-klub. cz, spolek na projekt Kurzy první pomoci zážitkovými metodami pro 

sociálně znevýhodněné obyvatele. 

Odůvodnění: podpora uvedené aktivity je realizována v rámci zdravotnických služeb, 

sociálních služeb, 

- SPMP ČR, pobočný spolek Havířov na projekt Rehabilitační ozdravný pobyt pro 

osoby s mentálním postižením. 

 Odůvodnění: ozdravné pobyty jsou dostatečně SMH podporovány,  

- Spolek PORTAVITA na projekt Komunitní nábytník Spolku PORTAVITA. 

 Odůvodnění: KSZ doporučuje zajistit financování z jiných zdrojů.   

            Hlasování:     5 x pro        0 x proti      0 x zdržel se hlasování 

 

 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

 

MÁMA centrum z.s. 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

Mateřská škola Profa z.s. 



statutární město Havířov  

MMH/79125/2017 

43 

 

Výpis ze zápisu školské komise ze dne 10. 1. 2017: 

4. Dotace – školská oblast, včetně kroužků a bazénu 

ŠK   d o p o r u č u j e    schválit dotace ze školské oblasti, včetně mimosportovních kroužků 

SŠ a na provoz krytého bazénu v Havířově-Šumbarku dle přílohy č. 1 zápisu. 

 

Hlasování: Přítomno: 5   Pro: 5 Proti: 0          Zdržel se: 0 

 

Komisí navrženo 0 Kč - zdůvodnění: 

MÁMA centrum z.s. - náklady na materiál mohou pokrýt poplatky od účastnic 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. - dle Zásad nelze použít 

na pořízení inventáře do interiéru 

 

 

Jednání školské komise dne 10. 5. 2017 - komisí navrženo 0 Kč: 

Mateřská škola Profa z.s. - Zdůvodnění: nesplnění podmínek Zásad-podáno po termínu 

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

 

 

 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark               

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

 

 

Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 03.05.2017: 

3.2.  Nedoporučené žádosti s uvedením stručného důvodu nevyhovění žádosti 

Název subjektu                            Důvod nevyhovění žádosti 

Střední škola technických oborů,                                   Střední škola technických oborů,        

Havířov-Šumbark                                                           Havířov-Šumbark                   Vysoký poměr požadované dotace  

k plánovaným nákladům projektu. 

                         

Vyšší odborná škola DAKOL                                        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. 
 

 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

 

Máma centrum, z. s. 

Sportovní-klub. cz 

SPMP ČR, pobočný spolek Havířov 

Spolek PORTAVITA 

Myslivecký spolek Havířov, z.s. 
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Komise sociální a zdravotní 04.01.2017: 

Usnesení 04/01/2017 – Komise sociální a zdravotní nedoporučuje schválit poskytnutí 

dotací z rozpočtu města Havířova v sociální oblasti, v oblasti zdravotnictví a v oblasti 

podpory integrovaného záchranného systému pro rok 2017 následujícím subjektům: 

- Máma centrum, z. s. na projekt Podpůrné skupiny pro kojící ženy a rodiče s dětmi. 

Odůvodnění: podpora uvedené aktivity je realizována v rámci zdravotnických služeb, 

sociálních služeb, 

- Máma centrum, z. s. na projekt Kurzy první pomoci. 

 Odůvodnění: podpora uvedené aktivity je realizována v rámci zdravotnických služeb, 

- Sportovní-klub. cz, spolek na projekt Pilotní projekt prožitkových kurzů první pomoci 

pro dobrovolné hasiče. 

 Odůvodnění: podpora uvedené aktivity je realizována v rámci zdravotnických služeb, 

- Sportovní-klub. cz, spolek na projekt Kurzy první pomoci zážitkovými metodami pro 

sociálně znevýhodněné obyvatele. 

Odůvodnění: podpora uvedené aktivity je realizována v rámci zdravotnických služeb, 

sociálních služeb, 

- SPMP ČR, pobočný spolek Havířov na projekt Rehabilitační ozdravný pobyt pro 

osoby s mentálním postižením. 

 Odůvodnění: ozdravné pobyty jsou dostatečně SMH podporovány,  

- Spolek PORTAVITA na projekt Komunitní nábytník Spolku PORTAVITA. 

 Odůvodnění: KSZ doporučuje zajistit financování z jiných zdrojů.   
  

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

 

Komise životního prostředí 10.05.2017: 

Myslivecký spolek Havířov, z.s. 

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

kritéria pro podporu životního prostředí 

 

 

 

 

Rok 2017 – jmenný seznam vyřazených žadatelů a usnesení Komisí rady města  

                    o vyřazení žádostí dotaci 

 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

 

Český svaz neslyšících sportovců, z.s 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 03.05.2017: 

ad 2) 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. 

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. 
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Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova poskytnout jednotlivých sportovním 

subjektům navrhnuté výše dotací. 

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

 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

žádný žadatel  

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

žádný žadatel  

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

Žádný žadatel  

 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

žádný žadatel 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

žádný žadatel 

 

 

ad d) 

Jmenný seznam všech schválených, zamítnutých, vyřazených žadatelů dle 

usnesení ZMH 
 

Rok 2015 – schválené žádosti o dotace dle usnesení ZMH 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

 

Atletický oddíl Slavia Havířov, o.s.  

Billiard club  Havířov 

BK Havířov o.s. 

xxxxxxxxxx 

Bridžový klub Havířov 

Capoeira z.s. 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Těrlicko, Horní Těrlicko 561, 

příspěvková organizace  

Florbal Havířov 

Gymnastika ME Havířov, o.s. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

HC Havířov 2010 s.r.o. 

HC AZ Havířov 2010, o.s.  

Handicap Sport Club Havířov 

JUDO CLUB HAVÍŘOV o.s. 
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KARATE HAVÍŘOV 

Kick Wolf Team 

Klub vodního lyžování Havířov 

Kraso klub Havířov 

Maniak aerobik Havířov z.s. 

Městský Fotbalový Klub Havířov 

NAHL (Nezávislá amatérská hokejová liga) 

Orel jednota Havířov 

Organizační výbor Gracia ČEZ EDĚ 

Plavecký klub Havířov 

PROSPORT-CZ  

První softtenisový klub Havířov 

RUGBY CLUB HAVÍŘOV 

Sbor dobrovolných Hasičů Havířov - Město 

xxxxxxxxxx 

SK POWER LEMI 

SKI CLUB PAULÁT HAVÍŘOV 

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, o.s. 

Sportovní klub karate Budo Havířov, o.s.                             

Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov 

Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov  

Sportovní klub volejbalu 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov  

Tělovýchovná jednota Baník Havířov 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Havířov - Dolní Datyně  

Tělovýchovná jednota Slovan Havířov 

Tělovýchovná jednota Start Havířov 

Tenisový klub Havířov 

Tenisový klub Tenet 

Tennis Hill Havířov o.s. 

TJ ČSAD Havířov 

TJ Start Havířov, oddíl basketbalu 

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Místní skupina Těrlicko 

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

Střední škola a základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace  
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Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

 

 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

 

xxxxxxxxxx  

Český svaz žen z.s., Okresní organizace ČSŽ Havířov 

Duhové noty, o.s.  

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 

Evangelikální společenství křesťanů 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

Hornická kapela, z.s.  

xxxxxxxxxx  

IAN PERFEKT, s.r.o. 

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx  

Klub přátel Hornického muzea OKD v Ostravě 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s. 

Klub rodičů a přátel ZUŠ B. Martinů Havířov  

Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, o.s. 

xxxxxxxxxx  

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace  

Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela v Havířově Bludovicích 

Občanské sdružení MINITEATRO 

Občanské sdružení VONIČKA Havířov 

Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v 

Havířově-Bludovicích 

Profa Kids Havířov  o.p.s.  

Spolek havířovských fotografů z.s.  

Spolek přátel historie města Havířova, z.s. 

Taneční klub FLODUR - FLODURÁČEK Havířov 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov  

Taneční škola Horizonty Havířov 

Veselé rukavice 

VIKING AGENCY s.r.o. 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Vrchlického 1a, Havířov - Podlesí 

 

 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

ADAM - autistické děti a my, z. s. 

ADRA, o.p.s. 

APROPO z. s. 

Armáda spásy v České republice, z. s. 
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xxxxxxxxxx  

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Domov Březiny, příspěvková organizace 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

Domov u zámku, o.s. 

Domov Vesna, příspěvková organizace 

Charita Český Těšín 

Charita Javorník 

Charita Krnov 

INNA z.s. Havířov onkologická organizace 

Jezdecký oddíl "Stáj Václav" Horní Suchá 

Nový domov, příspěvková organizace 

Občanské sdružení Heřmánek 

PETILO, z.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

Podané ruce, z. s. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

Slezská diakonie 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

SPMP ČR pobočný spolek Havířov 

Středisko rané péče SPRP Ostrava 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace Havířov KARDIO 

Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 

TRIANON, z.s. 

 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

Česká tábornická unie, klub Placatý kámen Havířov 

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. 

Divadelní spolek BUKOS 

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

Havířovský sportovní klub, z.s. 

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s. 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s. 

Klub vojenské historie Ostrava z.s. 

Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, z. s. 

Moje Hnízdo z. s. 

Muzeum CO Dukla, z.s. 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 
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Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 

 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

 

 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková 

organizace 

 

 

 

 OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

 

10. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková 

organizace 

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

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

Junák – český skaut, středisko Havířov, z.s. 

Veselé rukavice  

VIKING AGENCY s.r.o. 

ZIP - Zábava Informace Poradenství a pomoc 

   

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

 

Český svaz ochránců přírody - základní organizace při ZŠ Frýdecké 

Český svaz ochránců přírody - základní organizace č. 69/01 Havířov 

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

HOSPIC Frýdek - Místek, p. o. 

Mrňousek Havířov, s.r.o.Zájmový spolek rybářů 

  Nemocnice s poliklinikou Havířov 

Slezský klub stomiků Ostrava 

Sanatorium Kochova, s.r.o. 

 

 

Rok 2015 – zamítnuté žádosti o dotace dle usnesení ZMH 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

1. SFK Havířov, z.s. 

AMK TĚRLICKO V AČR 

BK Havířov o.s. 
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KULTURNÍ OBLAST: 

 

Česká numismatická společnost, pobočka v HAVÍŘOVĚ 

xxxxxxxxxx  

Janáčkův máj, o.p.s. 

xxxxxxxxxx 

PETILO, z.s. 

Combat Garda 

Česká olympijská a.s. 

HC Havířov 2010 s.r.o. 

JUDO CLUB HAVÍŘOV o.s. 

KČT oblast Moravskoslezská 

Kraso klub Havířov 

L.E.A.D Parkour, z.s. 

MD Racing Team 

Maniak aerobik Havířov o.s. 

Metan trials o.s. 

NAHL (Nezávislá amatérská hokejová liga) 

PETILO, z.s. 

 Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. 

Sportovní klub volejbalu Havířov 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov 

    Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 
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Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v 

Havířově-Bludovicích 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov - Město 

Sdružení TRANOSCIUS 

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx  

VIKING AGENCY s.r.o. 

xxxxxxxxxx  

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková 

organizace 

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov 

 

 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

Celé Česko čte dětem o.p.s. 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

Charita Český Těšín 

PETILO, z.s. 

Společnost senior 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

 

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s. 

Moje Hnízdo z. s. 

Naše místo, z.s. 

Okresní hospodářská komora Karviná 

PETILO, z.s. 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

 

 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

PETILO, z.s. 

 

 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

FOCUS MEDICUS a. s. 

PETILO, z.s. 

 

 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

FOCUS MEDICUS a. s. 

MÁMA centrum z. s.  

Profa Kids Havířov o.p.s. 
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Rok 2015 – vyřazené žádosti o dotace dle usnesení ZMH 
 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

žádný žadatel 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

žádný žadatel 

Rok 2016 – schválené žádosti o dotace dle usnesení ZMH 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

 

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 

Best Off Havířov, z.s. 

Billiard Club Havířov, z.s. 

BK Havířov z.s. 

Bridžový spolek Havířov 

Capoeira Havířov 

Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko 

FK Gascontrol Havířov, z.s. 

Florbal Havířov 

xxxxxxxxxx 

Gymnastika ME Havířov, o.s. 

Handicap Sport Club Havířov, z.s. 

Havířovský sportovní klub, z.s. 

HC AZ Havířov 2010 z.s. 

HC Havířov 2010 s.r.o. 

Judo club Havířov o.s. 

Karate Havířov, z.s. 

Kraso klub Havířov z.s. 
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xxxxxxxxxx 

L.E.A.D. Parkour, z.s. 

Maniak aerobik Havířov, z.s. 

Městský Fotbalový Klub Havířov 

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga) 

Orel jednota Havířov 

Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z.s. 

Plavecký klub Havířov 

Prosport - cz o.s. 

První softtenisový klub Havířov 

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek 

1. SFK Havířov, z.s. 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město 

SK Kick Wolf Team, z.s. 

SK POWER LEMI spolek 

Ski club Paulát Havířov, z.s. 

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s. 

"Sportovní-klub.cz" 

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.  

Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov 

Sportovní klub orientačního běhu Havířov, z.s. 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s. 

Sportovní klub volejbalu Havířov  

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.  

Tenisový klub Havířov, z.s. 

Tenisový klub Tenet 

Tennis Hill Havířov, z.s. 

TJ Baník Havířov 

TJ ČSAD Havířov, z.s. 

TJ Havířov - Dolní Datyně 

TJ Slovan Havířov, z.s.  

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 

Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s. 

Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. 

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 
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Střední škola a základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace  

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková 

organizace 

xxxxxxxxxx 

Sportovní gymnastika T. Havířov 

TJ Start Havířov 

Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže, Místní skupina Těrlicko 

Basketbalový Club  Slavia Havířov, z.s. 

FC KARO Havířov z.s.  

 

 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

 

xxxxxxxxxx  

Cimbálová muzika JAGÁR, z.s.  

Duhové noty, z. s. 

Evangelikální společenství křesťanů 

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

Hornická kapela z.s.  

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx  

Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z. s.  

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s. 

Klub rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Havířov-

Město, z. s. 

Kroužek krojovaných horníků dolu František  

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx 

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově-Bludovicích z.s.  

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 

Nadace LANDEK Ostrava 

Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela v Havířově Bludovicích 

"Občanské sdružení MINITEATRO" 

Okresní organizace ČSŽ Havířov 

PETILO, z.s. 

Spolek havířovských fotografů z.s. 

Spolek přátel historie města Havířova, z.s.  

Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z.s. 

TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 

VESELÉ RUKAVICE z. s.  

Victory Havířov z.s.  

VIKING AGENCY s.r.o. 
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Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, 

příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 

Apoštolská církev, sbor Havířov 

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

xxxxxxxxxx  

Hornická kapela z.s. 

xxxxxxxxxx 

IAN PERFEKT, s.r.o. 

Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z. s. 

Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s. 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 

 

 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

ADAM - autistické děti a my, z. s. 

ADRA, o.p.s. 

APROPO z. s. 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

BESKYD DZR, o.p.s. 

xxxxxxxxxx  

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace 

Domov Březiny, příspěvková organizace 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

Domov Vesna, příspěvková organizace 

Ekipa, z. s. 

Charita Český Těšín 

Charita Frýdek-Místek 

Charita Javorník 

Charita Krnov 

INNA z.s. Havířov onkologická organizace 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 

Nový domov, příspěvková organizace 

Občanské sdružení Heřmánek 

Oblastní spolek ČČK Karviná 

Parkinson-Help z. s. klub Ostrava 

Podané ruce - osobní asistence 

Podané ruce, z. s. 

SENIOR DOMY POHODA a. s. 

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 



statutární město Havířov  

MMH/79125/2017 

56 

 

Slezská diakonie 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

Slezský klub stomiků Ostrava, z. s. 

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 

SPMP ČR pobočný spolek Havířov 

Společnost senior, z. s. 

Středisko rané péče SPRP Ostrava 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. Základní organizace Havířov 

KARDIO 

Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 

TRIANON, z.s. 

 

 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

 

10. přední hlídka Royal Rangers Havířov 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

Česká tábornická unie, klub Placatý kámen Havířov 

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. 

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

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

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

xxxxxxxxxx  

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s. 

Klub vojenské historie Ostrava z.s. 

MÁMA centrum z.s. 

Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, z. s. 

Moje Hnízdo z. s. 

Naše místo z. s. 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov - Město 

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková 

organizace 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. 

 

 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace  

Městský Fotbalový Klub Havířov 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město  

 Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na 
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Schodech 1, příspěvková organizace 

  

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková 

organizace 

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s. 

Slezská diakonie 

VESELÉ RUKAVICE z. s.  

VIKING AGENCY s.r.o. 

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně 

patologickými jevy a drogovou závislostí  

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc   

 

 

 
 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

  

Český kynologický svaz, základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice  

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Hospic Frýdek - Místek, p.o.  

 xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx 

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.  

  Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov 

ZO ČSOP 69/01 Havířov 

ZO ČSOP při ZŠ Frýdecká 

 

 

Rok 2016 – zamítnuté žádosti o dotace dle usnesení ZMH 

 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

 

BC Slavia Havířov z.s. 

xxxxxxxxxx 

     FC KARO Havířov z.s.  

FK Gascontrol Havířov, z.s. 

Gymnastika M&E Havířov, z.s. 

HC AZ Havířov 2010 z.s. 

xxxxxxxxxx  
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KČT oblast Moravskoslezská 

Kraso klub Havířov z.s. 

Městský Fotbalový Klub Havířov 

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga) 

Sportovní klub moderní gymnastiky, z.s.  

Tennis Hill Havířov, z.s. 

TJ Havířov - Dolní Datyně 

 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

 

Evangelikální společenství křesťanů 

xxxxxxxxxx 

IAN PERFEKT, s.r.o. 

MÁMA centrum z.s. 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s. 

VIKING AGENCY s.r.o. 

xxxxxxxxxx 

DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 

Evangelikální společenství křesťanů 

xxxxxxxxxx  

Rožni Havířov z.s. 

xxxxxxxxxx  

Okresní hospodářská komora Karviná 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

ANTIŠMEJDI s. r. o. 

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje 

xxxxxxxxxx  

Spolek PORTAVITA 

SPMP ČR pobočný spolek Havířov 

 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

 

Celé Česko čte dětem o.p.s. 

Centrum Labyrint z.s. 

FOCUS MEDICUS a.s. 

Junák - český skaut, středisko Kruh, Frýdek-Místek 

KČT, oblast Moravskoslezská 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

 

FOCUS MEDICUS a.s. 

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. 
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OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

 

"Sportovní-klub.cz" 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina 

MÁMA centrum z.s. 

PETILO, z.s. 

 

 

Rok 2016 – vyřazené žádosti o dotace dle usnesení ZMH 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

žádný žadatel 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

žádný žadatel 

 

 

Rok 2017 – schválené žádosti o dotace dle usnesení ZMH 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

 

1. SFK Havířov, z.s. 

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 

Best OFF Havířov 

Billiard Club Havířov, z.s. 

BK Havířov 

Bridžový spolek Havířov 

Capoeira Havířov 

FK Gascontrol Havířov, z.s. 

Florbal Havířov 

Gymnastika M&E Havířov, z.s. 

Handicap sport club Havířov 

 HC AZ Havířov 2010 z.s. 

HC Havířov 2010 s.r.o. 
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JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 

KARATE Havířov, z.s. 

Kraso klub Havířov z.s. 

 L. E. A. D. Parkour, z.s. 

Maniak aerobik Havířov, z.s. 

Městský fotbalový klub Havířov  

NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga), z.s. 

Orel jednota Havířov 

Orientační běh Havířov, z.s. 

Plavecký klub Havířov z.s. 

PROSPORT - CZ 

První softtenisový klub Havířov, z.s. 

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov - Město 

SK Kick Wolf Team, z.s. 

SK LUNA Fitness Havířov z.s. 

SK POWER LEMI spolek 

Ski club Paulát Havířov, z.s. 

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s. 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Havířov 

"Sportovní-klub.cz" 

Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s. 

Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov z.s. 

Sportovní klub volejbalu Havířov, z.s. 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s. 

Team LightBIKE z.s. 

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek 

Tenisový klub Havířov, z.s. 

Tenisový klub Tenet, z.s. 

Tennis Hill Havířov z.s. 

 TJ Baník Havířov z.s. 

TJ Havířov - Dolní Datyně, z.s. 

TJ Slovan Havířov, z.s. 

Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s. 

Volejbalová akademie mládeže Havířov, z.s. 

BK Havířov 

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

Orientační běh Havířov, z.s. 

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov 

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 
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Střední škola a základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace  

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 

Basketbalový Club Slavia Havířov, z.s. 

BOX Havířov z.s. 

xxxxxxxxxx 

Fitcentrum Club KARO Havířov, z.s. 

Organizační výbor Gracia ČEZ-EDĚ,z.s. 

Sportovní gymnastika T. Havířov z.s. 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek 

 

 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

 

Apoštolská církev, sbor Havířov 

xxxxxxxxxx  

Duhové noty, z. s. 

xxxxxxxxxx  

Evangelikální společenství křesťanů 

Hornická kapela z.s.  

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx  

Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z. s. 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s. 

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Na Schodech 1, Havířov-

Město, z.s. 

Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, z.s. 

xxxxxxxxxx  

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově-Bludovicích z.s. 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 

Nadační fond přátel kulturní památky - evangelického kostela v Havířově Bludovicích 

"Spolek MINITEATRO"                  

Okresní organizace ČSŽ Havířov 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

Spolek havířovských fotografů z.s. 

Spolek přátel historie města Havířova, z.s. 

Spolek VONIČKA Havířov, z.s. 

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z.s. 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s. 

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 

TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. 

TS LDance, z.s. 

VIKING AGENCY s.r.o. 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková 

organizace 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 

CANTICORUM MORAVIA, z.s. 
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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. 

 

 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

ADAM - autistické děti a my, z.s. 

ADRA, o.p.s. 

APROPO z. s. 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

BESKYD DZR, o.p.s. 

xxxxxxxxxx  

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 

Domov Březiny, příspěvková organizace 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 

Domov Vesna, příspěvková organizace 

DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 

Ekipa, z.s. 

Charita Český Těšín 

Charita Frýdek-Místek 

Charita Jeseník - dříve Charita Javorník 

Charita Krnov 

INNA z.s. Havířov onkologická organizace 

KAFIRA o.p.s. 

Krizové centrum Ostrava, z.s. 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 

Nový domov, příspěvková organizace 

Občanské sdružení Heřmánek 

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 

Parkinson-Help z.s. 

Podané ruce - osobní asistence 

Podané ruce, z. s. 

SENIOR DOMY POHODA a.s. 

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 

Slezská diakonie 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 

Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. 
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Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 

SPMP ČR pobočný spolek Havířov 

Společnost senior, z.s. 

Spolek PORTAVITA 

Středisko rané péče SPRP Ostrava 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Základní organizace Havířov KARDIO 

Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 

TRIANON, z. s. 

 

 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

 

10. přední hlídka Royal Rangers Havířov 

Česká tábornická unie - T.K. Placatý kámen Havířov, p.s. 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina  

Český svaz bojovníků za svobodu 

Divadelní spolek BUKOS 

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

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

xxxxxxxxxx 

Gymnázium, Havířov - Město,Komenského 2, příspěvková organizace 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace 

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s.  

KČT, oblast Moravskoslezská  

KČT, odbor Beskydy  

MÁMA centrum z.s. 

Moje Hnízdo z. s. 

Muzeum CO Dukla, z.s.  

Naše místo z. s. 

RC AREA Havířov z. s. 

Rožni Havířov z.s. 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov - Město 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace 

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 

Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

U Lišky Pampelišky, z.s.  

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

 

Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 
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Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková 

organizace 

 

 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

 

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace 

Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s.  

Slezská diakonie  

SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně 

patologickými jevy a drogovou závislostí  

VESELÉ RUKAVICE z. s.  

VIKING AGENCY s.r.o.  

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc  

 

 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

  

"Sportovní-klub.cz" 

 Český kynologický svaz ZKO Havířov - Bludovice - 038 

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

 Hospic Frýdek - Místek, p.o. 

 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 

 PETILO, z.s. 

Profa Kids Havířov o.p.s. 

Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov 

xxxxxxxxxx 

  Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko, pobočný spolek 

ZO ČSOP při ZŠ Frýdecká  

ZO ČSOP 69/01 Havířov 

OSTATNÍ 

Okresní hospodářská komora Karviná 

 

 

 

Rok 2017 – zamítnuté žádosti o dotace dle usnesení ZMH 

 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

"Sportovní-klub.cz" 

Team LightBIKE z.s. 

 

 

KULTURNÍ OBLAST: 
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DŮL ARCHITEKTURY, z.s. 

Foodfest, s.r.o. 

Kroužek krojovaných horníků dolu František 

Nadace LANDEK Ostrava 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace 

Rožni Havířov z.s. 

FAHAKL, z.s. 

 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

 

"Sportovní-klub.cz" 

Liga proti rakovině Praha z. s. 

SPMP ČR pobočný spolek Havířov 

Spolek PORTAVITA 

 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST: 

 

Havířovský sportovní klub, z.s. 

MÁMA centrum z.s. 

Mateřská škola Profa z.s. 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

 

Junák - Český skaut, středisko Havířov, z. s. 

 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

 

"Sportovní-klub.cz" 

MÁMA centrum z.s. 

Myslivecký spolek Havířov, z.s. 

 

 

 

Rok 2017 – vyřazené žádosti o dotace dle usnesení ZMH 

 

SPORTOVNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

KULTURNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

žádný žadatel 
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ŠKOLSKÁ OBLAST: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ: 

žádný žadatel 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY PROTIDROGOVÉ PREVENCE: 

žádný žadatel 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ: 

žádný žadatel 

 

 

 

ad e) 

Stenozáznamy z projednání bodu o dotacích z rozpočtu města Havířova 

OJ10 „Ostatní dotace a dary“ za roky 2015, 2016 a 2017 

 

 

132/4ZM/2015 

14:31hod. 

38. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  

      sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

      „Ostatní dotace a dary“ 
        

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova 

    v roce 2015: 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši   3 379 800,- Kč, a to takto: 

 

sociální oblast          870 000,- Kč dle přílohy č. 1 

kulturní oblast       1 384 000,- Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast                  772 800,- Kč dle přílohy č. 3,8 

oblast partnerských vztahů          66 000,- Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence   

a bezpečnosti v silničním provozu                                        145 000,- Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví       142 000,- Kč dle přílohy č. 6 
 

II. ze sportovní sféry v celkové výši    5 084 200,- Kč dle přílohy č. 7,8 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami ve    

    schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 – 8 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e  
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náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,  

a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech. 

 

Z: vedoucí OŠK,     

                   OSV 

                      T: červen 2015 
 

 

 

Pozměňující návrhy na usnesení a doplnění materiálu: 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

A teď máme jeden ze zlatých hřebů dnešního programu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, 

pan zastupitel xxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Rady města Havířova (ANO) 

Dobrý den, já bych chtěl oznámit, že při hlasování k tomuto bodu se zdržím hlasování. 

Děkuju. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, paní zastupitelka xxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vám všem. já bych se chtěla vyjádřit stručně k navrhovaným dotacím 

z oblasti školské komise. My jsme vyjadřovali a podporovali návrhy celkem 26 organizací a 

spolků, z toho tři spolky k nám byly přesunuty ze sociální oblasti a já právě k těm bych  

se chtěla trošičku vyjádřit. Jedná se o spolek, neziskový spolek MOJE HNÍZDO podotýkám, 

že všechny tady tyto spolky byly založeny v srpnu 2014 a požadovaly dotaci konkrétně Moje 

hnízdo řádově 300 tis. Kč, spolek Moje hnízdo funguje a když si otevřete stránky jako 

přirozeně fungující rodina, má hlavní motto a jako hlavní citát, který tam najdete hned, když 

se podíváte je, že rodičovství je krásné a nekonečně obohacující. A teď mají odkazy na 

italskou pedagožku Montessori a různé věci, a mě trošku zajímalo to, jak mají rozdělenou 

svoji činnost, protože třeba v úterky mají práci, nebo cvičení s říkadly pro děti od tří do 

dvanácti měsíců a pak takové různé jiné aktivity, což je úplně zarážející a další žádost stejné 

společnosti mají na podporu pracujících matek a náhradních rodin, čili pěstounů, i když si 

myslím, že funkce pěstounů je jasně daná, že se mají starat o děti, které byly jim svěřeny a ne 

je svěřovat do nějakých mojich hnízd a různých ostatních organizací. A pak ještě jedna 

organizace nebo spolek, která se jmenuje NAŠE MÍSTO zase a ti jsou vedeni jako rodinné 

centrum, ale mají tam takové činnosti, jako pronájem kanceláří, zapůjčování kanceláří, 

zapůjčování techniky, kopírování, bufet a mimo jiné starost o děti, ale preferují v rodinách 

v těch fungujících rodinách. No a my jsme navrhovali jako školská komise dotaci 0,- Kč a 

z rady města přišlo na každou z těchto činností, na každý tento spolek záměr 10 tis. Kč.,  což 

je 30 tis. Kč, které by mohly být dány ZUŠ Leoše Janáčka, která letos slaví 25 let výročí a 

vlastně požadovali 57 tis. Kč dotaci, kterou my jsme navrhovali, jako školská komise ke 

schválení a bylo jim dáno 0,- Kč na víkendové soustředění dětí a nějaké výtvarné plenéry a 

dostali 0,- Kč. Takže možná bych podala návrh na přerozdělení tady toho. Děkuji.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Já děkuji za vyjádření paní zastupitelce, ale pokud nedá návrh na změnu dotací, tak bereme to 

pouze….. (mimo mikrofon paní xxxxxxxxxx vysvětluje..) no ale já bych po vás potřeboval 

konkrétní částky. Jako musíte dát písemnou samozřejmě formou zapisovatelkám.  
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xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já se omlouvám, takže já bych požadovala navrhnout vrátit se k původnímu návrhu školské 

komise a těm třem organizacím nebo spolkům Moje hnízdo 1, Moje hnízdo 2 a Naše místo 

navrhovat 0,- Kč a přerozdělit tyto částky, které jim byly, těch 30 tis. Kč ZUŠ Leoše Janáčka.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Takže, poprosil bych, abyste to dala písemně protože je to třeba dát na začátku zasedání ZMH 

jsem to dával na vědomí, aby nevznikaly zmatky, takže bych to poprosil a bereme teda 

v potaz tento první návrh. Dále se hlásí paní zastupitelka xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Ještě jednou dobrý den všem. Já tady v této problematice vystupuji s dotazem, podle jakého 

klíče jsou přerozdělovány dotační sumy jednotlivým oblastem. Ptám se z toho důvodu, že 

jako předsedkyně komise životního prostředí jsme řešili tuhletu problematiku, proč na životní 

prostředí našeho města je věnováno pouze 99 500,- Kč a v porovnání s ostatními oblastmi, 

jako je např. kultura nebo sport jsou to částky, které jsou dávány jednotlivým sdružením nebo 

jednotlivým organizacím. Přijde mi to v celku neadekvátní hlavně kvůli problematice, že 

životní prostředí je věc, která se týká každého z nás, není to jenom nějaký kroužek nebo 

nějaká kulturní akce, ale pomáhá to opravdu všem. Takže, ráda bych věděla, podle jakého 

klíče je to přerozděleno a následně zda by v budoucnu mohlo být těmto oblastem, jako je 

zdravotnictví, životní prostředí nebo sociální oblasti věnováno více. Děkuji.  
 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já bych k tomu řekl, že ještě v minulém volebním období třeba komise pro životní 

prostředí původně neměla žádné prostředky při rozdělování dotací a vlastně myslím, že je to 

záležitost posledních dvou let, kdy se tam začaly rozdělovat peníze. Je to samozřejmě na 

úvaze, zpracovává to odbor školství, který nějakým způsobem má určitý klíč i v poměru, jak 

vlastně žádosti chodily, a je fakt, že doba se vyvíjí. Problémy, které dříve nebyly nebo nás tak 

netrápily, jsou na popředí, je to určitě i posun té společnosti, takže padne samozřejmě návrh 

třeba, aby i do kategorie životního prostředí šlo více peněz, budeme se tím samozřejmě 

zabývat. Musím říct za sebe ale, že určitě dva roky zpátky komise životního prostředí 

nerozdělovala vůbec žádné prostředk, ale chápu, že čas a doba se mění, tak jako někde zase je 

útlum činnosti, takže je to věc na diskusi. Dobře, pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vážení zastupitelé, zastupitelky, pane primátore, občané města, já bych 

prvně pochválil vedení města, že i v současné době, kdy těch financí není nazbyt, že 

podporují formou dotací v řádech milionů korun volnočasové aktivity občanů města. Přesto 

bychom byli my, zastupitelé za ČSSD rádi, kdybyste zvážili, a podpořili náš návrh na 

navýšení dotací subjektům ze sportovní a kulturní oblasti, kterým by tyto prostředky pomohly 

v jejich dalším rozvoji a podpořili tak jejich činnost. Zároveň bych rád zdůraznil, že tento 

návrh nebude vyžadovat další navýšení objemu finančních prostředků určených na dotace 

pouze by došlo ke snížení navržených rezerv, které jsou určeny na případné pokrytí 

požadavků na dotace, které se v průběhu roku mohou dále vyskytnout. Rád bych také 

zdůraznil, že mezi těmito subjekty jsou sportovci, kteří jsou ve svých disciplínách mistři 

republiky a rovněž sportovci olympionici, kteří naše město reprezentují a dělají mu dobré 

jméno ne jenom v ČR, ale i za hranicemi naší země. Dovoluji si tedy předložit návrh na 

navýšení dotací pro sportovní subjekty následovně, jak jsou v tabulce uvedeny za sebou.  

JUDO CLUB Havířov navýšit dotaci na částku 210 tis. Kč 

KARATE Havířov navýšit dotaci na částku 120 tis. Kč 

MANIAK Aerobic Havířov navýšit dotaci na částku 500 tis Kč 

SKI CLUB xxxxx Havířov navýšit dotaci na částku 80 tis. Kč 
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SK KARATE BUDO Havířov navýšit dotaci na částku 120 tis. Kč 

TENNIS HILL Havířov navýšit dotaci na částku 300 tis. Kč 

TJ ČSAD Havířov navýšit dotaci na částku 130 tis. Kč 

A v kulturní oblasti navrhuji pro jedinou havířovskou Hornickou kapelu navýšit dotaci na 

částku 50 tis. Kč. Navrhuji hlasovat o těchto bodech jednotlivě a děkuji za podporu.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, paní zastupitelka xxxxxxxxxx.  

 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pane primátore, já se omlouvám, ale ruším svoji diskusi, příspěvek do diskuse.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Zeptám se, jestli pan náměstek xxxxxxxxxx chce reagovat? Prosím. 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Dobré odpoledne všem přítomným. Já jenom, když to shrnu, bylo podáno celkem 212 žádostí. 

Snažil jsem se hovořit se všemi předsedy jednotlivých komisí, ze kterých přišel nějaký 

prvotní návrh, myslím si, že rada města do těch návrhů zasahovala výrazně méně, než se tak 

dělo v dřívějších letech. Ty dílčí připomínky, které tady zazněly, já se vyjádřím jenom 

obecně. My jsme úmyslně nechali o něco větší rezervu z toho důvodu, že samozřejmě, buď se 

může objevit nějaká akce, o které dneska ještě nikdo neví, že se v roce 2015 bude konat, ale 

taky z toho důvodu, že pokud „jsme někde udělali, možná z nevědomosti, nějakou chybu“ tak 

nemáme problém to napravit na červnovém, případně zářijovém zasedání ZMH. Jenom co 

zaznělo ohledně rodinných center na první pohled nepůsobí úplně šťastně, když z komise 

přijde návrh, kde jsou tři rodinná centra, mají podobnou náplň, navíc Montessori výchova dětí 

je alternativa, po které touží stále více a více rodičů, působí zvláštně, když ty rodinné centra 

mají dostat peníze v poměru 150 tis. – 0 – 0. Takže proto tam nastal aspoň částečný posun, 

s tím, že já jsem se sešel s jednou tou organizací a chystám se sejít i s druhou, abych právě 

poznal jejich náplň přesněji, tak jak si myslím, že by se to mělo dělat u všeho.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji panu náměstkovi. A přihlášen do diskuse je také občan xxxxxxxxxx, takže já mu 

dávám slovo.  

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

xxxxxxxxxx  

Dobrý den pane primátore, dobrý den vážení zastupitelé, já mám dotaz na pana xxxxxxxxxx 

ohledně dotací na tento rok ve sportu. To z toho důvodu, že jsem byl na schůzce s panem xxx 

xxxxxxxxxx, který nám deklaroval, že jisté věci budou jinak, než za minulého vedení, kdy 

jsem to chápal, že to bylo spíš politicky, než podle jiných kritérií. Takže jsem čekal, že to 

bude konečně trochu jinak, ale bohužel mám pocit, že je to ještě horší, tím se chcu omluvit 

tady panu xxxxxxxxxx, že jsou i horší věci. Tak jsem se chtěl zeptat např. u BK Havířovu, to 

je vlastně baskeťáci jeden oddíl je ze 450 tis. Kč navýšeno na 500 tis. Kč, při jejich výdajích 

kolem milionu a z druhé strany u subjektu AO Slavia, která vlastně není jeden oddíl, ale je to 

vlastně atletika a kulturistika, která je jenom jediný oddíl v Havířově, patří ke špičce 

v republice, pak je tam baskťáci, kteří samozřejmě mají dva oddíly vyloženě jenom z občanů 

Havířova, kdy jsou to holky a muži a pak je tam Skejťáci, kteří zase jsou jediní v Havířově, 

špička v republice, při obratu nějakých 2,5 mil. z minulosti měli 600 tis. Kč což už v té době 

bylo trochu poddimenzované, tak vlastně teď se dozvídám, že by měli dostat 400 tis. Kč. což 

je třeba víc než basket paní xxxxxxxxxx. Z druhé strany se dívám třeba, když si všimnete u 
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subjektu Slovanu, to je asi HpH, kde vlastně mě zaráží, že subjekt vlastně deklaruje v žádosti, 

že vlastně budou mít o 300 tis. menší náklady než minulý rok, kdy dostali nějakou částku a 

teď jim je dokonce navýšena o 170 tis., přitom budou mít náklady o 330 tis. menší než minulý 

rok, což jako mě taky trošku zaráží, z jakého důvodu? Někdo dostane víc a přitom bude mít 

méně. A hlavně precedens pro mě byl v minulém zastupitelstvu, protože mám pocit, že 

někteří lidé, buď tomu nerozumí, nebo jsou někým špatně vedeni, protože, jak může dostat 

subjekt, jako např. teď řeknu ne volejbal, ale pan Horváth, protože volejbalisti za to nemůžou, 

ti jenom hrajou. Když někdo dluží městu a je mu vlastně odsouhlasena částka už v lednu a 

jsou tady subjekty, kteří nikomu nedluží, všechno dělají správně a vlastně je jim ještě ubíráno, 

třeba u AO Slavie o 200 tis. A jsou tady subjekty, kde jsou ne schopni, ale všeho schopni, 

dostanou peníze dřív a ještě de facto na své dluhy na pokrytí, což je první porušení zásad, že 

nesmí se používat dotační peníze na dluhy. Samozřejmě není to jenom oddíl volejbalu, je to 

vlastně i u florbalu, kteří vlastně v té době dlužili SSRZ, přitom měli větší dotaci, než jsou 

jejich nájmy, takže je něco špatně. Děkuju a teda doufám, že si to někteří zastupitelé uvědomí 

a doufám, že to byla jenom administrativní chyba a doufám, že teda z rezervního fondu se 

dofinancuje jisté oddíly, protože opravdu 400 tis. je vlastně likvidační, to nebylo tady ani za 

pana xxxxxxxxxx. Děkuju. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji panu xxxxxxxxxx a dám slovo panu námětku xxxxxxxxxx na reakci.  
 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Vzhledem k tomu, kolik tady zaznělo připomínek, já Vám pane xxxxxxxxxx odpovím do 30 

dnů písemně.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Odpovím v druhé fázi panu xxxxxxxxxx, za sebe. A to, k čemu jsem chtěl vystoupit. Já se 

zeptám. Důl architektury, víme, o koho jde, který se zapříčinil, že připravil město o velké, 

velké peníze a občany Havířova o krásné nádraží, parkovací místa, cyklostezky atd. on tam 

má navrženo 10 tis. Kč. Já se ptám, na co to má? Pokud je to na umývání skel a podlah, tak já 

s tím budu souhlasit. Pokud ne, tak navrhnu přerozdělení peněz. Poprosím hned, pane 

náměstku, pokud to jde.  

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Na tohle můžu reagovat hned, je to přesně na to, aby v hale vlakového nádraží, kam město 

nemůže ovlivňovat, co se tam děje, tak je to na podporu toho, aby aspoň trochu se tam občané 

cítili lépe.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Já se jenom zeptám pana zastupitele xxxxxxxxxx, jestli to mám považovat za nějaký návrh? 

Ne není to… 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tím pádem, pokud tam budou i ta paní, ta slečna i ten pán, já jim ještě přidám na kbelík.  

A druhá věc, pane xxxxxxxxxx, já jsem nikdy ze své práce politiku nedělal, celých osm let. 

Ve své funkci náměstka ani ve funkci primátora a jestli byla opozice, nebo koalice, tak jsem 

to nikdy nebral vážně, já jsem vždycky bral jestli je to pro občany, nebo není. Tak jsem to 

prosazoval. My jsme spolu ani neměli žádné problémy, vy jste u mě byl možná jedenkrát, 

dvakrát, vy jste chodil někde jinde každý týden, takže mě se to vůbec netýká, protože jsem to 
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politicky nerozhodoval a myslím si, že dotace jsou hodně těžké břemeno, kdy při rozdělování 

je problém a samozřejmě automaticky ten, kdo tam sedí je podezříván z politikum. Ať už je to 

HpH, KSČM nebo jsme to my byli. Všem nemůžeme vyhovět, ani nikdy nevyhovíte, ani těm 

volejbalistům, oni zůstanou v první lize, takže to je vyřešené jo, ale já nevím, jestli dluží, 

určitě nedluží, protože kdyby dlužili, tak by nedostali dotace tak, jak nedostal pan Tabák. I 

když dělá velmi prospěšnou práci pro děti, gymnastiku pro ty děti, kteří jsou potom mistři 

republiky. Takže já myslím, že trochu třeba vždycky reálně a já vám řeknu, já jsem slyšel a 

kdybych to měl řešit s váma, ty řeči o vás a o tom co jste řídil, jak jste zacházel s majetkem 

apod., jak jsme my byli vstřícní s pronájmem prostor nebytových v hale Slávie, ty 

posilovačky nebo co to tam provozujete atd. nebudeme o tom hovořit raději. Děkuju.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka xxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já jsem ještě chtěla kratičkou poznámku k těm rodinným centrům, o kterých mluvil pan 

náměstek xxxxxxxxxx. Prosím vás, nejsem žádná lobistka za základní umělecké školy, i když 

jsem tam sedm let také strávila, na Bohuslava Martinů, ale ZUŠ L. Janáčka čítá zhruba 650 

žáků do 15 let, kdežto Moje hnízdo – fungující rodina, jak mají v hesle, mají 100 členů z toho 

60 členů do 15 let a 40 členů nad 26 let a to centrum rodinné Naše místo má pouze 4 členy a 

uvádějí tam na svých stránkách, že dokážou zvládnout 50 dětí za týden. A myslím si, že žádné 

hnízdo ani žádné místo nenahradí tu matku v době od 0 do 3 let věku dítěte.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Já jen v krátkosti, nevím, jestli pan náměstek bude chtít reagovat. Já k tomu bych 

řekl, že určitě chceme podporovat naše lidušky, lidové školy, na druhou stranu, protože jsem 

v minulém období dělal sociálního náměstka a můžu posoudit, že jednu věc, že těch žádostí 

jednotlivých lidových škol je tam poměrně hodně, určitě by jsme rádi podpořili akademie a 

výročí, což jestli se nepletu tam nějaká částka je, ale částka, která tam byla navrhovaná byla 

příliš vysoká, to nedáváme ani našim základním školám zdaleka, takovou částku natož 

mateřinkám, navíc je to krajská záležitost, takže předpokládám, že i krajští zastupitelé, 

myslím, že je tady jeden krajský zastupitel, přímo pan náměstek hejtmana, tak určitě, když se 

budou rozdělovat dotace, tak může podpořit lidové školy na rozpočtu. Může i kraj rozdávat 

dotace. Já jsem zapomněl na paní Havlíčkovou, já se velice omlouvám, takže tam máme 

druhou, dokonce předsedkyně sociální komise, takže se velice omlouvám. A ještě pan 

xxxxxxxxxx, tak vidíte, tolik jich tady máme, tak se taky omlouvám, potřetí se omlouvám, tak 

vidíte, tak tady máme plný dům krajských zastupitelů, tak můžou a čtvrtou, paní xxxxxxxxxx, 

tak vidíte tak jsem se krásně dostal sám do pasti. Polovina sálu pomalu krajští zastupitelé, tak 

paní zastupitelko xxxxxxxxxx můžete se obrátit i na ně, máte tady čtyři. To byla asi ta 

technická pan zastupitel xxxxxxxxxx. Tak aspoň máme aji trošku pobavení, když už ty dotace 

jsou takové poměrně vždycky, takovým neurologickým bodem zastupitelstva. Vidím, že 

máme velkou sílu v rámci kraje. Takže bych poprosil přítomné krajské zastupitele, aby 

zalobovali. Tak a protože už se nikdo nehlásí, já rozpravu končím a budeme hlasovat o 

jednotlivých návrzích. Poslední návrh byly od pana zastupitele xxxxxxxxxx poprosil bych a 

myslím si, že posledním návrhem byl v kulturní oblasti a to byla hornická kapela. Takže 

budeme hlasovat je tady návrh na 50 tis. Kč. Takže prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu Hornická kapela navýšit dotaci na částku 50 tis. Kč: 
Pro:                            17 

Proti:                          13 

Zdržel se:                   11 

Nehlasoval:              0 
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Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, popojedeme dál, tam máme, jestli se nepletu, TJ ČSAD. Prosil 

bych na monitor, prosím o hlasování o navýšení dotace na 130 tis. Kč. Kdo je pro? 
 

 

 

Hlasování o návrhu TJ ČSAD Havířov navýšit dotaci na částku 130 tis. Kč: 

Pro:                            15 

Proti:                          10 

Zdržel se:                   15 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, dále to myslím byl TENNIS Hill na 300 tis. prosím o hlasování o 

navýšení dotace na 300 tis. Kč. Kdo je pro? 
 

Hlasování o návrhu TENNIS HILL Havířov navýšit dotaci na částku 300 tis. Kč: 

Pro:                            14 

Proti:                        16 

Zdržel se:                 11 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, dále to bylo SK Karate, navýšení na 120 tis. Kč, prosím o 

hlasování. 
 

Hlasování o návrhu SK KARATE BUDO Havířov navýšit dotaci na částku 120 tis. Kč: 

Pro:                           15 

Proti:                        8 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, dále to byl Ski klub Paulát na 80 tis. Kč.  Takže o hlasování. 
 

Hlasování o návrhu SKI CLUB xxxxxxxxxx Havířov navýšit dotaci na částku 80 tis. Kč: 

Pro:                            17 

Proti:                        6 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       
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Přítomno celkem 41 členů 
 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Dále to byl Maniak aerobic na 500 tis. Kč., prosím o hlasování. 
 

Hlasování o návrhu MANIAK Aerobic Havířov navýšit dotaci na částku 500 tis Kč: 

Pro:                            16 

Proti:                         10 

Zdržel se:                  15 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, dále tam byl Karate Havířov na 120 tis. Kč, prosím o hlasování. 
 

Hlasování o návrhu KARATE Havířov navýšit dotaci na částku 120 tis. Kč: 

Pro:                            15 

Proti:                           8 

Zdržel se:                  18 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 
 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno a máme tady Judo klub Havířov na 210 tis. Kč, prosím o 

hlasování  
 

Hlasování o návrhu - JUDO CLUB Havířov navýšit dotaci na částku 210 tis. Kč: 

Pro:                            16 

Proti:                        6 

Zdržel se:                   19 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno a dále tady byl návrh paní zastupitelky xxxxxxxxxx.   

Takže Moje hnízdo – podpora pracujících a náhradních rodih – 0,- Kč,  

Moje hnízdo – přirozeně fungující rodina – 0,- Kč.  

Naše místo – rodinné centrum 0,- Kč,  

ZUŠ Leoše Janáčka - 30 tisíc víkendové soustředění žáků a výtvarné plenéry 
 

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:                            23 

Proti:                        4 

Zdržel se:                   14 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   2       
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Přítomno celkem 41 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení bylo schváleno. A teď budeme hlasovat o usnesení jako celku s touto změnou, tato 

změna už byla schválena, takže budeme hlasovat o materiálu, jako celku.  

 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                        40 

Proti:                          0 

Zdržel se:                   1 

Nehlasoval:                0 

Omluveni:              2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 

    města Havířova v roce 2015: 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši  3 379 800,- Kč, a to takto: 

 

sociální oblast        870 000,- Kč dle přílohy č. 1 

kulturní oblast     1 384 000,- Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast        772 800,- Kč dle přílohy č. 3,8 

oblast partnerských vztahů              66 000,- Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence 

a bezpečnosti v silničním provozu                            145 000,- Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví     142 000,- Kč dle přílohy č. 6 
 

II. ze sportovní sféry v celkové výši  5 084 200,- Kč dle přílohy č. 7,8 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými  

    osobami ve schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 – 8 tohoto  

    materiálu 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace,  a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých 

případech. 

 

Z: vedoucí OŠK,     

                   OSV 

                      T: červen 2015 
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197/5ZM/2015 

14:43hod. 

46. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  

      sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

      „Ostatní dotace a dary“  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Technická paní zastupitelka xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den pane primátore, milé kolegyně, kolegové. Z důvodu střetu zájmů nebudu v tomto 

bodě hlasovat. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže končím rozpravu a dávám hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   4       

Přítomno celkem 39 členů 

 

 

Přijaté usnesení č.  197/5ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í   
 

žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova dle důvodové zprávy 

 

ze sportovní sféry: 

1. České olympijské a.s, IČO: 25 26 87 08, na projekt „Odznak všestrannosti Olympijských 

Vítězů“, 

2. Maniak aerobiku Havířov, o.s., IČO: 22 71 37 78, na projekt „ME v aerobiku 

v holandském Dordrechtu“, 

3. Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČO: 65 46 81 04, na nákup překážek  

pro požární sport, 

4. Sportovního klubu moderní gymnastiky Havířov, IČO: 26 59 51 09, o navýšení dotace  

na činnost klubu v roce 2015, 
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5. Sportovního klubu volejbalu Havířov, IČO: 48 80 63 23, o navýšení dotace na činnost 

klubu v roce 2015, 

6. Střední školy a základní školy, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizace,  
IČO: 13 64 42 97, o navýšení dotace na provoz krytého bazénu v Havířově – Šumbarku 

z mimosportovní sféry: 

 

1. Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, z.s., Český Těšín,  

IČO: 00 44 27 71, na úhradu nákladů spojených s organizací 26. Festiwalu PZKO, 

2. Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s,  

IČO: 25 84 08 86, na provoz vysoké školy v roce 2015, 

3. Junáka – Českého skauta, střediska Havířov, z.s., IČO: 18 05 59 58, na činnost skautského 

střediska v roce 2015, 

4. Junáka – Českého skauta, střediska Havířov, z.s., IČO: 18 05 59 58, na projekt „Kdo  

si hraje, nezlobí!“, 

 
s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 

50 000,- Kč Maniak aerobiku Havířov, o.s., IČO: 22 71 37 78, na projekt „Mistrovství 

Evropy v aerobiku v holandském Dordrechtu“, které se uskutečnilo ve dnech  

12. – 16. 05. 2015. 

   
30 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČO: 65 46 81 04, na nákup 

překážek pro požární sport, 

 

50 000,- Kč Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Havířov, IČO: 26 59 51 09,  

na navýšení dotace činnost na klubu v roce 2015, 

 

100 000,- Kč Střední škole a základní škole, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizaci,  

                        IČO: 13 64 42 97, na navýšení dotace na provoz krytého bazénu v Havířově –   

                        Šumbarku 

 

2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry: 

 

50 000,- Kč Junáku – Českému skautu, středisku Havířov, z.s., IČO: 18 05 59 58,  

na činnost skautského střediska v roce 2015, 

 

15 000,- Kč  Junáku – Českému skautu, středisku Havířov, z.s., IČO: 18 05 59 58, na projekt 

„Kdo si hraje, nezlobí!“, 

 

50 000,- Kč Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, 

o.p.s, IČO: 25 84 08 86, na provoz vysoké školy v roce 2015. 

 

3. uzavření věřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci 

 

Z: vedoucí OŠK  

T: srpen 2015 
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n e s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry: 

 

155 000,- Kč České olympijské a.s., IČO: 25 26 87 08, na projekt „Odznak 

všestrannosti Olympijských Vítězů“, 

 

2 000 000,- Kč Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, IČO: 48 80 63 23, na navýšení 

dotace na činnost klubu v roce 2015 

 

2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry: 

 

100 000,- Kč Polskému kulturně-osvětovému svazu v České republice, z.s., Český Těšín,  

IČO: 00 44 27 71, na úhradu nákladů spojených s organizací 26. Festiwalu 

PZKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255/6ZM/2015 

17:37hod. 

44. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  

      sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

      „Ostatní dotace a dary“  
         

 

Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu, pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže ještě jednou dobré odpoledne. Já mám dotaz ke způsobu rozdělování dotací. 

Respektive způsobu jejich projednávání. Není to pouze můj názor, jako člena sportovní 

komise, ale tyto názory převládají i mezi ostatními členy komise, rovněž mezi členy jiných 

komisí, se kterými komunikují a rozhodně to nejsou pouze členové naší strany, kteří jsou 

zastoupeni v těchhletěch komisích. Myslím si, že v těch komisích, přesto, že v nich má 

stávající koalice většinu, tak se v těchto komisích na politiku moc nehraje. Ptám se tedy, jaký 

smysl mají tyto komise, zřízené radou města, když velice často, ne-li pravidelně dochází 

k nesouladu mezi návrhy komisí a doporučeními rady zastupitelstvu. Když se podíváme 

například na dnes předložený materiál, máme tady 9 žádostí ze sportovní komise, 4 žádosti 

z mimosportovní sféry a z tohoto počtu rada navrhuje poskytnout, případně navýšit dotaci 4 
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sportovním a 2 mimosportovním subjektům, zatím co například sportovní komise doporučuje 

podpořit 7 žádostí. Já bych se chtěl pana náměstka teda zeptat, aby mi potvrdil, že každá 

taková žádost, která přijde do rady, tak že se projednává stejně důkladně, jako ve sportovní 

komisi, na základě stejných dodaných podkladů z odboru školství, se kterými pracuje i 

sportovní komise potažmo další komise RMH. A můj druhý dotaz je, co se zamýšlí 

s rezervou, která je stále ještě k dispozici k rozdělení dotací a tuším, že ta částka není moc 

malá, že to je přes 3 mil. celkem, chtěl bych upozornit, že do konce roku nám zbývá nějaké tři 

a půl měsíce a jestliže uvažuji správně, tak když my ty prostředky do konce roku rozdělíme, 

tak se ptám, jestli ty subjekty, které na konci roku tu částku určitou dostanou, jestli dokáží 

v tak krátkém čase ty prostředky zodpovědně zužitkovat, utratit, případně jestli to bude takové 

to fiktivní využití, kdy peníze skončí kdoví kde, budou se zpětně shánět doklady, jenom proto, 

aby ty subjekty mohly tu dotaci dokladovat, profinancovat. Pakliže se s rozdělením celé 

částky nebo té rezervy, do konce roku nepočítá, jak s touto rezervou hodláte, pane náměstku, 

naložit. Na závěr si dovoluji předložit změnu návrhu usnesení o navýšení dotace pro 

fotbalový klub MFK Havířov na požadovaných 800 000,- Kč, tak jak stojí v jejich žádosti. 

Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pane náměstku, prosím o vyjádření.  

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

První dotaz – ano posuzujeme každou žádost velmi důkladně, druhý bod – rezerva se použije 

smysluplně, pokud ty požadavky budou mířené tam, kam uzná rada, případně zastupitelé za 

vhodné, třetí věc – mohl byste pane xxxxxxxxxx třeba zdůvodnit jednou větou proč navýšení 

MFK o 800 tis? tady jste mě vyzval ať zdůvodňujeme nějaké věci, tak tady jsem taky 

nezaslechl jediný důvod. Proč?   

(mimo mikrofon zaznělo odůvodnění, nelze zaznamenat)  

Tak já třeba k tomuto bodu, v minulém roce MFK mělo dotaci 2 900 000,- Kč, při letošním 

jednání představitelé nás ubezpečovali, jakým způsobem s penězi hospodaří, jak všechno 

dělají lépe než minulé vedení klubu a výsledkem toho jednání je, že chtějí na letošní rok o 100 

tis. více, než měli loni. To znamená, trochu mi to nesedí tyto argumenty. Druhá věc je 

fotbalový klub, respektive všechny fotbalové kluby byly snad už v březnu, dubnu vyzvány 

k tomu, aby vyplnili společně nějakou tabulku a k té tabulce, aby přišli na jednání. Za celé 

šestiměsíční období nedošlo k tomu, aby mě představitelé fotbalových klubů kontaktovali se 

snahou o společnou schůzku.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já chci reagovat, já jsem tu tabulku viděl, ta tabulka je k dispozici, jediný fotbalový klub, 

který tu tabulku nevyplnil a nepředal ji je Slovan Havířov. A myslím, že Slovan Havířov 

zrovna vede člen vašeho hnutí, takže byste k tomu měli mít docela blízko, abyste věděli, že to 

tak je. Děkuji.  

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Ještě jednou, já jsem vůbec neříkal, že někdo něco nevyplnil. Oni to vyplnili, ale na 

slibovanou schůzku se již nikdy neobjednali, to znamená, zase bych byl rád, aby se tady něco 

nepřekrucovalo. Všechny fotbalové oddíly vyplnily tabulku, pokud se bavíme o té stejné, ale 

již nedošlo ke společnému jednání.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, paní zastupitelka xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 
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Opětovně dobrý den, já bych chtěla tentokrát moc poděkovat, že jste mysleli i na 

mimosportovní aktivity a podporujete Moje hnízdo, což je vzdělávací centrum a je to 

Montessori školička, já mohu z vlastní zkušenosti říct, že tady tahleta činnost je velmi 

prospěšná a děti, které tuto školku navštěvují mají výborné výsledky a za jeden rok se naučí 

více, jinde za delší dobu, a každopádně bych touto cestou chtěla požádat, protože Moje 

hnízdo žádalo opakovaně a i tady žádá o vyšší částku, než jaká je navržena, zda by bylo 

možné zvážit navýšení dotované částky z 30 tis. alespoň na 50 tis. Kč, které by pokrylo 

vybavení jejich nově vybudované třídy. Děkuju.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Takže váš návrh je, že chcete navýšit dotaci pro Moje hnízdo na 50 000,- Kč. Děkuji. Dále 

paní zastupitelka xxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou pěkné odpoledne už, já bych chtěla pokračovat v mimosportovní oblasti. Podat 

pozměňovací návrh pro sdružení taneční skupinu LIMIT DANCE corporation, kteří žádali 

v celkem dost pozdním termínu a to v srpnu o částku 54 600,- Kč na členství, startovné a 

licenci na světový pohár v Ostravě, který bude teď koncem září a nebyla jim přidělena ani 

koruna. A chtěla bych se přiklonit ke stanovisku kulturní komise, která doporučila ke 

schválení radě částku 26 000,- Kč pro toto sdružení na reprezentaci Havířova a teda děti 

Havířova v této soutěži.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, takže navrhujete dotaci 26 000,- Kč pro LIMIT DANCE. Děkuji. Pan zastupitel 

xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý podvečer. Takže já bych navrhl, co se týče hokeje, i když vím, že to asi neprojde, ale je 

dobře aby to tady zaznělo. Poněvadž nebylo odpovězeno na to čerpání rezervy do konce roku,  

a chápu, když se to schválí v listopadu, tak to není možné vyčerpat, navrhuji teda protinávrh 

v části sportovní sféra pro HC Havířov schválit částku o 500 000,- Kč navýšení účelové 

neinvestiční dotace pro seniorský klub pro rok 2015, je to v části neschvaluje přesunout do 

části schvaluje. Sportovní sféra, účelová dotace. Děkuji.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan náměstek xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Já zkusím jenom v rychlosti zareagovat na jednotlivé požadavky. K fotbalu jsem se vyjádřil, 

děkuji paní zastupitelce xxxxxxxxxx, že již nejsem sám na poli Montessori výchovy a 

vzdělávání, kdo si uvědomuje smysluplnost určitého alternativního vzdělávání na území 

města Havířova, musím říct, že v podstatě ta snaha podpořit tady tuhletu metodu výuky a 

výchovy odráží svým způsobem nějaké požadavky našich spoluobčanů. Aktuálně mi leží na 

stole, nechci říkat petice, ale materiál podepsaný 42 rodiči, kteří by rádi v Havířově měli buď 

Montessori školku, případně Montessori základní školu. Já se svolením pana primátora vedu 

intenzivně jednání tak, abychom pokud možno v příštím školním roce tady tu možnost jakoby 

měli. Ať už přes soukromý sektor nebo případně s nějakou spoluúčastí města. Takže za sebe 

říkám, že nevidím jediný problém tady tuhle částku navýšit. Vzhledem k tomu, jak proběhlo 

jednání v březnu, kdy zastupitelé v uvozovkách zabili i původních požadovaných 20tis. tak 

proto byl ten návrh takhle ořezaný. Co se týče LIMIT DANCE, taneční skupina, je dobré, aby 

to zaznělo, dostala na letošní rok 150 tis. Kč. A mi přijde velmi zvláštní, že takové uskupení 

si v půlce roce vzpomene, že by se chtělo zúčastnit soutěže, aniž by mělo zaplacené licenci, 
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startovné nebo licenci v nějakém uskupení. To znamená, když to řeknu karetní terminologií, 

to je stejné jako by bridžový klub si vzpomněl, že si chce zahrát turnaj ne v tarokách, ale 

v mariáši a žádal o speciální dotace, aby se mohli členové klubu stát na chvíli i členem 

mariáše. A k hokeji asi no koment. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Dál do rozpravy pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Kolega se ptal na způsob toho čerpání. Protože když jsme projednávali tady, nevím, jestli to 

bylo v březnu na zastupitelstvu tehdy dotace, věčné téma tady, tak bylo řečeno ano, bude ještě 

rezerva, kluby si můžou zažádat, podali žádosti, tak aby zřejmě stačili vyčerpat peníze, tak jak 

tedy mají v listopadu nebo v prosinci zajistit řeknu to čerpání těch peněz. A je nesmysl, asi 

když soutěž proběhne a oni se do ní přihlásí, aniž to budou mít finančně kryto, takže z toho 

důvodu žádáme tedy ty změny v těch usneseních a jestli tedy je tady rezerva a chce se uvolnit 

do sportu, tak je tady samozřejmě možnost.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dobře, dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí do rozpravy, takže já končím 

rozpravu a budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Máme tady celkem čtyři návrhy na 

změnu. Od p. xxxxxxxxxx, p. xxxxxxxxxx, p. xxxxxxxxxx a p. xxxxxxxxxx. Začínám e 

v opačném pořadí, to znamená první je návrh pana zastupitele xxxxxxxxxx, který v části 

neschvaluje, chce schválit dotaci pro hokej, částka 500 tis. Kč. Takže prosím o hlasování.  

   

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:   15 

Proti:   11 

Zdržel se:  14 

Nehlasoval:  1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, máme tady návrh paní xxxxxxxxxx, prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:   15 

Proti:   8 

Zdržel se:  17 

Nehlasoval:  1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, dále je tady návrh xxxxxxxxxx, prosím o hlasování.  

 

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:   19 

Proti:   3 

Zdržel se:  18 

Nehlasoval:  1 
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Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, poslední je návrh pana xxxxxxxxxx, navýšení na 800tis. Kč, 

prosím o hlasování. 
 

Hlasování o návrhu p. R xxxxxxxxxx: 

Pro:   14 

Proti:   15 

Zdržel se:  11 

Nehlasoval:  1 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno a teď budeme hlasovat o původním návrhu tak, jak mám 

v materiálech. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:   40 

Proti:   0 

Zdržel se:  1 

Nehlasoval:  0 

Omluveni:   2       

Přítomno celkem 41 členů 

 

 

Přijaté usnesení č.   255/6ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b ere  n a  v ědo mí  

 

níže uvedené žádosti o dotace a navýšení dotací z rozpočtu statutárního města Havířova ze 

sportovní a mimosportovní sféry dle specifikace v důvodové zprávě 

 

sportovní sféra: 

 

1. Atletického oddílu Slavia Havířov, o. s., IČO: 01249673, ze dne 09. 07. 2015 o navýšení  

    dotace poskytnuté na činnost klubu v roce 2015, 

2. HC Havířov 2010 s.r.o., IČO: 28627181, ze dne 28. 05. 2015 o navýšení dotace poskytnuté  

    na činnost seniorského hokejového klubu v roce 2015, 

3. JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, ze dne 13. 08. 2015 na reprezentaci  

    na mistrovství světa v judu, 

4. Maniak aerobiku Havířov, z. s., IČO: 22713778, ze dne 01. 06. 2015 na reprezentaci   

    na Mistrovství světa v aerobiku, 

5. Městského Fotbalového Klubu Havířov, IČO: 27008240, ze dne 25. 05. 2015 o navýšení  

    dotace poskytnuté na činnost klubu v roce 2015, 

6. Sportovního klubu volejbalu Havířov, IČO: 48806323, ze dne 20. 08. 2015 o navýšení  
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    dotace poskytnuté na činnost klubu v roce 2015 s rozšířením působnosti na výchovu  

    mládeže, 

7. TJ Start Havířov, IČO: 62331345, ze dne 28. 05. 2015 o navýšení dotace poskytnuté  

    na činnost basketbalového oddílu v roce 2015 

8. Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČO: 18055991, ze dne 28.8.2015  

    o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015 

9. TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, ze dne 14. 07. 2015 na projekt „Bezpečná branka“ 

mimosportovní sféra: 

  

1. spolku Moje hnízdo z. s., IČO: 03225607, ze dne 29. 07. 2015 na projekt „Montessori  

    centrum s miniškolkou - vzdělávací rodinné centrum“, 

2. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO: 00844896,  

    ze dne 21. 08. 2015 na pořízení přístrojové techniky, 

3. Taneční skupiny LIMIT Dance Corporation Havířov, IČO: 26987899, ze dne 27.8.2015  

    na Světový pohár v Disco Dance v Ostravě, 

4. Charity Český Těšín, IČO: 60337842, ze dne 31. 08. 2015 na podporu Charitního centra  

    pro seniory v Havířově 

 

s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního  

    města Havířova na rok 2015 ze sportovní a mimosportovní sféry takto: 

 

 

 

sportovní sféra: 

 

30 000,- Kč  TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, na projekt „Bezpečná branka“ s tím, 

že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2015 

 

mimosportovní sféra: 

 
1 000 000,- Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci,  IČO: 00844896, 

na pořízení přístrojové techniky s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo 

do 31. 12. 2016, 

 

30 000,- Kč spolku Moje hnízdo z. s. IČO: 03225607, na realizaci projektu „Montessori 

centrum s miniškolkou - vzdělávací rodinné centrum“ v roce 2015 

 

2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

    rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry takto: 

 

o 45 000,- Kč Atletickému oddílu Slavia Havířov, o. s., IČO: 01249673, na činnost 

klubu v roce 2015 – oddílu atletiky, na celkovou výši 445 000,- Kč,  

 

o 300 000,- Kč Městskému Fotbalovému Klubu Havířov, IČO: 27008240, na činnost 

klubu v roce 2015, na celkovou výši 2 500 000,- Kč, 

 

o 200 000,- Kč Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČO: 18055991, na 

činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši 1 000 000,- Kč  

 

3. uzavření veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. tohoto  
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    usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 30. 03. 2015 usn.  

    č. 131/4ZM/2015 a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu  

    statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: říjen 2015 

 

n e s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního  

    města Havířova na rok 2015 z mimosportovní a sportovní sféry: 

 

sportovní sféra: 

 

40 000,- Kč JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, na reprezentaci 

na Mistrovství světa v judu,  

 

200 000,- Kč Maniak aerobiku Havířov, z. s., IČO: 22713778, na reprezentaci na Mistrovství 

světa v aerobiku 

  

mimosportovní sféra: 

 

54 600,-Kč     Taneční skupině LIMIT Dance Corporation Havířov, IČO: 26987899, 

  na Světový pohár v Disco Dance v Ostravě  

 

2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace  

    a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní a mimosportovní 

    sféry takto: 

 

sportovní sféra: 
 

o 500 000,- Kč HC Havířov 2010 s.r.o., IČO: 28627181, na činnost seniorského 

hokejového klubu v roce 2015,  

 

o 320 000,- Kč Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, IČO: 48806323, na činnost 

klubu v roce 2015 s rozšířením působnosti na výchovu mládeže,  

 

 

o 220 000,- Kč TJ Start Havířov, IČO: 62331345, na činnost basketbalového oddílu 

v roce 2015  

 

mimosportovní sféra: 

 

o 55 000,- Kč Charitě Český Těšín, IČO: 60337842, na podporu Charitního centra pro 

seniory v Havířově 

 

p o v ě ř u j e  
 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv a dodatků 

k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se 

subjekty uvedenými v bodě 1. a 2. tohoto usnesení v případě poskytnutí dotace nad 400 000,-

Kč v jednotlivém případě 
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292/7ZM/2015 

14:07hod. 

20. Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  

      a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol  
 

 

Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   1   

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení č. 292/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města 

Havířova na rok 2015 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek dle umístění 

v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 2014/2015 takto: 

 

10 000,- Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO 62 33 15 82    

                        z toho:    7 000,- Kč za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek, 

       3 000,- Kč za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců. 

  5 000,- Kč     Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  

IČO 13 64 42 71, za 2. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek 

 

  8 000,- Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace,  

                             IČO 62 33 15 66  

       z toho:   3 000,- Kč  za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek,  

                   5 000,- Kč  za 2. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců. 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 

1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 30.03.2015 

usn. č. 131/4ZM/2015 

Z: vedoucí OŠK  

T: prosinec 2015 
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293/7ZM/2015 

14:38hod. 

21. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015  

      sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10  

      „Ostatní dotace a dary“  
         

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

níže uvedené žádosti o dotace z mimosportovní sféry  a žádosti o navýšení dotace ze 

sportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  rozpočtu statutárního města 

Havířova na rok 2015 dle specifikace v důvodové zprávě: 

 

1. Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizace, IČO: 62331558, 

ze dne 2. 10. 2015, na činnost pěveckého sboru, 

2. TJ Start Havířov, IČO: 62331345, ze dne 5. 10. 2015, o navýšení dotace poskytnuté 

na činnost basketbalového oddílu v roce 2015  

3. JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, ze dne 20. 10. 2015 o navýšení dotace 

na činnost klubu v roce 2015 

 

s c h v a l u j e  

 
4. poskytnutí účelové neinvestiční dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry takto: 

 

30 000,- Kč  Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizaci, 

IČO: 62331558, na činnost pěveckého sboru v roce 2015, 

 

5. navýšení účelových neinvestičních  dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry takto:  

 

o 110 000,- Kč  TJ Start Havířov, IČO: 62331345, na činnost basketbalového oddílu 

v roce 2015, na celkovou výši 710 000,- Kč 

 

o 40 000,- Kč JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, na činnost klubu 

v roce 2015, na celkovou výši 220 000,- Kč 

 

6. změnu usnesení č.132/4ZM/2015 ze dne 30. 03. 2015 takto: 

v části schvaluje se v bodě 1. odst. II. ze sportovní sféry v celkové výši zvyšuje částka 

z 5 084 200,- Kč na 5 134 200,- Kč, a to na základě změny v příloze č. 7, řádku 47 - 

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČO: 14614260, z částky 0 ,- Kč na 50 000,- Kč 
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7. změnu usnesení č. 255/6ZM/2015 ze dne 14. 09. 2015 takto: 

v části schvaluje se v bodě 2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části 

OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze 

sportovní sféry zvyšuje částka z 300 000,- Kč na 600 000,- Kč u Městského Fotbalového 

Klubu Havířov, IČO: 27008240, na činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši 

z 2 500 000,- Kč na 2 800 000,- Kč 
 

8. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. a 3. 

tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 30. 03. 2015 

usn. č. 131/4ZM/2015 a uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. a 4.  

tohoto usnesení 
 

p o v ě ř u j e 

  

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatků k veřejnoprávním smlouvám 

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. 

a 4. v případě poskytnutí dotace nad 400 000,-Kč v jednotlivém případě 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne vážené zastupitelky, zastupitelé, vedení města, pane primátore, vážení hosté. 

Já v podstatě proti předloženému materiálu nebo návrhu na rozdělení dotací nic nemám, jen 

bych se chtěl pozastavit nad způsoby nebo způsobem projednávání návrhu, které procházejí 

jednou přes radu, podruhé přes komisi, potřetí jsou předloženy přímo na stůl zastupitelstvu. 

Nevím, jestli to je záměr, aby se v tom málokdo vyznal nebo nebyl čas projednat tydlety 

návrhy. Nerozumím tomu. Pak totiž nevím, jak mám třeba odpovědět, když se mně lidi ptají, 

proč dostane dotaci oddíl, který vznikne někdy koncem srpna, když vedení města celou dobu 

tvrdí, že klub musí mít nějakou historii a podobně. Prostě způsob nebo ten proces toho 

rozdělování je z mého pohledu zvláštní a vnímám to tak, že to není jenom vizitka vedení 

města, ale i tady nás zastupitelů. Na minulém zastupitelstvu jsem se zajímal bez odpovídající 

reakce, co bude s uvedenou skoro milionovou rezervou, nyní jsme dostali na stůl materiál, že 

velká část této rezervy přijde s.r.o. na Kochové ulici, takže tím jste mi odpověděli. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, já než předám slovo panu náměstkovi xxxxxxxxxx. Sám víte a jste předseda sportovní 

komise, že komise jsou poradním orgánem Rady města Havířova. My samozřejmě bedlivě 

studujeme výstupy z komisí, ne vždy, samozřejmě, lze vyhovět přání komise. Rozhoduje rada 

a potom vy, tady, v kolegiu zastupitelstvu. Teď bych předal slovo panu náměstkovi. 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Vážení zastupitelé, dnes ve 12:30 hod. proběhla mimořádná Rada města Havířova, která se 

mimo jiné zabývala ještě několika žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova 

v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 ostatní dotace a 

dary. Na stůl jste dostali materiál, který je výstupem RMH a budu jej navrhovat jako doplnění 

usnesení právě probíraného bodu. V materiálu, který máte na stole, jsou i důvodové zprávy a 

stanoviska jednotlivých komisí. To znamená, navrhuju doplnění usnesení takto, zastupitelstvo 
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města Havířova bere na vědomí, přibývají body 4,5,6. pod bodem 4 žádost TJ ČSAD Havířov 

na projekt povrchová úprava fotbalového hřiště, za 5 basketbalový klub Havířov o navýšení 

dotace na činnost klubu v roce 2015 a za 6 Sanatorium Kochova s.r.o. na nákup lůžek pro 

pacienty. V sekci schvaluje navrhuji doplnit schválit dotaci ve výši 830 tisíc Sanatoriu 

Kochova na nákup lůžek pro pacienty s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 

31.3.2016. Vzhledem k vystoupení pana zastupitele xxxxxxxxxx jenom pár vět o Sanatoriu 

Kochova. Sanatorium žádá o poskytnutí dotace na pořízení vnitřního vybavení, konkrétně 45 

kusů polohovacích lůžek pro klienty v celkové ceně 1.575.000Kč, kterým bude vybavena 

nově zrekonstruovaná část sanatoria. Díky rekonstrukci bude navýšena kapacita zařízení a 

mimo jiné budou vytvořena nová pracovní místa pro cca 20 osob. Sanatorium Kochova je 

zdravotnické zařízení následné péče, ve kterém je klientům poskytována 24 hodinová 

komplexní zdravotnická a ošetřovatelská péče. Součástí komplexu je i specializovaná 

ambulantní zdravotnická péče. Od roku 2010 do současné doby byla poskytnuta péče cca 2 

tisícům klientů, převážně občanů města Havířova. Sanatorium velmi vstřícně spolupracuje 

s našimi sociálními službami, s domovem seniorů a taky s nemocnicí. Vykrývá nám určitou 

část, která je zahrnuta v komunitním plánování. Sanatorium od roku 2012 do roku 2015 

nežádalo o žádnou jinou dotaci, proto doporučujeme tady tohle schválit. Dále v sekci 

schvaluje, navrhuju doplnit v bodě 2, kde jsou položky ze sportovní sféry schválit 100 tisíc 

basketbalovému klubu Havířov na činnost klubu v roce 2015, tzn. schválit celkovou částku na 

tento rok 600 tisíc korun. A dále navrhuju, doplnit do usnesení sekci neschvaluje poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace ze sportovní sféry výdajové části OJ 10 ostatní dotace a dary 

rozpočtu statutárního města Havířov na rok 2015 částku 32.440 Kč TJ ČSAD Havířov na 

projekt povrchová úprava fotbalového hřiště. Chci říct, že pokud projde tento bod v podobě, 

v jaké je navržený včetně doplnění, tak v balíku OJ 10 tu zůstane 1.143Kč. 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Paní zastupitelka xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji za slovo, dobré odpoledne ode mě vážené kolegyně, kolegové zastupitelé, pane 

primátore, dámy a pánové. Návrh, který jsme slyšeli, rozděluje finanční prostředky města  

prakticky téměř do koruny do sportovní a sociální oblasti. Chci předeslat, že to rozdělení 

považuji za účelné a že pro něj budu hlasovat. Přesto mi ale dovolte jednu poznámku a možná 

jednu otázku. Poznámku ve vztahu k dotaci pro zařízení na ulici Kochové. Já vůbec 

nepochybuji o tom, že toto zařízení poskytuje pro naše spoluobčany potřebné služby, 

několikrát jsme to zařízení i osobně navštívila ve vztahu ke klientům, kteří byli nuceni ho 

využívat. Pan náměstek tady, zejména pro ty, kteří v předchozích zastupitelstvích nebyli, 

vlastně doplnil, takže tím řek to, co jsem měla původně na mysli já. Přesto ale jedna 

informace tady nezazněla, a sice ta, že město poskytlo nemalé finanční prostředky na, 

řekněme, rozjezd tohoto zařízení, kdy o ně pan zřizovatel xxxxxxxxxx město požádal, vedly 

se tady o tom tehdy docela rozsáhlé diskuze v tom duchu, že jde o potřebné zařízení, ale 

současně o zařízení soukromé. Stejně tak si soukromý provozovatelé zařízení následné péče, 

jako i provozovatelé, kde je zřizovatelem třeba i naše město nebo další obce a města, mohou 

na provoz těchto zařízení nejenom tedy nasmlouvat finanční prostředky s příslušnými 

zdravotními pojišťovnami, ale mohou také na vybavení, ale i provoz žádat o dotace. Takže já 

bych v této chvíli ráda slyšela, pokud to pan náměstek ví anebo je tady pan xxxxxxxxxx nebo 

někdo kdo ho zastupuje při projednávání této žádosti, jestli tedy, protože s rozšířením zařízení 

samozřejmě počítali, jestli o dotaci alespoň požádali a třeba ji nedostali v dostatečné výši, to 

by byla jedna otázka. A ta druhá. Jestli nepotřebujeme pro zařízení, kde je město zřizovatelem 

finanční prostředky, které jsou navrhovány pro toto soukromé zařízení na dovybavení třeba 

stejného nebo obdobného charakteru pro naše zařízení. Takže znovu opakuji, nebudu hlasovat 

proti, podpořím navržené usnesení, ale byla bych ráda, kdybychom dostali doplnění 

informace v tom, o čem jsem hovořila. Děkuji. 
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xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji paní zastupitelce xxxxxxxxxx. Já než dám slovo panu náměstkovi, odpovím aspoň 

z mého pohledu. Sami, protože jsem byl při materiálu, kdy se schvalovala dotace pro 

Sanatorium Kochova, tuším 2,3 roky zpátky to bude. Víme samozřejmě, že toto zařízení je 

v Havířově potřebné a když to vememe ke vztahu k našim příspěvkovým organizacím a jaké 

jim dáváme mnohamilionové částky na dofinancování provozu, tak musíme si položit otázku, 

zda město je schopno nějakým způsobem zabezpečit nebo nezabezpečit sociální péči. Navíc 

toto zařízení spadá do zdravotnického zařízení, kde jsou samozřejmě platby ze zdravotních 

pojišťoven. My jako město jsme spíš sociální oblast, tzn. domovy seniorů, sociální služby 

města Havířova, víme, že tato činnost je velice psychicky a finančně náročná. Když se člověk 

podívá do materiálů je to na polohovací lůžka, což je podle mě velice důležitá věc, kvalitní 

péči o tyto starší spoluobčany. Když jsme i s panem ředitelem domova seniorů xxxxxxxxxx  

o tom diskutovali, myslím si, že tohlencto zařízení je na území města Havířova velice 

potřebné a vím, že obyvatelstvo města Havířova nám stárne a toto zařízení je potřebné. 

Musíme si uvědomit, že o tyto spoluobčany je potřeba se postarat. V našich silách města 

Havířova není sto provozovat všechny sociální formy potřeb ať už zdravotní nebo sociální, 

takže ať se nám to líbí nebo nelíbí je tady potřeba prvek i vstupu soukromého kapitálu, aby 

více méně pomohl vykrýt tam, kde město už nemá prostě síly nebo finance, aby všechno mohl 

financovat. Je to nemilé, protože by samozřejmě bylo dobré, kdyby město bylo schopné ve 

100% pokrýt tuto sociální a zdravotní péčí, ale bohužel, buďme realisté a není to možné, 

takže ať se nám to líbí nebo nelíbí musíme být rádi za toto zařízení a z mé strany určitě panu 

xxxxxxxxxx fandím a věřím, že toto zařízení funguje dobře. Taky jsem ho několikrát navštívil 

a z ohlasů klientů, jsou tam velice spokojení, takže já za sebe, tak jako paní zastupitelka 

xxxxxxxxxx, budu hlasovat pro tento návrh. Teď dám slovo panu náměstku xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Děkuji, já se pokusím zodpovědět otázky paní poslankyně. Dotace, já jsem hovořil o tom, že 

v roce 2012 až 2015 nebyla tomuto zařízení poskytnuta žádná dotace. V roce 2011 byla 

poskytnuta investiční dotace 2.800.000Kč právě na prvotní vybavení asi taky lůžek. V té době 

těch lůžek bylo 118, nyní se má jakoby navýšit ten počet o dalších 70….pardon. 72 lůžek bylo 

aktuálně a má se zvýšit na 118. Co se týče žádosti, pokud je tady někdo ze Sanatoria? Není. 

Tak já jenom řeknu, co vím já. Prvotní žádost, která přišla v září mířená na primátora a RMH, 

hovořila o příspěvku na vybavení nábytkem a postelemi, celková výše této investice byla cca 

6 milionů korun. My jsme od začátku deklarovali, že rozhodně se nebudeme podílet na 

vybavení nábytku, tzn. pokud na tuhletu část, případně část postelí si Sanatorium žádá o 

dotaci někde jinde, neumím odpovědět. Nevím to. Chci jenom zmínit proč ten materiál šel 

přes mimořádnou radu. My jsme tenhle materiál měli v radě už v té standardní, ale v té době 

ta žádost mířila na to, abychom podpořili asi částkou milion a něco, výstavbu výtahu. My 

jsme odmítli jako rada podpořit investici nebo zhodnocení majetku, soukromého majetku, 

proto byl ten materiál přepracovaný k obrazu našemu, co jsme ochotni podpořit a věřím tomu, 

že všichni zastupitelé napříč všemi stranami rozumí té potřebě těchto sociálních lůžek na 

území města Havířova. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji panu náměstkovi, dál do rozpravy hlásí se někdo? Nikdo, takže já končím rozpravu a 
máme tady doplnění. Budeme hlasovat o každém návrhu pana náměstka xxxxxxxxxx a, tzn. 
začneme v části neschvaluje poskytnutí dotace TJ ČSAD Havířov ve výši 32.440Kč pak 
přejdeme k části schvaluje to je, to máme BK Havířov na celkovou částku o 100.000 na 
celkovou částku 600.000Kč, a potom poskytnutí dotace Sanatoriu Kochova s.r.o. ve výši 830 
tisíc. Takže nejdříve budeme hlasovat, že neschvalujeme poskytnutí dotace TJ ČSAD Havířov 
na projekt povrchová úprava fotbalového hřiště. Takže prosím o hlasování. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            28 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 14 
Nehlasoval:              0 
Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
 
 
xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 
Pro 28, zdrželo se 14, usnesení bylo schváleno. Teďka budeme hlasovat o v části schvaluje o 
navýšení účelové neinvestiční dotace o 100 tisíc pro BK Havířov na činnost klubu v roce 
2015 na celkovou částku 600 tisíc. Prosím o hlasování. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            41 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 1 
Nehlasoval:              0 
Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
 
xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 
Pro 41, zdržel se 1, usnesení bylo schváleno. A teďka budeme hlasovat o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z OJ 10 ve výši 830 tisíc Sanatoriu Kochova s.r.o. na nákup lůžek pro 
pacienty, s tím že bude do 31.3.2016. Prosím o hlasování. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            33 
Proti:                        2 
Zdržel se:                 7 
Nehlasoval:              0 
Omluveni:   1    

Přítomno celkem 42 členů 
 
xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Pro 33, proti 2, zdrželo se 7, usnesení bylo schváleno. A teďka budeme hlasovat o našem 
původním materiálu, jako o celku, samozřejmě. Takže prosím o hlasování. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            39 
Proti:                        0 
Zdržel se:                 3 
Nehlasoval:              0 
Omluveni:   1    
Přítomno celkem 42 členů 

 

 

Přijaté usnesení č. 293/7ZM/2015: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  
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b e r e   n a   v ě d o m í  

 

níže uvedené žádosti o dotace ze sportovní a mimosportovní sféry  a žádosti o navýšení 

dotace ze sportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního 

města Havířova na rok 2015 dle specifikace v důvodové zprávě: 

 

1. Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizace,  

    IČO: 62331558, ze dne 2. 10. 2015, na činnost pěveckého sboru, 

2. TJ Start Havířov, IČO: 62331345, ze dne 5. 10. 2015, o navýšení dotace  

    poskytnuté na činnost basketbalového oddílu v roce 2015,  

3. JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, ze dne 20. 10. 2015 o  

    navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015, 

4. TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, ze dne 14. 10. 2015, na projekt  

    „Povrchová úprava fotbalového hřiště“, 

5. BK Havířov, IČO: 22898450, ze dne 26. 10. 2015, o navýšení dotace na činnost  

    klubu v roce 2015,  

6. Sanatoria Kochova s.r.o., IČO 02402106, ze dne 23. 10. 2015, na nákup lůžek  

    pro pacienty 

 

s c h v a l u j e  

 
1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací z mimosportovní sféry  výdajové  

    části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na  

    rok 2015 takto: 

                                       30 000,- Kč        Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové  

                                                                  organizaci, IČO: 62331558, na činnost pěveckého sboru  

                                                                  v roce 2015, 

                        830 000,- Kč      Sanatoriu Kochova s.r.o., IČO 02402106, na nákup lůžek pro  

                                                                   pacienty s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo  

                                                                   do 31. 3. 2016 

 

2. navýšení účelových neinvestičních  dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní  

    dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní  

    sféry takto:  

 

                                       o 110 000,- Kč  TJ Start Havířov, IČO: 62331345, na činnost basketbalového  

                                                                       oddílu v roce 2015, na celkovou výši 710 000,- Kč 

 

                                       o 40 000,- Kč JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, na činnost  

                                                                       klubu v roce 2015, na celkovou výši 220 000,- Kč 

 

                                       o 100 000,- Kč BK Havířov z.s., IČO: 22898450, na činnost klubu v roce  

                                                                       2015, na celkovou částku 600 000,- Kč 

 

3. změnu usnesení č.132/4ZM/2015 ze dne 30. 03. 2015 takto: 

    v části schvaluje se v bodě 1. odst. II. ze sportovní sféry v celkové výši zvyšuje  

    částka z 5 084 200,- Kč na 5 134 200,- Kč, a to na základě změny v příloze č. 7,  

    řádku 47 - Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČO: 14614260, z částky  

    0 ,- Kč na 50 000,- Kč 

 

4. změnu usnesení č. 255/6ZM/2015 ze dne 14. 09. 2015 takto: 
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    v části schvaluje se v bodě 2. navýšení účelových neinvestičních dotací  

    z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města  

    Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry zvyšuje částka z 300 000,- Kč na  

    600 000,- Kč u Městského Fotbalového Klubu Havířov, IČO: 27008240, na  

    činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši z 2 500 000,- Kč na 2 800 000,- Kč 

 

5. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými  

    v bodě 1. a 3. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města  

    Havířova dne 30. 03. 2015 usn. č. 131/4ZM/2015 a uzavření dodatků  

    k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  

    Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. a 4.  tohoto usnesení 
 

n e s c h v a l u j e 

 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze sportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní 

dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 takto: 

 

                                   32 440,- Kč  TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, na projekt  

                                                          „Povrchová úprava fotbalového hřiště“  

 

p o v ě ř u j e 

  

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč 

v jednotlivém případě 

Z: vedoucí OŠK 

T: 11/2015 

 

 

 

 
 

 

403ZM/2016 

16:10hod. 

20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 
 
 

Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Slovo má předkladatel, pan náměstek xxxxxxxxxx. 

Prosím. 

 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Ještě jednou dobré odpoledne všem přítomným. Než se spustí jistě rozsáhlá diskuse, uvedu u 

tohoto materiálu některá fakta. Letos bylo podáno 224 žádostí v prvním kole a já bych rád 
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poděkoval všem komisím, poradním orgánům RMH, že se těmito žádostmi podrobně 

zabývaly a navrhly rozdělení ze svých oblastí. Že si práce komisí vážíme, svědčí fakt, že 83% 

doporučení RMH přijala beze změn, u 10% udělala kosmetickou úpravu do výše 10 tis. Kč a 

jen u 7% RMH navrhuje částku ke schválení jinou, než je doporučení komise. I tyto větší 

změny byly s většinou členů komisí projednány. Ke změnám došlo např. z důvodů 

nepřesných informací, které se do komisí dostaly. Několik žádostí bylo evidováno a 

doporučeno k projednání až ve druhém kole dotačního řízení. Jedná se vesměs o žádosti 

s větším objemem peněz, které neměly jednoznačně popsaný projekt, nebo u kterých bychom 

museli zapojit rezervu, kterou zapojíme až po druhé vlně žádostí. Očekávám největší diskusi 

okolo subjektů sportovních, ale rád bych to komentoval i subjekty ostatních oblastí, protože 

OJ10 neboli ostatní dotace a dary se netýká jen sportovních organizací, jak se někdy rádo 

prezentuje. V sociální oblasti můžete, vážení zastupitelé, poprvé vidět rozklíčovanou dotaci 

pro Armádu spásy. Dříve se schvaloval jen celkový balík, nyní můžete z tabulky vyčíst, jaké 

registrované služby Armáda spásy na naše území poskytuje a kolik to město stojí. Všechny 

dotace do sociální oblasti jsou navíc rozdělené na žadatele poskytující registrované služby, 

podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a na ostatní organizace, jako jsou zapsané 

spolky či obecně prospěšné společnosti poskytující související aktivity. V kulturní oblasti 

bych chtěl zdůraznit posílení dotací do hlavně tanečních spolků, věnujících se naší mládeži, ať 

už jsou to taneční skupina Horizonty či taneční skupina Limit dance corporation.  

Letos se díky výrazné dotaci mohou naši nejmenší spoluobčané těšit na jubilejní 25 ročník 

oblíbeného mini teatra xxxxxxxxxx. Půlkulaté výročí letos slaví také líheň soutěž 

amatérských hudebních kapel. Školská oblast podporuje tři základní směry. Na minulém 

ZMH zazněl dotaz ohledně podpory středních škol ve městě. Kdo studoval navržené dotace, 

snad odpověď dostal. Na střední školy míří cirka 2.7 mil. Kč, z nichž 2 mil. Kč jsou 

vyčleněny na krytý bazén na Šumbarku. Druhou oblastí jsou rodinná centra a volnočasové 

aktivity pro rodiny s dětmi předškolního věku. A třetí oblastí je podpora spolku, věnujících se 

volnočasovým aktivitám školní mládeže, jako jsou Don Bosko, Junák, Tábornická unie 

Placatý kámen a podobně. V loňském roce jsme na OŠK spolu s MP důkladně zkoumali stav 

prevence kriminality a protidrogové prevence na školách. Po kladných ohlasech ředitelů ZŠ je 

v této oblasti silně posílená dotace pro spolek ZIP na realizaci besed pro žáky druhého stupně. 

Ve sportovní oblasti jsme dali vloni prostor sportovním  klubům, které provozují stejný nebo 

podobný druh sportů, aby si spolu samy sedly, vyhodnotili svůj podíl na úrovni a rozvoji 

daného sportu v našem městě a ulehčili sportovní komisi a potažmo nám zastupitelům 

rozhodování, zda ten či onen klub je lepší, větší a podobně. Dohoda se rodila u některých 

subjektů hravě, u některých těžko a někde k dohodě nedošlo. I to něco o dotyčných 

funkcionářích a jejich zájmech vypovídá. Každopádně sportovní komise a RMH poprvé 

navrhovala výše dotace na jednotlivé sporty a nikoliv kluby a následný budget pro daný sport, 

byl rozdělen do klubů tak, aby co nejvíce ctil vyjádření samotných klubů. Když se na dotace 

podíváme z pohledu sportu, tak nejvíce dotovanými sporty jsou ve městě hokej pře 9,5 mil. 

Kč, fotbal přes 3,3 mil. Kč, basketbal 1 050 tis. Kč, florbal a tenis, včetně softtenisu 1 mil. 

Kč, stolní tenis 900 tis. Kč, vzpírání 690 tis. Kč, všechny kluby provozující bojové sporty 

dohromady 550 tis. Kč, atletika 500 tis. Kč, aerobic a klub plavání 450 tis. Kč. Z OJ10 

podporujeme jako v předchozích letech také akce, které již překračují hranice města a také 

ČR, a které dělají Havířovu dobré jméno. Jako je Havířovský Kahanec či MISS Reneta. 

Děkuji za pozornost.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Tak, pěkné poledne, respektive odpoledne vážené zastupitelky, zastupitelé, vedení města, 

pane primátore. Já bych si taky dovolil požádat o trošku času. Pane náměstku xxxxxxxxxx. 
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Mě zastavují lidé, volají mi sportovci a ptají se mě na způsob rozdělování dotací. Mají dojem, 

že když jsem ve sportovní komisi, jsem členem zastupitelstva, tak že o tom musím něco 

vědět. Říkám jim, že nevím, že vidím a slyším to, co vidíte a slyšíte vy. Zeptejte se pana 

náměstka xxxxxxxxxx, to je kompetentní osoba. Oni říkají, že když se budou ptát a budou 

poukazovat, tak on nebo ten jeho šéf zařídí, že nedostanou dotaci. Tak jsme to tady 

dopracovali. vy jste pane náměstku opět vymyslel úžasnou věc. Vy donutíte sportovní 

subjekty, aby se spolu sešly, dohodly se na poměrném rozdělení dotací u jednotlivých sportů, 

když to subjekty udělají a dohodnou se, vyplní tabulky, podají žádosti, tak vy si to možná 

přečtete a podle toho, jak se vám to hodí a jak kdo na tento způsob poukazuje, tak tu jejich 

dohodu vezmete na vědomí nebo ji naopak nerespektujete. To je podle vás koncepční přístup? 

Není koncepce, nejsou daná pravidla, nectí se zásady. Přesto, pane náměstku, můžete nám 

říct, jakým způsobem probíhají na RMH posuzování žádostí o dotace? Skutečně se 

seznamujete se všemi žádostmi, s vyúčtováními za předchozí období nebo výši dotace 

rozdělujete podle vašeho pocitu? Jak je možné, že například fotbalový oddíl TJ Slovan 

Havířov v žádosti o dotaci uvádí, že předpokládané náklady na činnost oddílu v roce 2016 

budou 1,3 mil Kč. Přitom v žádosti na rok 2015 uváděli, že náklady budou 650 tis. Kč, a 

například ještě v roce 2014 402 tis. Kč. Přitom členská základna se nemění, počet soutěží 

zůstává stejný, to znamená, že stěží dojde ke zvýšení nákladů o 100%. Pokud to ovšem není 

účelové zvýšení. Když si ty dvě žádosti porovnáte, tak zjistíte, že u fotbalového oddílu Slovan 

pro rok 2016 vzrostou oproti roku 2015 náklady na materiál, což jsou dresy, teplákovky z 39 

tis. Kč v roce 2015 na 128 tis. Kč. v roce 2016. Což je nárůst skoro o 100 tis. Kč. přitom, jak 

říkám, počet dětí se nemění. Honoráře, což jsou mzdy správce, trenérů v roce 2015 činily 198 

tis. Kč, v žádosti na rok 2016 je již 489 tis. Kč. Nárůst skoro o 300 tis. Kč. Ale tomu 

rozumím, prostě si chtějí přidat. Za služby, což je odvoz odpadů, telekomunikační služby, 

v roce 2015 195 tis. Kč. v roce 2016 390 tis. Kč. Nárůst skoro o 200 tis. Kč. Nevím o tom, že 

by TSH zvýšily cenu za odvoz odpadů. Údržba z 15 tis. Kč. v roce 2015 na 55 tis. Kč. v roce 

2016. Ano, to je v součtu právě těch 650 tis. Kč předpokládaných nákladů navíc. To je vážení 

občané jen pro ilustraci jak se tady účelně manipuluje se žádostmi. A to zde hovořím jen o 

jednom oddílu TJ Slovan Havířov.  

 

Rád bych ještě upozornil, že v zásadách o poskytnutí dotací se v článku 10 – sankce, odstavci 

4a) píše, cituji: „Město Havířov může požadovat po příjemci vrátit dotaci zpět, pokud sdělil ve 

své žádosti o poskytnutí dotace nepravdivé údaje, které sloužily jako podklad, pro stanovení 

výše dotace.“ Konec citace. Ještě doplním, že upozornění ve stejném znění je rovněž součástí 

každé žádosti o poskytnutí dotace. Že spolu žádosti a přidělené dotace souvisejí svědčí i to, že 

například v roce 2015 měla celá tělovýchovná jednot Slovan plánované náklady ve výši 1,7 

mil. Kč. a dostala dotaci 470 tis. Kč. Dnes má plánované náklady 2,5 mil Kč. a v návrhu, 

který mají zastupitelé před sebou je návrh na dotaci ve výši 630 tis. Kč. což je nárůst o 47% a 

to proto, pane náměstku, že o dotacích rozhodujete vy a že ve statutárním orgánu TJ Slovan 

Havířov je váš šéf za HpH xxxxxxxxxx jehož jméno se objevuje i u dalších zajímavých 

dotací. Na základě uvedených skutečností navrhuji: 

Snížit dotaci TJ Slovan Havířov o částku 130 tis. Kč. na částku 500 tis. Kč. a o tuto částku 

navýšit dotaci na činnost basketbalu TJ Start Havířov na celkovou částku 480 tis. Kč.  

To jsou zrovna ty případy, kdy se subjekty dohodly na rozdělaní dotací, respektive podílu a 

vy, pane náměstku, jste tuto jejich dohodu nerespektoval a samovolně změnil. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, jenom se ptám pana zastupitele Rapanta jestli chce, aby bylo hlasováno jako o jednom 

návrhu nebo o jednotlivých návrzích zvlášť. (mimo mikrofon odpověděl pan xxxxxxxxxx, že o 

každém návrhu zvlášť) 

Dobře, pan zastupitel xxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já bych zde rád předložil návrh na změnu poskytnuté dotace ve sportovní oblasti, jedná se o 

sportovní klub POWER LEMI, který se zabývá cvičením workout, pro ty, kteří neví co to je, 

tak na nábřeží máme nové workoutové hřiště. Financování tohoto požadavku by bylo 

z rezervy pro subjekty pro sportovní oblasti a jednalo by se o navýšení z 10 tis. Kč na 20 tis. 

Kč. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já mám tady ještě jednu důležitou věc, se kterou bych vás rád seznámil a to včetně veřejnosti. 

Se zvláštními finančními operacemi, v nichž figurují veřejné dotační peníze, které zde my 

zastupitelé schvalujeme a rozdělujeme sportovním klubům a které jsou určeny především na 

sportování a podporu mládeže. Hlavní roli v tomto příběhu, jak uslyšíte, zde bude mít budova 

jednoho sportovního klubu, který slouží jako zázemí pro návštěvníky sportoviště, kde je 

restaurace, sídlo koaliční politické strany, kde probíhají zákulisní jednání, ale také šatny a 

sociální zařízení, jejichž stav a hygienické parametry neodpovídají účelu, pro který mají být 

využívány a jsou veřejně kritizovány návštěvníky areálu. Majitelem této budovy je společnost 

Havířovská tenisová s.r.o., která má pouze jednoho společníka. Chcete-li 100% vlastníka. A 

to zapsaný spolek Tenisový klub Havířov, který je dlouhodobě a každoročně jedním 

z největších příjemců dotací z veřejných prostředků města. Ve vedení Havířovské tenisové 

s.r.o., která je majitelem budovy, je jednatel shodný, jako člen statutárního orgánu spolku 

Tenisový klub Havířov. Jméno tohoto člověka není ve sportovním ani politickém životě 

města neznámé.  Jeto šéf Hnutí pro Havířov a významný člen městské koalice pan 

xxxxxxxxxx. 

Na tomto stavu není nic až tak zvláštního, pokud si zde neobjasníme tok veřejných dotačních 

prostředků určených pro mládež. Dotační peníze poskytnuté městem Havířov tenisovému 

klubu Havířov na krytí nájmů, to je cca 41 tis./měs. Za rok 2015 to dělá v součtu 304 tis. Kč. 

Jsou fakturován Havířovskou tenisovou a končí v pokladně společnosti, která dle OR nemá se 

sportem nic společného. Znovu opakuji, že jednatelem v této společnosti a zároveň 

statutárním orgánem Tenisového klubu Havířov a všude podepsaným je xxxxxxxxxx. 

A pozor! Peníze za pronájem budovy jsou zaslány do společnosti, kterou Tenisový klub 100% 

vlastní. Sám nevím, zda je možné v tomto přesunu veřejných prostředků spatřovat 

neoprávněné zneužití dotací města. Ale dle mého názoru je potřeba tuto věc zveřejnit, objasnit 

a v případě neoprávněného zneužití dotací vyvodit nutné závěry. Zjednodušeně lze 

konstatovat, že zde dochází k pohybu financí s použitím dotačních prostředků na principu 

platím sám sobě. To znamená, že Tenisový klub Havířov platí za nájem budovy společnosti 

havířovská tenisová s.r.o., kterou 100 % vlastní. Víte, pane náměstku xxxxxxxxxx, vy máte 

v programovém prohlášení vaší koalice krásnou větu. S finančními prostředky města budeme 

nakládat hospodárně, efektivně a účelně. Já jsem tady u tohoto mikrofonu už jednou zmínil, 

že papír snese všechno, tak to je přesně tenhle případ. Teď nám, pane náměstku, řekněte, zda 

tohle je normální a v pořádku, že šéf vašeho hnutí vyvádí přes soukromou společnost veřejné 

prostředky a vy to tiše tolerujete a za celou dobu, co jste na pozici náměstka, jste tomu nijak 

nedokázal zabránit. V zásadách pro poskytování dotací se v článku 7 u povinnosti příjemce 

dotace pod písmenem b) píše, že příjemce dotace je povinen čerpat poskytovanou dotaci 

hospodárně, efektivně a účelně, což je přesně to, což je přesně to, co máte napsané 

v programovém prohlášení a což tohle jednání rozhodně nesplňuje. A víte, co je na tom 

nejhorší, vážené zastupitelky a zastupitelé? Když pomineme veřejné prostředky, že člověk, 

který tímto způsobem jedná je jedním z vrcholných představitelů městské koalice, je členem 

dozorčího orgánu městské společnosti HTS a.s., kde je dokonce místopředsedou dozorčí rady 

a další bývalý člen dozorčí rady společnosti Havířovská tenisová pan xxxxxxxxxx, rovněž 
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člen HpH je členem dozorčího orgánu společnosti Depos. Těmto lidem by měla být morálka a 

etické chování vlastní, měli by morálně čnít nad všemi ostatními, protože hájí zájmy města a 

v dozorčích orgánech společností dohlížejí na řádný způsob hospodaření s veřejnými 

prostředky. Já si nedovedu představit, že by tito lidé měli nadále pokračovat ve svých 

funkcích a hájit zájmy města v dozorčích orgánech uvedených společností a vykonávat dál 

jakékoliv veřejné funkce. Vy, pane náměstku, který jste za sport a školství ve městě 

zodpovědný, byste měl na čerpání dotací dohlížet a vy takové jednání podporujete. Vedení 

města chci požádat, aby se těmito zjištěními zabývaly kontrolní orgány města, rád bych od 

vedení města slyšel, kdybyste nám zastupitelům a občanům města řekli, jak tohle budete řešit. 

Na základě uvedených zjištění jsem přesvědčen o tom, že Tenisový klub šéfa HpH a 

významného člena městské koalice, neoprávněně užívá dotace na nájmy a nemá je tedy 

dostat. Nechci a není mým zájmem, aby na to doplatily děti, které tam sportují. Proto navrhuji 

snížit dotaci na činnost Tenisového klubu Havířov o 300 tis. Kč což je přesně částka, kterou 

klub neoprávněně uvádí v žádostech a ve vyúčtování dotací na pokrytí nájmu. Děkuji.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan náměstek xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Pane zastupiteli xxxxxxxxxx, na snůšku prostě polopravd se těžko reaguje. Já jenom, když 

jste tak vzorně tady tohle všechno nastudoval, je škoda, že jste si to nenechal vysvětlit, hlavně 

jestli si dobře pamatuju, tak Tenisový klub dostává dotace já nevím možná od roku 2006 ve 

stejném duchu, jako je letošní žádost, jako byla ta loňská vy jste v minulém volebním období, 

jestli se nepletu, byl předseda sportovní komise, je zvláštní, že jste to za 4 roky neobjevil a 

našel jste teď nějaký problém až nyní. Tak to jenom z mého pohledu. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

   

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já na to jenom zareaguju. Ono víte, vy už jste těch klacků těm sportovním subjektům pod ty 

noh nastavili hodně. A tak ty subjekty už nevědí kudy kam a oni mě navedli na tuhle tu 

myšlenku a já jsem si ji vzal za svou, protože je potřeba, aby se tady dotace rozdělovaly 

férově, koncepčně a ne tak, podle toho kdo je s kým nějakým způsobem spřízněn. Tahlety 

informace, které jsem v této chvíli sdělil, jsou veřejně dostupné, může si je kdokoliv na 

internetu prohlídnout. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Rady města Havířova (ANO 2011) 

Děkuji za slovo, dámy a pánové dobrý den, bych vás rád také pozdravil. xxxxx, já nerozumím 

tomu, cos tím myslel, tím navýšením pro Start Havířov, to znamená, že se má navýšit vašemu 

stranickému kolegovi, panu xxxxxxxxxx, nebo na co si tady hrajeme teď momentálně? Vždyť 

ty sedíš v té sportovní komisi a ten návrh odpovídá skoro 100% tomu, co vzešlo z komise, 

takže já spoustě těch argumentů tady nerozumím. Já doufám, že se odpovědi na to tady 

dočkáme a že se to vyjasní. Děkuju. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, přihlášen je občan xxxxxxxxx. Takže mu dávám slovo. 

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 
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xxxxxxxxxx 

Dámy a pánové, pane primátore, dámy zastupitelky, páni zastupitelé. V prvé řadě, kdybych se 

měl hájit, tak se budu muset hájit dlouhou dobu, ale řeknu jenom jediné. Pane xxxxxxxxxx, 

pokud máte problém, já jsem vám několikrát volal, psal jsem vám SMS, že pokud máte 

zájem, můžeme si sednout, ukážu vám celé účetnictví Tenisového klubu Havířov. S tím co 

jste tady řekl jste si to krásně účelově vyložil. Řeknu úplně jedinou, obyčejnou věc. Když přes 

někoho se dostali novináři k tomu, že o čem se teď tady bavíme, už bylo v pátek v novinách, 

řekl jsem panu xxxxxxxxxx a měl jsem nachystané vyúčtování od roku 2010 do roku 2015, to 

znamená i za 4 leté období, kdy jsme byli v koalici tenkrát s ČSSD. Ve všech těch 

vyúčtováních najdete vždy vyúčtování části nájmu mezi Havířovskou tenisovou a Tenisovým 

klubem Havířov, v tom mezidobí proběhly dvě kontroly, myslím v roce 2012 a 2014 

z kontrolního odboru města, kdy nebyly shledány problémy s plněním smlouvy tak, jak jsou 

smlouvy podepsány. To, že jste účelově smlouvy tady vyložil polo pravdama tak, jak je to 

udělané, Havířovský tenis nikdy nezakládal Tenisový klub účelově. My v době, kdy jsme 

postavili z velké části z vlastních prostředků budovu novou, kde vy hovoříte o nevyhovujících 

sociálních podmínkách. Chtěl bych vidět a hlavně slyšet tyhlety názory, ale to je váš názor. 

Museli jsme dořešit financování tohoto objektu. Jediný způsob, který byl v roce 2006 možný 

bylo, žádné občanské sdružení by nedostalo hypotéku na zhypotezování  tohohle objektu. 

Proto nám Česká spořitelna nás přitlačila a museli jsme založit Havířovskou tenisovou, kde 

100% vlastníkem je Tenisový klub, v podstatě. Takže jenom Tenisový klub prostřednictvím 

jiné společnosti vlastní to, kde je naprosto samozřejmé. A všechny smlouvy nájemní, které 

tam jsou, ať to je smlouva Tenisového klubu, to je smlouva i TJ Slovan, to je moje i osobní 

smlouva, protože tam mám kancelář, jsou všechny vázané vůči bance a budou vázané po 

celou dobu, až do roku 2021, kdy hypotéka skončí. Naprosto jednoduchá věc. Proč se v roce 

2015 objevil větší objem prostředků z hlediska nájmu ve vyúčtování? Protože jsme se tak, jak 

to umíme, dostali  i v roce 2015 k dotacím z jiných zdrojů a my už musíme dneska poměrově 

rozdělovat, kde budeme jakým způsobem účtovat, které náklady. Kde budeme účtovat 

elektřinu, kde plyn, protože nemůžeme stejné náklady účtovat vůči dvěma subjektům. Jako 

skutečně já si myslím, že tady tohle napadení bylo celkem bezprecedentní a já jsem schopen 

toto kdykoliv doložit. Říkám, stejná vyúčtování roky 2010, 2014 kdy jste byli v koalici, 

kontrolní zápisy kontrolního oddělení, které provádějí co dva roky kontrolu. Veškeré věci 

v pořádku. Já to déle nebudu zdržovat, uplynuly tři minuty. Jenom řeknu, to co jste řekl, 

nejsem sice statutárním zástupcem Slovanu, ale řeknu, účelově jste použil jiná čísla, v tom 

hovoru, který jste řekl, protože vyúčtování dotace za rok 2015 mám pocit, že Slovan má obrat 

vyšší než 2 mil. Kč. Je to většinou tak, že ty subjekty, pokud se rukama vyvíjejí a narůstá jim 

činnost a podobně, tak se jim postupně zvětšuje i obrat. A je to hlavně o tom, a to bych chtěl 

říct, ani TJ Slovan, ani Tenisový klub Havířov nežije pouze z městských dotací. Městská 

dotace na činnost tvoří pouhých 20 % příjmu Tenisového klubu Havířov. My si 80 % 

prostředků zajišťujeme svou vlastní činností. A z hlediska města, my jsme do města přitáhli18 

mil na dotacích. Z dotací z MŠMT, z nadace ČEZ, za které jsme v podstatě postavili 

tenisovou halu, za naprosto standardní cenu. Předělali jsme v podstatě nějaké další hřiště a 

v investicích jsme investovali dalších 7 mil. vlastních a přibližně 7 mil zde investovalo město. 

Děkuji za pozornost.  

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dále je přihlášen do diskuse občan xxxxxxxxxx, takže já mu dávám slovo.  

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

……………………………………… 

Dobrý den pane primátore, vážené dámy, vážení pánové. Já bych se chtěl jenom vyjádřit 

ohledně dotací pro fotbalové kluby. Tak jak pan náměstek řekl, že kluby se měly dohodnout, 

tak samozřejmě naše kluby Slovan Havířov, Městský fotbalový klub, Dolní Datyně  a 
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momentálně Gascontrol, který je nástupcem ČSAD Havířov se dohodl, měli jsme několik 

schůzek, které jsme samozřejmě dohadovali částky tak, jak bylo. Poslední schůzka byla 10.1., 

kdy jsme už věděli konečnou částku na fotbal, ta nám byla sdělena 3,3 mil, ne tak jak pan 

náměstek říká přes 3,3mil. Na té schůzce jsme byli všichni předsedové fotb. oddílů, dohodli 

jsme se na rozdělení částek, ale pravděpodobně jak sami uvidíte, nebo sami zastupitelé vidí, 

ty částky byly změněny. Nám a oddílu Dolní Datyně byly odebrány. Nám 10 tis. Dolním 

Datyním 40 tis. a tato částka 50 tis. byla přidána Slovanu Havířov. Což si myslím, že nevím 

proč, tedy jsme se měli dále scházet a dohadovat se o částkách, když stejnak tyhle naše 

schůzky neberou nikdo v potaz.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy hlásí se někdo? Vidím, že ještě občan se chce přihlásit, tak počkáme.  

Jinak možná než se to nachystá, zazněly tady nějaké podněty, požadavky já určitě oslovím 

odbor kontroly, aby provedl kontrolu v tenisovém sdružení, tak jak je požadováno, uděláme to 

přednostně, myslím si, že je to oprávněný požadavek. Myslím si, že do příštího ZMH budeme 

mít výsledek. Přihlášen je pan xxxxxxxxxx, jestli to dobře čtu. Je to k návrhu k dotacím. 

Takže prosím. 

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

……………………………………. 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé. Když tady bylo zmíněno jméno xxxxxxxxxx, já 

bych k tomu přidal jen pár slov. Dlouhou dobu jsem působil v TJ Slovan Havířov po čtyřech 

nebo pěti letech jsem z tohoto sdružení odešel se spoustou dětí, důvody jsou různé, nic méně 

já bych tady dneska chtěl poprosit některého ze zastupitelů, aby navrhli snížení dotací pro 

florbalový klub TJ Slovan Havířov, protože není jeden jediný důvod, proč by tento subjekt 

nebo tento sportovní oddíl měl dostat téměř dvojnásobek dotací, které dostával. Tomuto klubu 

odešlo řada členů, v tomto klubu jsou podporovány aktivity pouze sportovců z řad dospělých 

lidí. Vzhledem k tomu, že jsem v tomhle oddíle dlouho figuroval, dlouho jsem ho vedl, velká 

část těchto sportovců jsou lidé, kteří ani nežijí v našem městě. A na druhou stranu musím vám 

říct, že toto, co bylo uděláno s městským rozpočtem v rámci přidělení dotace tady tomuhle 

subjektu, toto se mi zdá úplně katastrofické. Co se týká domluvy florbalových oddílů. My 

jsme s dětma, se kterýma jsme odešli z TJ Slovan Havířov, my jsme žádali také o dotace na 

nový subjekt, měli jsme se domlouvat, bohužel jsme byli obejiti. Byli jsme obejiti ostatními 

subjekty, jako byl TJ Slovan Havířov a Torpedo Havířov a uznal jsem, by bylo vhodné, 

alespoň aby toto tady zaznělo. Takže jediné o co žádám, chtěl bych poprosit kohokoliv z vás 

pánů zastupitelů, abyste navrhli snížení dotací florbalovému oddílu Slovan Havířov. Děkuji 

vám.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dále je přihlášen občan xxxxxxxxxx, takže já mu dávám slovo. 

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

……………………………………. 

Dobrý den pane primátore, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky. Jmenuji se xxxxxxxxxx, 

jsme předsedou TJ Start Havířov. Mezi naše sporty patří i basketbal. My jsme naprosto, 

prostě víme, že dotace je takzvaná nenároková složka. My jsme se teda podřídili tzv. jednání 

s jinými oddíly, u basketbalu to bylo BK Havířov. U pana xxxxxxxxxx došlo k naprosté 

dohodě, my bychom nepřipustili aby BK dostalo více peněz. BK by nepřipustilo, abychom 

my dostali více peněz. Naprosto známe své podmínky, domluvili jsme se na %, myslím si, že 

sportovní komise tato procenta akceptovala. Pak to přišlo do rady a rada to změnila. Nevíme 

proč. Děkuji.  
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xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, dál od rozpravy, hlásí se někdo? Pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den, já bych vyslechl žádost občana a navrhl bych, aby se dotace na 

florbalový oddíl Slovan Havířov vrátila na svou původní částku, na kterou byla navržena. 

Slovan Havířov a myslím, že ta částka je 155 tis. jestli se nepletu. Na florbal, samozřejmě na 

florbal.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Pan zastupitel xxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Pane primátore, pravděpodobně jsem pochopil, že skončila rozprava. Já bych za náš klub 

požádal o přestávku, my musíme s kolegyní vysvětlit, že jsme asi jediní, co tady nevlastníme 

nějaký sportovní klub z politických stran. Jsme asi 100 let za opicema. Takže my si to 

probereme, zjistíme, co a jak a možná dámy mezi tím to zkusí dát na papír. Za klub 15 min.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Určitě, taky se v tom potřebuji zorientovat. Vyhlašuji 15 min. přestávku.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Takže poprosím o prezenci, budeme pokračovat v jednání. Je otevřena rozprava v bodě 

20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016 sportovním a 

mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 

Táži se, zda chce ještě někdo se přihlásit do rozpravy? Pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou dobrý den, pane xxxxxxxxxx, tady padl dotaz, když tady byla diskuse ohledně 

fotbalových klubů, proč bylo změněno, když oni se domluvili mezi sebou, ty částky? Nepadla 

odpověď, tak bych ji rád slyšel.  

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Já teda musím říct, že o žádné oficiální dohodě, která by byla doručena na OŠK nevím. To za 

prvé. Za druhé TJ ČSAD Havířov, respektive aktuálně Gascontrol má doporučenou dotaci 

vyšší oproti roku 2015 o 20 tis. Dolní Datyně o 10 tis. a Slovan Havířov o 25 tis. všechno 

vychází jenom z poměrné částky, na které se klub dohodly v červnu, kdy podepsali 

procentuální zastoupení. To znamená, my jsme posílili dotaci do fotbalu a paradoxně tady 

vystoupí nešťastný pan předseda Gascontrolu. Návrh je o 20 tis. víc, než loni, Dolní Datyně 

+10 tis. Slovan + 25.  
 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Dál do rozpravy hlásí se někdo. Ještě vidím, že občan se chce přihlásit, takže 

počkáme. Ještě jednou pan xxxxxxxxxx k dotacím, takže prosím.   

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

……………………………………. 

Pane náměstku, vy jste sám řekl, že nebudete měnit dohody, mezi fotbalovými kluby. A sám 

jste sto změnil, nebo kdo to změnil? My jsme měli schůzku včetně člena sportovní komise, 

pana xxxxxxxxxx. Pokud bude nutné, dodám klidně zápis z této schůzky a je tady přítomen i 

pan xxxxxxxxxx, z MFK Havířov, který mi to může potvrdit. Neříkejte, že žádná schůzka, 

žádná dohoda nebyla nikde uvedena.  



statutární město Havířov  

MMH/79125/2017 

99 

 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Paní vedoucí OŠK, máme nějaký papír od fotbalových klubů? 

(mimo mikrofon kývala paní xxxxxxxxxx, že ne) 

Já znovu opakuju, že jsme nic oficiálně neobdrželi, to je vše. Nehledě na to, že jsme se snažili 

fotbal posílit. Jo, tak já nevím, ne každý sport měl to štěstí, že dostává letos více, než loni. 

Fotbal mezi ty šťastné patří. 

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

……………………………………. 

Ale vy jste sám navrhnul tu schůzku, nebo přes OŠK. 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Ano, a odpověď jsme nedostali.  

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

……………………………………. 

Tak to musíte na sportovní komisi, která tohle měla na starosti. Pan xxxxxxxxxx z HpH, když 

už budeme se bavit takhle.  

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Těžko můžu debatovat o něčem, co jsem nikdy neviděl. To je jednoduché.  

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Dobře, děkuji. Dál do rozpravy, hlásí se někdo? Ještě vidím, že pan xxxxxxxxxx se bude chtít 

přihlásit.  

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

……………………………………. 

Dobrý den, všechny zdravím pane primátore, vážení zastupitelé. Prosím vás, mi to připadá, 

jako kdybych spadl z měsíce. V sobotu ráno mi volal pan xxxxxxxxxx, že okamžitě je třeba 

zorganizovat schůzku předsedů oddílů. V neděli proběhla schůzka, udělal se z toho oficiální 

zápis, který pan xxxxxxxxxx dostal do ruky, že ho předá na MMH a já tady slyším, že to 

tak… asi něco nefachčí. Asi to je špatně potom. Ale ne z naší strany, v žádném případě. 

Takže pan xxxxxxxxxx má oficiální zápis, dával jsem ho ještě kopírovat, tady některým lidem 

jo a slyším, že to nemáte. Takže asi je něco blbě. Takže byste si to měli pořešit tam ve 

sportovní komisi.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano děkuji, dále je přihlášen pan xxxxxxxxxx. Takže mu dávám slovo, prosím. 

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

……………………………………. 

Dobrý den, ještě jednou. Mě se stalo podobné neštěstí jako tady kolegovi. Proběhlo nějaké 

jednání sportovní komise a od člena sportovní komise jsem dostal informaci, že se kluby mají 

dohodnout na přerozdělení novém, protože Slovan Havířov si za florbal zažádal nějak víc 

peněz, než je schopen dostat a pan xxxxxxxxxx, člen sportovní komise si údajně vzal na 

starost to, že obepíše a obvolá florbalové kluby, aby se dohodli na novém přerozdělení, 

bohužel tato skutečnost nenastala. Jediné, co se mi stalo bylo,  že jsem dostal email od 

Torpeda Havířov, ať podepíšu rozdělení dotací, na kterém se dohodli čistě jenom s TJ Slovan 

Havířov. To znamená, byli jsme obejiti podobným stylem, jako asi tady fotbalisti. Děkuju. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 
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Děkuji. Pan zastupitel Jxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já bych to chtěl jenom shrnout. Kluby se dohodly, byl tam člen, zodpovědný za zhotovení 

zápisu, za doručení zápisu, který zastupoval MMH a vy jste ho, ten zápis nedostali? Můžete 

mi odpovědět? 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Já jsem několikrát řekl, že jsem nic nedostal. Paní vedoucí, ještě jednou, máte něco na odboru 

školství? (mimo mikrofon ne) takže ne.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Takže ne, byl to člen HpH, jestli jsem pochopil dobře? Ten člověk, který měl udělat ten zápis, 

že? Byl to? Já se ptám jenom.  

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Vy mi kladete dotazy, já nevím! Jak to mám vědět, já jsem na žádné schůzce nebyl, tak já 

vám těžko na něco takového odpovím. Prosím vás nedělejte tady z toho komedii. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já nedělám, já se jenom ptám. Protože tady byla daná koncepce, že se mají kluby dohodnout, 

ta koncepce proběhla, člověk, který to vlastně měl zapsat to, jméno bylo, jestli se nepletu 

doktor xxxxxxxxxx, který je členem HpH, jestli se nepletu, tady to padlo taky. Já to nevím, já 

se ptám. Takže vy nevíte, co váš člen ve straně dělá?  

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Je výborné, že všichni ostatní víte, co dělají vaši kolegové ve straně. Já opravdu všechno 

nevím. Já teda jenom okomentuju. Já jsem v rychlosti našel florbal, který 29. června 2015 

podepsal, a teď znovu chci zdůraznit, ty sporty nepodepsaly, že dostanou 50 peněz, nebo 

něčeho, oni jenom měli vyjádřit procentuálně, jaký podíl na rozvoji a výchově daného sportu 

ve městě zajišťují. Je to pouze doporučující tabulka pro RMH. Dotace jsou nenárokové, to 

znamená, my jsme z nich vycházeli. To, že ne všechny procenta odpovídají i procentuálnímu 

rozdělení dotace do daného sportu, je úplně normální. Florbal byl navržený 53 % Torpedo,  

39 % Slovan, 5 % 1.SFK a 3 % Orel Havířov. Když jsme tyhle procenta nasadili na částku, 

kterou jsme chtěli do florbalu investovat, vyšla poměrně vysoká částka pro TJ Slovan. Proto 

jsme z 390 tis. tu částku snížili, právě my jsme porušili ty procenta, na které se odvoláváte a 

snížili jsme ji na 300 tis. a posílili jsme Torpedo Havířov. To je vše.  

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Takže ještě jeden dotaz zvenku. Mimo sportovní kluby. Pane náměstku xxxxxxxxxx, tak my 

jsme dva, tak my víme, co děláme, to je výhoda těch malých. Chtěl jsem se zeptat, pane 

náměstku. Já jsem tady slyšel, že se sešli v neděli. To mysleli kolegové z florbalu, že včera? 

(10. ledna zaznělo mimo mikrofon) Já jen, že nejbližší neděle byla včera. Jestli mi můžete říct, 

kdy ty kluby byly vyzvány k tomu, aby zahájily mezi sebou ta jednání. Jestli to bylo na 

začátku ledna nebo to už bylo v prosinci. Nebo kolik na to měli času spíš, to bych chtěl vědět. 

Děkuji.    

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro sociální rozvoj (HpH) 

Bylo to po zasedání sportovní komise, která proběhla, teď mě neberte za slovo, mám pocit, že 

7.1.2016 to znamená po schválení z komise, kdy přišly návrhy právě do sportu nikoliv do 
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klubu. Tak tam, kde ten přepočet vyšel ne úplně šťastně, tak jsme chtěli zjistit aktuální stav, 

protože poslední informace z těch klubů byla v červnu 2015. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pane náměstku, já bych měl jeden návrh. Já bych vás chtěl požádat, jelikož to je ve vaší 

kompetenci, tyhlety dotace, jestli byste nesvolal nějaký kulatý stůl za účasti zástupců všech 

politických stran, zastoupených v ZMH, zástupců klubů, aby se u tohoto kulatého stolu 

nastavily jasná pravidla, podle kterých se budou rozdělovat zásady. Protože ten chaos, který 

jste tady zavedl, tak prostě vede k tomu, že se někteří cítí dotčení a je to všechno špatně. Jste 

schopný tohleto udělat? Zorganizovat takovou schůzku? Budeme mít na to celý rok. Teď už 

to nezměníme, to je mi jasné. Ale do příštích dotací bychom to mohli snad stihnout. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ano, děkuji. Přihlášen je ještě občan xxxxxxxxxx, takže já mu dávám slovo, prosím.  

 

xxxxxxxxxx, občan Havířova 

……………………………………. 

Dobrý den, ještě naposledy. Chtěl bych dodat nějaké informace. Dokument za florbal 

přerozdělení skutečně podepsali nakonec všechny florbalové kluby, z důvodu toho, protože 

myslím si, že ne jenom já, ale všichni ti kolegové, se kterýma jsme u toho stolu jednali, máme 

florbal rádi a ve vašich vyjádřeních, konkrétně facebooková stránka hnuté ANO, bylo jasně 

napsáno. Pokud se kluby nedohodnou, nedostanou nic. Pane náměstku, z tohoto důvodu, 

z tohoto důvodu jsem podepsal dotaci pro TJ Slovan Havířov ve výši 390 tis. Kč, protože už 

tehdy, když jsme jednali, členové věděli, že to bude 1 mil. Kč. další věc je ta, že když jsem 

odcházel z TJ Slovan Havířov, tak mi bylo prostřednictvím několika lidí vyhrožováno, že 

nedostaneme vůbec nic. A tento skutek se téměř naplnil. Bohužel nemáme žádné napojení na 

zastupitele města, nemáme žádné napojení na pana primátora, na vás radní a tady toto 

opravdu rozhoduje. Děkuju. 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Dámy a pánové, máme 15. hodinu a podle jednacího řádu mají být interpelace, tak já 

přerušuji jednání tohoto bodu. Vrátíme se k němu po interpelacích. Takže otevírám bod 31. 

Interpelace zastupitelů a vystoupení občanů.  

 

 

_____________________________________________________________ 

 

20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 
 
 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Prezenci prosím, takže je nás přítomno 38, dva se neprezentovali. Můžeme pokračovat 

v jednání ZMH. Je otevřena rozprava k bodu 20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města 

Havířova v roce 2016 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 

Technická pan zastupitel xxxxxxxxxx.  
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xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Já bych chtěl jen krátce reagovat na žádost pana kolegy xxxxxxxxxx, na kontrolní výbor, aby 

šel zkontrolovat do společnosti Zámek. Kontrolní výbor podle mého přesvědčení na to nemá 

nárok. Je to obchodní společnost, myslím, že na to nemá nárok ani kontrolní oddělení, takže 

asi to budete muset požádat DR.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji. Takže máme otevřenou rozpravu k dotacím. Takže pokud se nikdo nehlásí do 

rozpravy, tak já končím rozpravu a … ještě tam někdo naskočil, pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Já jenom poznámku, my jsme své stanovisko zformulovali do usnesení. Pokud usnesení 

budou samozřejmě hlasována, takže bude záležet, jak rozhodne ZMH. nicméně říkám, že po 

té podpoříme návrh na rozdělení dotací.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Ani děkuji, takže poslední možnost do rozpravy, takže končím rozpravu a budeme hlasovat. 

Takže, sešlo se nám tady celkem 5 návrhů, začínáme od posledního. To znamená je to návrh 

zastupitele xxxxxxxxxx. Je to snížení dotace TJ Slovan Havířov na 155 tis. Kč to byl florbal. 

Takže je to snížení o částku 145 tis. Kč, jestli jsem si to správně poznamenal. Takže budeme 

hlasovat o tomto návrhu. 

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:                       15 

Proti:                        13 

Zdržel se:                 11 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3     

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Dále tady byl návrh pana zastupitele xxxxxxxxxx a to u 

Tenisového klubu Havířov snížit o 300 tis. Kč, takže by potom dotace byla 280 tis. Kč. takže 

budeme hlasovat o tomto návrhu. 

 

 

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:                        14 

Proti:                        14 

Zdržel se:                 10 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Dále je návrh zastupitele xxxxxxxxxx a to je SK POWER LEMI 

zvýšení o 10 tis. na částku 20 tis. Kč, takže budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.  

 

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:                        17 
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Proti:                        10 

Zdržel se:                 11 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno, další návrh pana zastupitele xxxxxxxxxx. Bylo to snížit o 130 tis 

TJ Slovanu, na částku 500 tis. takže budeme hlasovat o tomto návrhu.  

 

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:                     15 

Proti:                        12 

Zdržel se:                 11 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Poslední tady je navýšit o částku 130 tis. Kč basketbalu TJ Start 

Havířov. Na 480 tis. takže budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.  

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:                          16 

Proti:                        10 

Zdržel se:                 12 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 43 členů 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Usnesení nebylo schváleno. Teď budeme hlasovat o původním návrhu usnesení tak, jak je 

předložen v materiálech. Prosím o hlasování.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 2 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   3       

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

 

Přijaté usnesení č. 403/10ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní 

dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2015 dle důvodové zprávy 
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s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova 

 v roce 2016: 

 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši   7 136 000,- Kč,  

   a to takto: 

sociální oblast  

- činnost registrovaných sociálních služeb   1 754 000,- Kč dle přílohy č. 1A 

- projekty a činnost na podporu aktivit související  

  se sociální oblastí           398 000,- Kč dle přílohy č. 1B 

kulturní oblast      1 855 000,- Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast      2 722 000,- Kč dle přílohy č. 3,8 

oblast partnerských vztahů          80 000,- Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence   

a bezpečnosti v silničním provozu                                        217 000,- Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví  

- zdravotnictví           50 000,- Kč dle přílohy č. 6B 

- životní prostředí            60 000,- Kč dle přílohy č. 6C 
 

II. ze sportovní sféry v celkové výši    22 019 200,- Kč dle přílohy č. 7,8 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami ve  

schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 – 8 tohoto materiálu 
 

 

p o v ě ř u j e  
 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,  

a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech. 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: květen 2016 

 

 
 

 

482/12ZM/2016 

13:51hod. 

33. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. Prosím o hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 



statutární město Havířov  

MMH/79125/2017 

105 

 

Pro:                            38 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 0 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

 

Přijaté usnesení č. 482/12ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova 

v roce 2016: 

 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši   2 665 000 Kč,  

a to takto: 

sociální oblast  

- činnost registrovaných sociálních služeb     119 000 Kč dle přílohy č. 1A 

- projekty a činnost na podporu aktivit související  

  se sociální oblastí           52 000 Kč dle přílohy č. 1B 

kulturní oblast         266 000 Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast         385 000 Kč dle přílohy č. 3 

oblast partnerských vztahů                     20 000 Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence      23 000 Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví  

    - podpora integrovaného záchranného systému           500 000 Kč dle přílohy č. 6A 

    - zdravotnictví      1 300 000 Kč dle přílohy č. 6B 

 

II. ze sportovní sféry v celkové výši                              755 000 Kč dle přílohy č. 7 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami  

ve schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 - 7 tohoto materiálu 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, 

a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech. 

 

 

 
 

 

544/14ZM/2016 

14:31hod. 

36. Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  

      a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol  
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Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            37 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 1 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

 

Přijaté usnesení č. 544/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města 

Havířova na rok 2016 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek dle umístění 

v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 2015/2016 takto: 

 

10 000,- Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO 62 33 15 82    

                        z toho:    7 000,- Kč za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek, 

       3 000,- Kč za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců, 

 

    7 000,- Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace,  

                             IČO 62331566, za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců, 

 

    5 000,- Kč  Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  

IČO 13644271, za 2. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek, 

 

5 000,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace, IČO 68321261, za 2. Místo v seriálu soutěží HLSŠ 

chlapců, 

 

3 000,- Kč Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČO 

62331558, za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek, 

 

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 30. 11. 2016. 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 

1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 20. 02. 2016 

usn. č. 402/10ZM/2016. 

Z: vedoucí OŠK  

T: listopad 2016 
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545/14ZM/2016 

14:35hod. 

37. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

      v roce 2016  
 

  

Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Dobrý den paní náměstkyně, já se chci jenom zeptat, jaké nové okolnosti se okolo SKV 

Havířov objevily, že je třeba navýšit dotaci, když v únoru, když se schvalovalo první kolo 

dotací, vaše strana byla výhradně proti podpoře tohohle klubu. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, náměstkyně primátora pro sociální rozvoj (ČSSD) 

Dobrý den ještě jednou. Tady u toho volejbalového klubu bych se přikláněla k navýšení té 

částky na dotaci teda v hodnotě 50 tis. Kč z jednoho prostého důvodu a to proto, že dostali 50 

tis. Kč, to je pravda, ale chybí tam příspěvek na tělocvičnu a na pořízení různých materiálů, 

což mi připadá, že pro děti, které tam chodí, by bylo vhodné je podpořit. Já tady jináč s panem 

xxxxxxxxxx nemám žádné vazby, ale myslím si, že když je to pro děti, takže by to bylo 

vhodné, aby se jim ta částka dala. Vyloženě jsou tam výdaje na pronájem tělocvičen a na 

pořízení volejbalových míčů. To jsou asi takové nejdůležitější částky.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (HpH) 

Já se omlouvám paní náměstkyně, já mám pocit, že jsem nedostal odpověď na svou otázku. Já 

ji zopakuju, poněvadž žádost, která je předložená jako příloha obsahuje v podstatě stejné 

argumenty, které byly v únoru, když se navrhovala nějaká část dotace do volejbalu, jak do 

SKV Havířov, tak do nově vzniklého oddílu mládeže VHM a ta částka z vaší strany nebyla 

podpořena. Proto se ptám, co je nového v tomhle klubu. Děkuji.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Já si s dovolením, možná bych odpověděl. Já si myslím, že všeobecně víme, jaké jsou 

problémy s volejbalem a jaké byly v minulosti, přesto si myslím, že pan xxxxxxxxxx a další 

lidé, kteří se zabývají volejbalem, prokázali funkčnost a potřebnost tohoto sportu ve městě a 

myslím si, že svojí činností ukázali, že volejbal má své místo ve městě Havířov a myslím si, 

že by bylo dobré podpořit. Pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Pane zastupiteli, na radě, když jsme tedy hlasovali, ne všichni měli stejný názor. Takže to, že 

je tam schvaluje, neznamená, že všichni byli pro.  
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xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 

Dobrý den dámy a pánové, já bych chtěl jenom podotknout, že i sportovní komise se poměrně 

jednoznačně vyslovila proti tomuhletomu návrhu. Děkuji.  

 

xxxxxxxxxx, primátor města (KSČM) 

Děkuji, dál do rozpravy, hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí do rozpravy, končím rozpravu 

a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            28 

Proti:                        5 

Zdržel se:                 4 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   3    

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

 

 

Přijaté usnesení č. 545/14ZM/2016: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Sportovního klubu volejbalu Havířov, z.s., IČO 48806323, o navýšení dotace  

z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 na činnost klubu v roce 2016 dle přílohy 

č. 1 tohoto materiálu 

 

s c h v a l u j e  

 

1. navýšení dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města 

Havířova na rok 2016 Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, z.s., IČO 48806323, o 50 000 

Kč na činnost klubu v roce 2016, na celkovou částku 100 000 Kč s tím, že stanoveného účelu 

bude dosaženo do 31.12.2016 

2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smluvě o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným 

v bodě 1. tohoto usnesení  

 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: listopad 2016 

 

 

 
 

 

612/15ZM/2016 

17:53hod. 
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48. Návrh na poskytnutí a navýšení dotací z výdajové části OJ 10  

– Ostatní dotace a dary  
 

 

 

Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (HPH) 

Dobrý podvečer vážení zastupitelé, vážení občané. U tohohle bodu dovolte jako člen školské 

komise minimálně to, že je mi velmi smutno z toho, jak předložený materiál vypadá. Neboť 

pokud jste pozorně četli, tak jak všechna doporučení sportovní komise, tak všechna 

doporučení školské komise jsou v úplném rozporu s tím, co nám RMH předkládá ke 

schválení. Jenom na porovnání v únoru, kdy jsem dělal náměstka pro sociální rozvoj, jsme 

zastupitelstvu předkládali 83% návrhů, které byly v souladu s návrhem komisí. Nevím, co se 

stalo, že najednou ty komise nejsou dostatečně odborné nebo mají tak zkreslené pohledy na 

věc. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Končím rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                       28 

Proti:                        2 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   6    

Přítomno celkem 37 členů 

 

 

 

Přijaté usnesení č. 612/15ZM/2016: 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádosti ze sportovní sféry: 

1. Basketbalového Clubu Slavia Havířov, z.s., IČO 05332311, ze dne 16. 9. 2016  

o poskytnutí dotace na rok 2016, 

2. FC KARO Havířov, z.s., IČO 05177278, ze dne 14. 9. 2016, o poskytnutí dotace  

na rok 2016, 

3. FK Gascontrol Havířov, z.s., IČO 45215626, ze dne 29. 9. 2016, o navýšení poskytnuté  

dotace na rok 2016, 

4. Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345,  

ze dne 12. 10. 2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016 na činnost oddílu basketbalu 

MLÁDEŽ, 

5. Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345,  

ze dne 12. 10. 2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016 na činnost oddílu basketbalu 

MUŽI  

dle důvodové zprávy 
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žádosti z mimosportovní sféry: 

1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896,  

ze dne 16. 11. 2016, o poskytnutí dotace na rok 2016, 

2. Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkové  

organizace, IČO 68321261, ze dne 14. 10. 2016, o navýšení poskytnuté dotace,  

3. Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s., IČO 25353446,  

ze dne 22. 8. 2016, o navýšení dotace poskytnuté na rok 2016  

dle důvodové zprávy 

 
s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary – Rezervy k rozdělení,                                           

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016:  

- 15 000 Kč Basketbalovému Clubu Slavia Havířov, z.s., IČO 05332311, na činnost klubu  

v roce 2016 s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016  

 

- 15 000 Kč FC KARO Havířov, z.s., IČO 05177278, na činnost klubu v roce 2016  

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016 

 

- 53 000 Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896,  

na projekt „Pořízení elektrického polohovatelného křesla pro oddělení klinické 

hematologie“ s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 3. 2017 

 

2. navýšení dotací z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary – Rezervy k rozdělení                                          

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016:  

- FK Gascontrol Havířov, z.s., IČO 45215626, o 15 000 Kč na činnost klubu v roce 2016,  

na celkovou částku 155 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 

2016 

 

- Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, o 15 000 Kč  

na činnost oddílu basketbalu MLÁDEŽ v roce 2016, na celkovou částku 405 000 Kč  

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016 

 

- Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, o 15 000 Kč  

na činnost oddílu basketbalu MUŽI v roce 2016, na celkovou částku 115 000 Kč s tím, že 

stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016 

 

- škole technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkové organizaci,  

IČO 68321261, o 25 000 Kč na projekt „Řemeslo bez hranic“ na celkovou částku 50 000 

Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2016 

 

- Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s., IČO 25353446,  

o 50 000 Kč na projekt „Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL Havířov“, 

na celkovou částku 100 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 

2016 

 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 

1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 22. 2. 2016 

usn.č. 402/10ZM/2016   

Z: vedoucí OŠK 
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T: prosinec 2016 

 

4. uzavření dodatků k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými  

v bodě 2. tohoto usnesení  

Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2016 

 

 
 

 

681/17ZM/2017 

14:56hod. 

20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2017  

sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ 
 

 

Průběh rozpravy: 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka xxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ještě jednou dobrý den, mám na vás prosbu vážení zastupitelé. V kulturní oblasti v bodě 11 

žádali Evangelikální společnost křesťanů 80 tis., doporučila jim komise 40 tis. a rada jim 

schválila 50 tis., takže 10 tis. navíc. Já bych chtěla těch 10 tis. přesunout pro kroužek 

Krojovaných horníků dolu František. Ti žádali 10 tis. na výrobu triček s logem města 

Havířova a s logem Horní Suché a víme, že se účastní ještě různých akcí včetně Havířova 

v květech.. krojovaní horníci. Tak bych měla prosbu, jestli by těch 10 tis. se dalo převést, co 

se v radě navýšilo na ty krojované horníky. Děkuji. 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Dámy a pánové tento bod je tradičně vždycky velice populární na zastupitelstvu, protože se 

přidělují peníze do různých oblastí kultury přes sport, do sociální oblasti, vzdělávání, 

bezpečnosti apod. Tradice taky je o tom, že zastupitelé doporučují i některé změny, to co 

třeba i navrhla paní xxxxxxxxxx, tak možná budou i některé jiné. Já mám taky některé, ale 

předem bych chtěl ještě říct, že do rozpočtu jsme zahrnuli v této položce, tzn. OJ 10 ostatní 

dotace a dary celkem 47 mil. korun, rozpočtovou úpravou se tato částka navýšila na 50 mil. 

korun a v podstatě větší část je dneska rozdělována. Tím použitím rezervy, která byla ve výši 

2 mil. a ještě navýšením o 3 mil., se dneska navyšují i oproti loňskému roku dotace, jak 

v sociální, kulturní a dalších oblastech, tak nejvíce v oblasti sportu. Z celkem 60 žádostí v té 

oblasti sportu bylo 51 žadatelům, byla 51 žadatelům dotace navýšena, tzn. v drtivé většině 

byla navýšena. Pouze 2 žadatelům byla dotace snížena nebo nebyla přiznána vůbec. Ten první 

případ to je žádost pana xxxxxxxxxx ze sportovního oddílu Taekwoondo, kdy žádali 5 tis. a 

nemají v návrhu nic. Je to podobně, jak žádali i loni, loni taky nedostali. Co je ale velice na 

pováženou, je to, že druhý žadatel, který nebyl uspokojen anebo byl uspokojen jenom 

částečně, je společnost PROSPORT CZ, která organizuje dneska již tradiční motocyklové 

závody na okruhu v Těrlicku, je to o Zlatý kahanec Havířova. A můžu říct, že je to jedna 

z významných akcí celoevropského motoristického sportu, kdy se to setkává s velkým 

zájmem nejenom občanů Havířova, ale dá se říci České republiky, potažmo i okolních zemí 
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v blízkosti České republiky. Žádost byla o 700 tis. stejně jako i v loňském roce a rada 

doporučuje přidělit pouze 200 tis. Já jenom dokončím ano?! Čili je otázka, proč k tomu došlo. 

V 51 případech byly dotace navýšeny, ve 2 případech pouze ne a zrovna u společnosti 

PROSPORT. Je to dáno tím, že ředitelem nebo organizátorem těchto závodů je pan 

xxxxxxxxxx, který v loňském roce vystoupil z Hnutí ANO a přestoupil do jiného klubu? Není 

to jako odveta za to, že porušil ňáké zájmy Hnutí ANO? Já si myslím, že jo, že je to odveta a 

myslím si, že bychom v této položce měli tyto dotace navýšit, proto jsem dal i návrh. Mají ho 

již zapisovatelky a navrhuji, abychom navýšili tuto dotaci o 500 tis. na stejnou výši jako 

v loňském roce, tj. 700 tis. Myslím si, že 10. ročník, který znovu od vedení tohoto závodu, si 

zaslouží, aby byl podpořen. Druhý můj návrh je k Nadaci Landek, kde byla žádost podána ve 

výši 20 tis. korun a nebylo jim přiznáno nic. Chtěl bych jenom říct, že Nadace Landek… 

neříkám, že je významným.. ale je podporovatelem některých akcí i na území města 

Havířova.. mohu dokumentovat, že v roce 2015 Nadace Landek přispěla celkem 50 tis. 

korunami na pořádání 19. setkání hornických měst v Havířově a rovněž 45 tis. přispěli na 

pořízení projektové dokumentace Rozšíření stálé hornické expozice – Historie psaná uhlím. 

Proto navrhuji znova a opakuji navýšit dotaci pro PROSPORT – CZ o 500 tis., použít 

prostředky, které jsou zatím v rezervě a u druhého návrhu poskytnout dotaci Nadaci Landek 

ve výši 20 tis. korun a tuto částku získat tím, že snížíme dotaci pro Viking agency, která 

organizace tzv. Líheň o 20 tis. korun. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pane zastupiteli. Pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxx, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Pěkné odpoledne paní primátorko, vážení zastupitelé. Pane bývalý náměstku, já Vám 

nerozumím. Dotace, které přišli do rady, obzvlášť ze sportu, tak až na 2 položky, kdy došlo u 

jedné, aby.. u obou se jednalo o volejbal.. došlo u jednoho k navýšení, u druhého ke snížení.. 

Tak rada rozhodla a přesně tak, jak navrhla sportovní komise. Pokud vím, tak pan 

xxxxxxxxxx je členem sportovní komise. Nenavrhoval žádné změny, žádné připomínky a pro 

celý ten balík hlasoval. Takže já se teď ptám, není to zrovna to kamarádičkovství, co tady.. na 

co se ptala tady paní xxxxxxxxxx? Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka  xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Ještě jednou dobrý den. Když jsme tady u toho kamarádičkovství, tak bych možná chtěla 

vznést jeden takový menší návrh. Zákon ukládá všem zastupitelům, kteří jsou ve střetu zájmu, 

aby oznámili svůj střet, když se jedná o dotace, či cokoliv jiného. Chtěla bych proto vyzvat 

některé naše zastupitelé, aby v tomto bodě nehlasovali nebo se zdrželi hlasování, konkrétně 

paní xxxxxxxxxx, která zastupuje spolek Maniak aerobic a které je navrhovaný.. navrhováno 

zvýšení dotace ze 450 na 550 tis.; pana xxxxxxxxxx, který se svou manželkou je členem 

výboru Karate z.s., který by měl obdržet částku 150 tis. a dále je paní xxxxxxxxxx v dalším 

spolku jednatelkou výboru a to v Českém kinologickém svazu ZKO Havířov, kde radou 

navržená dotace ve výši 15 tis., přestože komise navrhovala 10. Vyzývám také xxxxxxxxxx 

člena kontrolní komise Bridžového spolku Havířov, aby se v tomto bodu zdržel hlasování, 

neboť i jeho spolek má navýšenou dotaci na 50 tis. Dále pana xxxxxxxxxx, jehož manželka 

působí v FK Gascontrol Havířov, kde se zvedá dotace oproti loňskému roku o 45 tis. na 200. 

Ale abych byla férová, vyzývám také xxxxxxxxxx, jakožto našeho.. mojeho kolegu, aby 

nehlasoval a zdržel se hlasování v tomto bodu, neboť jeho spolek PROSPORT zajišťuje sice 

akci celoevropského formátu, ale taktéž může být ve střetu zájmu. U toho Havířovského 

kahance bych se chtěla ještě trošičku zdržet. Snížení dotací takovým razantním způsobem na 

pouhých 200 tis. na společensko kulturní akci, sportovní, kterou navštíví tisíce lidí a která 
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nese dokonce jméno města Havířova, mi připadá, nezlobte se, ale opravdu jako pomsta, 

nikoliv jako zralá úvaha rady města vůči tomuto organizátorovi. Tento rok by měl být 10. 

jubilejním ročníkem Těrlického okruhu po jeho obnovení a zároveň 51. celkem. Na tuto akci 

přijíždějí lidé z celé Evropy a Havířov si ji prezentuje taky na svých propagačních 

materiálech. Po zkrácení Havířovských slavností, které částečně kvituji, a razantního omezení 

Havířova v květech, chcete vzít občanům Havířova i další akci, tedy Havířovský zlatý 

kahanec. Co ještě chcete vzít těm našim havířovským občanům? Opravdu se nedivím, že 

mladí lidé prchají z Havířova za zábavou a všeobecně pryč, protože v Havířově máme už tak 

havířovské houby.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan náměstek xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku (ANO 2011) 

Tak, já bych paní zastupitelce připomněl jednu věc. Já se, já oznamuji svůj možný střet zájmu 

na každém zastupitelstvu, kdy k tomu dojde. Činil jsem tomu tak i loni, když se rozhodovalo 

o dotacích, činil jsem tomu tak i rok předtím. A jestli jste si všimla v době, kdy jste se hlásila 

do diskuze, tak už jsem byl do té diskuze přihlášen. Ano, oznamuji svůj možný střet zájmu. 

K Vašemu výkladu zákona tzn. že se musím zdržet hlasování, není tomu tak. Já nechci se 

zdržením hlasování ohrozit ostatní spolky, ostatní kluby, které žádají o tuto dotaci. Na rozdíl 

od pana xxxxxxxxxx, jsem svůj střet zájmu ohlašoval velmi poctivě vždy, to je jedna věc. A 

k tomu, k tomu dalšímu, co jste zde zmínili jako pomstu. Já budu vycházet ze zprávy, která 

vyšla 10.12. v Deníku, což bylo těsně před koncem roku, kde pan xxxxxxxxxx napsal kromě 

jiného, teďkom je to k Havířovskému kahanci: „Pokud jde o závody a dotaci z kraje, letos 

jsme ani nežádali. U města žádost samozřejmě o finanční podporu máme a to už jen proto, že 

město je dlouhodobě hlavním partnerem a závody nesou jeho jméno“ uvedl xxxxxxxxxx. 

„Pokud by městu měla vládnout avízovaná koalice ČSSD a ANO a organizátoři by dotaci 

nedostali, mohlo by to sice závody ohrozit, motocykly by se však ve městě určitě objevily.“ 

Takže my jsme se, jak jsem dostal informaci ze sportovní komise, tak ta vycházela z toho, že 

závody se zde stejně pojedou, že pan xxxxxxxxxx je natolik schopným organizátorem, že 

jejich zajištění zajistí i bez této vysoké dotace ze strany města. A sportovní komise rozdělila 

prostředky dětem a na rozvoj dětského sportu. To je vše, děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den paní primátorko, vážení náměstci, pane tajemníku, vážení občané a hosté. Dnes 

projednáváme bod č. 20, jehož obsahem je Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města 

Havířova na rok 2017 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“. Za mou osobu nemám nic proti tomu, že z těchto peněz budeme 

podporovat sport, kulturu, sociální a zdravotní činnost. Mám však velké výhrady proti tomu, 

že by se měl tento rozpočet a částka 200 tis. použít pro subjekt pod č. 9 s názvem Ostatní. 

Jsem se dočetl, že Rada města Havířova navrhuje tuto částku pro subjekt s názvem Okresní 

hospodářská komora Karviná. Tato částka má být použita pro provoz oblastní kancelář, 

kanceláře Havířov. Dále jsem se dočetl, že peníze se mají použít na provoz kanceláře a na 

mzdy. Zde se musím zastavit a poukázat i na to, že oblastní, oblasti Havířov aktivně působí 

člen Hnutí ANO, pan xxxxxxxxxx, člen dozorčí rady. Připadá mi to jako přihrávka malá 

domů. Tudíž důrazně jsem proti a navrhuji, aby tento bod byl vyřazen a částka 200 tis. byla 

použita takto: Za 1. v oblasti kulturní pod bodem 26 pro subjekt Profa Kids Havířov o.p.s. 

navýšit částku z 5 tis. na 40 tis. Za 2. v kulturní oblasti bych navyšoval částku o 50 tis., 

protože nemají rezervu do 2. kola. Pro oblast kulturní bod 32 – taneční skupině Limit dance 
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žádám navrženou částku navýšit o 10 tis. tudíž ze 190 tis. na 200 tis. Kč. Zbylé peníze 

navrhuji použít pro dobrovolné hasiče, kteří dneska tady úpěli a plakali, že mají málo peněz a 

myslím si, že měli pravdu. Děkuji za pozornost. A ještě bych chtěl dodat, že určitě se přihlásí 

pan xxxxxxx, že je taky členem výboru ČNFK Havířov. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka xxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den paní primátorko, kolegyně, kolegové. Děkuji paní xxxxxxxxxx, že mi to 

připomněla, ale byla jsem připravená samozřejmě se nahlásit. Tímto chci oznámit možný střet 

zájmu. Jenom bych chtěla upozornit, že každý rok, každý klub je detailně kontrolován. My 

jsme opravdu každý rok zváni i na kontrolní oddělení, vždycky bez problémů a náš klub je si 

myslím výjimečný v jedné situaci a to v tom, že ani koruna, opakuji ani koruna nejde ani pro 

jediného trenéra ani pro mě, všechno je dáno do dětí, protože tam máme děti ze slabých 

sociálních skupin, které podporujeme. A jenom chci říct, že průměrná závodní sezóna 

nadaného dítěte stojí 30 tis. Náš klub má 220 dětí, pohyblivá výše těchto dětí a toto všechno 

je možné zkontrolovat. Takže já bych byla ráda, kdybyste se chovala trošičku jako dáma a 

nemluvila tady vulgárně nebo naznačovala vulgarity. Myslím, že se to tady nehodí.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní zastupitelce, pan zastupitel xxxxxxx. 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den paní primátorko, vedení města, vážení páni, dámy a kolegyně, kolegové, vážení 

občané. Já bych se chtěl vyjádřit nejdříve k panu xxxxxxxxxx, protože pan xxxxxxxxxx mi 

řekl nebo naznačil, že já jako člen sportovní komise jsem hlasoval pro to, aby prostě 

PROSPORT dostal 200 tis. Já jsem opravdu, můžete se zeptat paní tajemnice, se vzdal práva 

hlasovat, protože jsem byl ve střetu zájmu, nehlasoval jsem, v tomto bodě jsem tuto dotaci 

neschvaloval. JO?! Takže to je jedna věc a potom bych odpověděl panu náměstku 

xxxxxxxxxx. Chtěl bych říct, že samozřejmě budeme se s tím muset vyrovnat. Je to na nás, 

abychom v podstatě nějakým způsobem zajistili profinancování tohoto závodu. Já jsem nikdy 

neříkal, že by se ty závody neměly na 100% jet, ale samozřejmě tato možnost připadá do 

úvahy, protože snížení dotace z města o 500 tis. je dost velká částka a budeme mít v tomto 

městě velký problém se s tím vypořádat. Nicméně popereme se s tím a uvidíme, jak to 

všechno dopadne. V případě, že seženeme peníze, závody se pojedou. V případě, že se peníze 

neseženou, závody se asi zřejmě nepojedou. Ale to už je prostě záležitost naše. Takže děkuji 

za pozornost.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, ještě jednou paní zastupitelka xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

V první řadě paní kolegyně prosím, která část mého projevu byla podle Vás vulgární? mimo 

mikrofon.. A co z toho bylo za slovo vulgární? mimo mikrofon… Jo, tak trošičku uberem, jo?! 

Na pana xxxxxxxxxx pokud teda jste říkal, že podporujeme pouze děti nebo především děti, 

tak by mě zajímalo, proč rada města schválila Hornické kapele částku 100 tis. korun, přestože 

komise navrhovala částku 40 tis.? A ještě jeden dotaz to mám spíš na ředitele SSRZ, jaký 

způsobem a v jakém rozsahu je hrazena ledová plocha našimi krasobruslaři? Děkuji a to bych 

chtěla písemně. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan náměstek xxxxxxxxxx. 
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xxxxxxxxxx, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Děkuji, paní primátorko. Samozřejmě dotace jak každý rok problém, vždycky byly, vždycky 

jsou, jak už to bývá. Prosím vás, ale ty peníze jdou především dětem, jak už jsme říkali, 

sportovcům, vynikajícím trenérům, trenérům mistrů světa, panu xxxxxxxxxx např. A vy tady 

hrajete střet zájmu? Pamatujte si, my jsme učenliví, je to dobrá finta, my jsme opravdu 

učenliví. Nejde vám o nic, jenom rozbít. Protože jsme v letošním roce navýšili tyto dotace o 3 

mil. korun, na rozdíl od vás. Navýšili jsme to sportům, dětem, trenérům, kultuře a vám nejde 

o nic jiného, jenom tendleten bod rozbít, zničit celé zastupitelstvo. Styďte se!  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, ještě jednou paní zastupitelka xxxxxxxxxx, dnes již k tomuto bodu naposledy.  

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Jenom ohledně pana xxxxxxxxxx. Ten trénuje pod Duklou Praha, nikoliv pod Havířovem. 

Děkuju. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Ještě jednou dobrý den všem. Zareaguju na pana náměstka xxxxxxxxxx. Chtěl bych, aby ten 

můj bod, těch 200 tis. co se tam nějak vloudilo pro tu okresní organizaci, to jsme ho nějak 

akceptovali a skutečně ty peníze převedli na děti. Mockrát vám děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, tak pan náměstek xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Prosím vás nechcu hrát ping pong, to nevede nikde. Já jenom odpovím, proč Hornická kapela. 

Je to kapela, která je jediná hornická, zůstala, ty tradice jsou velké. Pokud byste o Hornické 

kapele chtěli něco vědět, tak tato kapela tuším má 108 let, vysokou tradici, reprezentuje 

Havířov v celém světě, ve Francii např., v Itálii. Nevím, kde ještě všude. Vím, že byli až 

v Jižní Korei. Je jich 50, mezi sebou vychovávají i děti, scházejí se každý čtvrtek a vzhledem 

k tomu, že jsem rocker a k hornické kapele nebo k dechovce teda nemám vůbec nic, tak vám 

můžu říct, že jsou to vynikající umělci a potřebujou cvičit, potřebujou nástroje, potřebujou 

platit náklady jako je sklad, cvičebnu atd. atd. nebudu to rozvíjet. Je to jediná hornická kapela 

v tomto městě a jestli i ta zahyne, tak nebude tady hornického už vůbec nic. To je jenom na 

vysvětlení k Hornické kapele.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Pane náměstku, já s Váma plně souhlasím, já bych tu kapelu taky podpořil, ale jo pro koho 

bude hrát, když nechcete podpořit Krojované horníky. Jako pro sebe? Já si myslím, že to patří 

k sobě. Kapela patří ke Krojovaným horníkům. Takže to si nějak protiřečí.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Ještě paní zastupitelka xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011) 
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Dobrý den všem. Chtěla bych oznámit tady kolegům, že kroužku Krojovaných horníků těch 

10 tis. pošlu ze svého. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní zastupitelce xxxxxxxxxx a ještě paní zastupitelka xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Děkuji paní zastupitelce xxxxxxxxxx, ale myslím si, že je to úplně zbytečné, že ty peníze na 

to jsou, že nebudeme podporovat ňáký spolek evangelíkánů, kteří vůbec nevíme, o co se 

jedná. Není to církev evangelická, která si vydělávala na varhany a je to ňáký spolek, který si 

dělá koncerty. Takže i tak dostanou 40 tis., takže si myslím, že klidně těch 10 tis. by se těm 

Krojovaným horníkům mohlo dát. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji paní zastupitelce. Pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (KDU-ČSL) 

Dobrý den vážení spoluobčané, vážení zastupitelé, vážené ve.. vede… vedení města, už se do 

toho zakoktávám. Tady padlo – nevíme, kdo to jsou. Tak já myslím, že v důvodové zprávě to 

bylo popsané, kdo je to Evangelikální společenství křesťanů, co dělají a na co je ta dotace. 

Když se na to tak podíváte, zjistíte, že je to na práci s mladými dětmi, že pracují, dělají 

koncerty, mají výjezd do Rumunska, do Anglie. Je to taková skupina 15-20 let. Tady je 

opravdu v Havířově třeba podporovat tyto věkové skupiny v rámci prevence, v rámci dalších 

věcí. Takže prosím můžeme se bavit o dotacích, ale neshazujme něco, co tady funguje a 

pracuje.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji, paní zastupitelka xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já si myslím, že bychom neměli už teda toto řešit. Já chápu, že jsou to děti, tamto jsou 

důchodci, ale přece jenom jsme hornické město a jedná se o trapných, opravdu trapných 10 

tis. Takže buďme tak hodní a už dejme tady možnost hlasování o těch pozměňovacích 

návrzích. Já bych byla moc ráda, kdyby ti horníci opravdu ty trička měli. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Tak a ještě pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Ještě jednou dobrý den paní primátorko, vedení města, kolegyně, kolegové, občané. Jenom 

takový detail kolem té Hornické kapely. Nikdo neví, jak moc blízko mi ta kapela je, protože 

ňákým způsobem jsem s ní byl spjat, ale to je jedno. V okamžiku, kdy závodní odborový klub 

Dolu Darkov končil svou činnost, který podporoval, tak ta podpora tehdy před těmi 6, já 

nevím 8 lety nebyla taková jak dneska. Padlo tady 50 dětí, podle návrhu dotace 41 členů. Je to 

pro děti do 15 let 4, do 26 let 2, nad 26 let 35. Já nevím, já pracuji ve školství, já nevím, jestli 

to jsou.. jako děti jsme až do své smrti nebo do smrti svých rodičů, ale nevím, pokud to.. Já 

jako to chápu, že se to jako dá.. Já to chápu, já jsem taky rád, když to vidím v průvodu nebo 

promenádě tady za Radostí. Nevím, no.. tady se říká, že je to pro děti, tady vidím 4 děti. Podle 

mě.. no 2 do 26 let jsou studenti, ale to je tak všecko. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Pan zastupitel xxxxxxxxxx. 
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xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (KSČM) 

Já myslel jsem si, že už nebudu vystupovat, ale vystoupení pana náměstka xxxxxxxxxx mě 

zvedlo, protože to pokládám za demagogické. Jestli někdo mě bude kritizovat za to, že 

vystupuji s kritickými poznámkami, tak mu.. tak Vám chci říci pane náměstku, že to je moje 

povinnost. To, že mně budete diktovat, co můžu a co ne, tak je nad moji.. prostě.. nad moje 

chápání. Takže já jako zastupitel zastupuji lidi a Vy mně nebudete určovat nebo navádět 

k tomu, že chci rozbíjet zastupitelstvo. Já jsem v zastupitelstvu možná 20 let a nikdy jsem 

zastupitelstvo nerozbil. Rozbili jste ho vy!  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Děkuji. Pokud se už nikdo dál nehlásí do rozpravy, končím rozpravu a budeme hlasovat o 

protinávrzích usnesení a to nejdříve návrh pana zastupitele xxxxxxxxxx. 

 

Hlasování o návrhu Bc. Bureše: 
Pro:                        14 

Proti:                       14 

Zdržel se:                 12 

Nehlasoval:              3 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 
 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Pro 14, proti 14, zdrželo se 12, nehlasovali 3, návrh nebyl přijat. Jdeme na další pozměňovací 

návrh a to pana zastupitele xxxxxxxxxx. 

 

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:                        15 

Proti:                       11 

Zdržel se:                 16 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Pro 15, proti 11, zdrželo se 16, nehlasoval 1, návrh nebyl přijat. A posledním protinávrhem 

původního usnesení je návrh paní zastupitelky xxxxxxxxxx. 

 

Hlasování o návrhu p. xxxxxxxxxx: 

Pro:                         16 

Proti:                       12 

Zdržel se:                 14 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Pro 16, proti 12, zdrželo se 14, nehlasoval 1, návrh nebyl přijat. Budeme nyní hlasovat o 

původním návrhu usnesení k bodu č. 20. 

 

Hlasování o původním návrhu usnesení: 
Pro:                         26 
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Proti:                        2 

Zdržel se:                 14 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   0    

Přítomno celkem 43 členů 

 

 

 

Přijaté usnesení č. 681/17ZM/2017: 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2016 dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova 

v roce 2017: 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši   9 200 100 Kč, a to takto: 

sociální oblast:  

- činnost registrovaných sociálních služeb   2 369 600 Kč dle přílohy č. 1A 

- projekty a činnost na podporu aktivit související  

  se sociální oblastí           460 000 Kč dle přílohy č. 1B 

kulturní oblast       2 206 000 Kč dle přílohy č. 2 

školská oblast       2 892 500 Kč dle přílohy č. 3,8C 

oblast partnerských vztahů          90 000 Kč dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality, protidrogové prevence   

a bezpečnosti v silničním provozu                                        207 000 Kč dle přílohy č. 5 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného záchranného systému        550 000 Kč dle přílohy č. 6A 

- zdravotnictví          150 000 Kč dle přílohy č. 6B 

- životní prostředí            75 000 Kč dle přílohy č. 6C 

- ostatní          200 000  Kč dle přílohy č. 9
  

 

II. ze sportovní sféry v celkové výši   24 748 800 Kč dle přílohy č. 7,8A,8B 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného 

Zastupitelstvem města Havířova dne 20.02.2016 usn. č. 402/10ZM/2016 s fyzickými a 

právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. usnesení 

 

p o v ě ř u j e  
 

1. vedoucí odboru školství a kultury  podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,  a 

to v případě poskytnutí dotace do 400 000,- Kč (včetně)  v jednotlivých případech 

 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace,  a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech 
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753/19ZM/2017 

14:39hod. 

33. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní  

dotace a dary“ v roce 2017 sportovním a mimosportovním subjektům  

– 2. kolo dotačního řízení 

 
 

xxxxxxxxxx, primátorka města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Takže přihlášen je pan xxxxxxxxxx, který není občanem 

Havířova, takže budeme hlasovat, zda mu dovolíme nebo poskytněme hovořit tady k návrhu 

na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova, takže prosím, budeme hlasovat 

 

Hlasování o možnosti vystoupení pana xxxxxxxxxx: 

Pro:                           29 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 7 

Nehlasoval:              5 

Omluveni:   2    

Přítomno celkem 40 členů 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 29,  zdrželi se 7, nehlasovali 5, já poprosím pana xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

Dobrý den všem, já vám chci poděkovat, že jste mi umožnili tuto krátkou vsuvku. Jsem 

předseda kroužku krojovaných horníků dolu František Horní Suchá. Já jsem se přišel podívat 

na ty, kterým slovo havíř v obsahu městského názvu Havířov již nic a přišel jsem poděkovat 

všem, kterým toto spojení stále není cizí. Dva roky zpět se tady konalo havířovské 

vzpomínání, hrdě jste se hlásili k tradicím a ejhle, žádost o drobný příspěvek spolku, i když 

jsme z Horní Suché, ale máme členy, žijící stále v Havířově, je smeten ze stolu. Je mi smutno, 

ale nevadí mi to. Jsem potěšen, že jsem ve vašem středu našel člověka, anebo našel se člověk, 

který zareagoval a teď chcu veřejně říct, aby všichni věděli, že je to paní zastupitelka, paní 

xxxxxxxxxx. Děkuji paní zastupitelko. Mimo jiné jsem dnes přišel také, abych vám ukázal, co 

jsme si za část příspěvku pořídili. Je to toto triko, s logem nápisu, který reprezentuje 

volnočasové aktivity našich hornických důchodců. V minulém týdnu jsme se účastnili 21 

setkání Hornických měst a obcí v Chomutově a v tomto triku jsme podnikli tuto cestu. Já vám 

děkuji, to je z mé strany všechno, to je z mé strany vše.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, takže jsme u bodu č. 33 a paní zastupitelka xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Dobrý den paní primátorko, vážené předsednictvo, zastupitelé, dámy a pánové. Já jsem se 

jenom chtěla zeptat. U Profa kids nebyly dány žádné dotace, z důvodu prý pozdě doručené 

žádosti. Já bych chtěla jenom upřesnit, jestli se jedná o termín podání žádosti, který je jakoby 

v těch zásadách jako poštou, nebo jestli to musí být už podáno na magistrátu. Protože z toho 
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vyplývá, že přestože žádost byla v termínu podána, tak díky poště došlo v nějakém pozdějším 

termínu a proto ty dotace byly zamítnuté. Je to ve školské oblasti na mateřskou školu.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Mateřská škola Profa ten spolek. Činnost MŠ odesláno poštou to bylo 31.3.2017, doručeno to 

bylo 3.4.2017, tím pádem komise tady navrhla vlastně neposkytnout dotaci pro nesplnění 

podmínek zásad. A bylo to podáno po termínu.  

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

No podle mého názoru to bylo podáno v termínu, ale díky tomu, že to šlo poštou, tak to 

dorazilo po termínu. Já si teda nejsem jistá výkladem těch zásad, jestli to má být podáno na 

magistrátu nebo jestli stačí termín odeslání 31.3. Dle mého názoru totiž podala v termínu. To 

znamená, že argument komise, že byla dotace neschválena, respektive úplně zamítnuta je 

podle mého názoru lichý. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře paní zastupitelko, zjistíme to. My jsme tady ctili návrhy z komisí. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Jestli bych teda ještě mohla do toho skočit a navrhnout teda přidělení dotace ve výši 50 tis. Kč 

to znamená změna usnesení. Děkuju, jdu ke stolečku. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Dobře, tady ještě pan zastupitel xxxxxxxxxx  

 

xxxxxxxxxx, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Ještě jednou pěkné odpoledne všem. Já chci k tomu říct jenom to, že dotace jsou podle, paní 

zastupitelko, posloucháte mě? Dotace jsou podle nějakých kritérií, která jsou platná. Jestli si 

vzpomínáte, před rokem, když jste byli v koalici na městě, tak tentýž problém měl pan  

 

xxxxxxxxxx z gymnastiky, tam se jednalo o nějakých 80 dětí, kterým jste neschválili dotaci 

právě kvůli tomu, že dotace byla o tři dny opožděná. Navíc jste mu potom odebrali zpětně 

ještě další peníze, které už dostal za předchozí rok. Takže když to má být doručeno 31, tak 

nechápu, proč to někdo neodnesl na podatelnu a šel s tím na poštu. Jako pravidla jsou platná 

pro všechny. Takže já předpokládám, že pokud komise pracují tak, jak pracují, tak tohleto 

všechno prošetřili a prověřili, vyšel z toho nějaký závěr, my jsme to dále, jako rada 

nezkoumali, tudíž stanovisko komise jsme schválili tak, jak bylo předloženo respektive ze 

všech komisí a tak to je. Bylo to i v minulosti, já si myslím, že y nebylo správné v tuto chvíli 

dělat nějaké výjimky. Když začneme dělat jednu výjimku, potom se nám ty výjimky nakupí. 

Příští rok, ať si dají žádost určitě, pokud je to na dobrou věc, pro mateřskou školu, asi s tím 

nikdo nebude mít problém. Ale v této chvíli bychom poškodili zase někoho jiného. Děkuji. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Tady nebudeme teď diskutovat, my vás tady neslyšíme, paní zastupitelko. Takže vy jste 

podala návrh na změnu usnesení, ještě tady je pan náměstek xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj (ČSSD) 

Tak ono v zásadách je doručit do dne, tak jsme měli dva kola dotačních jednání, tak si 

myslím, že byl dostatečný čas. A ještě bych zopakoval jednu zásadní věc. Na dotace není 

právní nárok. Prosím vás, zvedli jsme je, už to je přes 35 mil. Kč, takže asi tak.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 
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Děkuju, pokud se nikdo nehlásí do rozpravy… pardon, máme tady ještě paní xxxxxxxxxx, 

k bodu č. 33. Já bych vás poprosila o příspěvek.  

 

xxxxxxxxxx, občanka Havířova 

xxxxxxxxxx  

Dobrý den paní primátorko, vedení města, zastupitelé a veřejnosti. Vyjadřuji se k tomuhle 

bodu, z toho důvodu, že v minulosti jsem i několikrát posílala žádanku neboli potvrzení 

poštou, k posledním dni, pracovního dne, záleží, jak to kdy vycházelo. 30 někdy 31 jsem 

posílala poštou žádost o dotaci na zdejší magistrát města Havířova. V minulosti mi nebylo 

zamítnuto z důvodu, že jsem nesplnila podmínky dotace nebo podmínky, které jsou stanoveny 

pro přidělení dotace. Já bych chtěla jenom říci, že správní řád říká určité body, co je doručení, 

kdy je správně doručeno nebo jakým způsobem je doručeno. V zásadách Havířova města o 

poskytování dotací se píše: „ žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na níže uvedenou 

adresu v těchto termínech. První termín je 31.10. a druhý termín je 31.3. Správní řád říká o 

doručení: „§ č. 19, odst. 6, jeli pro řízení třeba, aby bylo doručení doloženo, musí být zajištěn 

písemný doklad, stvrzující, že písemnost byla doručena, nebo to že poštovní zásilka, 

obsahující poštovní písemnost, byla dodána v zásadách o tomhle § není řečeno, že musí být, 

jakým způsobem je doruční, vy to tady nemáte napsáno. Tohle je dvojznačné, to muže někdo 

si posoudit, jako že 31 je doručeno a nebo je dodáno. Pokud má být něco dodáno, tak je to 

v rámci dodejky a tam je vyznačeno kdy bylo dodáno, ale ve vašich zásadách není řečeno, že 

žadatelé mají svou žádost doručit na základě správního řádu § 19 odst. 6.   Tudíž, jak může 

být rozhodnuto o tom, že jsem něco nesplnila, když jsem se dívala na poskytování dotací 

MSK, tak tam je uvedeno, že datum přijmu žádostí o poskytnutí dotace je datumem, včetně. 

Jak je možné, že MSK má datum včetně a MMH datum 31 včetně nemá. A přijetím žádosti o 

dotace je vlastně podání zásilce Českou poštou. Jako že je doručen. Kdy je žádost v zásilce 

České pošty, je považováno tuto žádost za doručenou.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji vám za příspěvek, já myslím, že tady nejlépe bude, když budete pozvána do školské 

komise a projednáte to tam, ale já bych dala ještě prostor paní zastupitelce xxxxxxxxxx. 

Zrušit, pan zastupitel xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, člen Zastupitelstva města Havířova (ČSSD) 

Dobrý den, já bych chtěl jenom paní upozornit, že tady si plete pojmy. Správní řád je pro 

správní řízení na přestupkové komisi. Nemůžete doručování písemností podle správního řádu 

řešit dotace města Havířova.   

 

xxxxxxxxxx, občanka Havířova 

xxxxxxxxxx  

Nezlobte se, ale  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní xxxxxxxxxx ale už nemáte prostor. Děkuji. Pan zastupitel xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, člen Rady města Havířova (ČSSD) 

Paní xxxxxxxxxxx, s veškerou úctou, kdyby jste podala žádost s dostatečným předstihem, tak 

jsme tu nemuseli slovíčkařit, který den je k podání a který není. Takže já bych doporučil to 

podat o něco dříve. Aspoň o den. Děkuji.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pan zastupitel xxxxxxxxx. 
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xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Ještě jednou dobrý den, já si myslím, že se tady dohadujeme o věcech, které má paní pravdu. 

Je tady paní právnička, která by to mohla stvrdit. To za prvé, za druhé, mimo pořadí, když se 

podíváme do sportovních přidělených dotací, tak jsou tam dva subjekty, které taky nepodaly a 

schválili jste ji po 80 tis. Kč. A nechci už do toho dále asi rýpat, protože bych asi poukazoval 

na některé zastupitele, kteří v tom mají třeba své děti. Děkuji.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Paní zastupitelka xxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Já bych jenom chtěla reagovat na pana xxxxxxxxxx, který říkal, že měli podávat žádost 

v dostatečném předstihu. Já jsem se dívala, většina těch žádostí byla podávána 31. 3., to 

znamená úplně ve stejný den, jako žádost na MŠ Profa.  Nic méně ještě jedna věc mě zaráží. 

Nevím, jestli je tady zase nějaký osobní boj, protože vím, že ředitelka této MŠ není řekněme 

v žádaných lidech hnutí ANO, takže nevím, jestli toto není docela osobní. My tady 

podporujeme jiné mateřské soukromé školy, které nás vyjdou na mnohem méně peněz, než 

městské školy a myslím si, že je to trošičku ne fér, tady toto jednání. Děkuju. 

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Takže nikdo další se do rozpravy nehlásí, ještě paní zastupitelka xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (ANO 2011)  

Dobrý den všem přeji, já bych chtěla za prvé říci, to že ty žádosti o dotace, je jich opravdu 

hodně takže vždycky se musí vybrat a je dobré, aby každý žadatel žádal včas. A za druhé 

bych chtěla vyzvat paní zastupitelku xxxxxxxxxx, aby písemně dokázala, kdo z našeho 

zastupitelského klubu je nějakým způsobem zaujatý, protože tohle to je nařčení, které není 

pravdivé.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Děkuji, ještě paní zastupitelka xxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxx, členka Zastupitelstva města Havířova (za KSČM) 

Paní xxxxxxxxxx, já myslím, že vyloučení žadatele, paní xxxxxxxxxx, je prokazatelné od 

členství myslím hnutí ANO, po nějakém, jistém puči, který se stal před rokem, jestli si dobře 

vzpomínám, takže mám to opravdu dokazovat písemně nebo ještě jinak…. Děkuju. Ještě 

jedna věc, možná bychom mohli připomenout dotace pro paní xxxxxxxxxx, pana 

xxxxxxxxxx, nebo jiné zastupitele, kteří mezi náma sedí.  

 

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

No, takže abychom to nějakým způsobem uzavřeli, tady nějaké napadání zastupitelů. Já si 

myslím, že tady to není na místě, tady je na místě to, abychom se nějakým způsobem dohodli, 

co s tím, já končím rozpravu a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní zastupitelky 

xxxxxxxxxx. Navrhovala navýšení dotace 50 tis. Kč pro MŠ PROFA z.s. Jenom bych chtěla 

říct, že by taky měla říct to druhé, tu druhou stranu, kde těch 50 tis. komu je vezmeme.  

Budeme hlasovat.  

 

Hlasování o návrhu xxxxxxxxxx: 

Pro:                            13 

Proti:                        11 

Zdržel se:                 13 

Nehlasoval:              4 
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Omluveni:   2    

Přítomno celkem 40 členů 
  

xxxxxxxxxx, primátorka města Havířova (ČSSD) 

Pro 13, proti 11, zdrželi se 13, nehlasovali 4, tento návrh usnesení nebyl přijat. Vrátíme se 

zpátky k původnímu návrhu usnesení a budeme hlasovat.  

   

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                           35 

Proti:                        0 

Zdržel se:                 5 

Nehlasoval:              1 

Omluveni:   2    

Přítomno celkem 40 členů 

 

 

 

Přijaté usnesení č. 753/19ZM/2017: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova 

v roce 2017: 

- z mimosportovní sféry v celkové výši 449 489 Kč dle příloh č. 1- 6  

- ze sportovní sféry v celkové výši  512 000 Kč dle přílohy č. 7 

 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného Zastupitelstvem 

města Havířova dne 20.02.2016 usn. č. 402/10ZM/2016 s fyzickými a právnickými osobami 

ve schválené výši finančních prostředků dle bodu 1. tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e   
 

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a 

dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace  

do 400 000 Kč (včetně) v jednotlivých případech 

 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: říjen 2017 

 
 

 

 

ad f) 

Seznam žadatelů o dotaci, kteří byli projednáváni individuálně  

a dotace jim byla poskytnuta z jiných zdrojů – fondů, oblasti než OJ 10 – 

Ostatní dotace a dary s uvedením zdroje financování 
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Rok 2015 

 
Název žadatele o dotaci    Zdroj financování 

Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o.   OJ 3 – Odbor školství a kultury 
 

 
Rok 2016 

 
Název žadatele o dotaci    Zdroj financování 

Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o.   OJ 3 – Odbor školství a kultury 

Oblastní spolek ČČK Karviná   OJ 3 – Odbor školství a kultury 
 

 
Rok 2017 

 
Název žadatele o dotaci    Zdroj financování 

Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o.   OJ 3 – Odbor školství a kultury 

 

 

 

 

V souladu s § 4a odst. 1 InfZ Vám informace poskytujeme ve formátu, ve kterém byly 

vytvořeny, tj. ve formátu .doc, uložené na CD nosiči, jak jste v bodě g) Vaší žádosti 

požadovala. K převzetí CD nosiče budete vyzvána zasláním výzvy do datové schránky ID 

DS: ugwifbz.  
 

Převzetím předmětného CD nosiče považujeme Vaši žádost o poskytnutí informace podle 

ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, resp. § 14 odst. 7 InfZ, za vyřízenou. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 0 

Počet listů přílohy: 0     
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:     26. 8. 2017 
NAŠE Č. j.:            MMH/74675/2017 
POČET LISTŮ DOPISU: 3 
  
VYŘIZUJE:    
TEL.:  

FAX:  

E-MAIL:  

  

DATUM: 8. 9. 2017 

 

 

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Výrok: 

Statutární město Havířov, Magistrát města Havířova (dále jen „povinný subjekt“), jako věcně 

a místně příslušný orgán podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v řízení vedeném podle § 20 

odst. 4 InfZ a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), 

 

rozhodl podle § 15 odst. 1 InfZ o odmítnutí části žádosti o informace, 
 

kterou podal dne  26. 8. 2017  účastník řízení Profa Kids Havířov o.p.s., IČO: 01550942, se 

sídlem Dolní Tošanovice, zastoupený ředitelkou organizace Šárkou Žluvovou, DiS. (dále jen 

„žadatel“), a to v části, kde žádá o následující informaci: 

 

„…za kalendářní roky 2015, 2016, 2017 ve všech dotačních oblastech… 

 

b) Scan obálek podaných žádostí o dotaci s vyznačeným datem podací pošty či razítkem 

podatelny Magistrátu města Havířova všech žadatelů (formát PDF), se zpracovanými daty, 

kdy byly dodány na Magistrát města Havířova (formát PDF nebo DOC, TXT s uzamknutým 

obsahem proti přepisu." 

 

1) protože nemá požadovanou informaci v podobě, kterou předpokládá § 3 odst. 3 InfZ 

v případě, kdy žadatel žádá o scany obálek za všechny požadované roky, 

2) protože nemá požadovanou informaci v podobě, kterou předpokládá § 3 odst. 3 InfZ 

v případě, kdy žadatel žádá o zpracovaná data, kdy byly žádosti o dotaci v roce 2015 

doručeny Magistrátu města Havířova a povinný subjekt nemá povinnost tuto novou 

informaci vytvářet a poskytnout (§ 2 odst. 4 InfZ). 

Odůvodnění: 

Dne 26. 8. 2017 byla  statutárnímu městu Havířov, Magistrátu města Havířova doručena 

žadatelem datovou schránkou žádost o poskytnutí informací. 

Požadavkům částí žádosti v bodech a), částečně b), c), d), e), f) a g) bude vyhověno  

a písemné vyhotovení seznamů žadatelů o dotaci dle požadovaných hledisek, včetně výpisů  
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z jednání Komisí rady města o zamítnutí, vyřazení žadatelů o dotaci a stenozáznamů  

o projednávání bodů k dotacím budou žadateli poskytnuty a zaslány datovou schránkou ve 

lhůtě do 20.9.2017. Ve stejné lhůtě bude pro žadatele připraven zápis na CD s požadovanými 

informacemi. 

V části b) žádosti, kde je požadována informace: „Scan obálek podaných žádostí o dotaci 

s vyznačeným datem podací pošty či razítkem podatelny Magistrátu města Havířova všech 

žadatelů (formát PDF), se zpracovanými daty, kdy byly dodány na Magistrát města Havířova 

(formát PDF nebo DOC, TXT s uzamknutým obsahem proti přepisu).“ povinný subjekt 

rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí, z důvodu nenaplnění ustanovení 

§ 3 odst. 3 InfZ, protože v bodě b) se jedná o poskytnutí dat (scen a zpracování dat) z nosičů 

(obálek), které nemá povinný subjekt k dispozici a nemá právním předpisem stanovenou 

povinnost je mít a současně ověřil, že je opravdu nemá. Dle § 5 odst. 2 písm. b) vyhlášky MV 

ČR č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby: „Veřejnoprávní původce 

ponechá obálku dokumentu v analogové podobě u dokumentu, pokud 

a) je dokument v souladu s jiným právním předpisem doručován původci do vlastních 

rukou, 

b) je to nezbytné pro určení, kdy byl dokument podán k poštovní přepravě nebo kdy byl 

veřejnoprávnímu původci doručen jiným způsobem, 

c) údaje na ní uvedené jsou rozhodné pro stanovení adresy odesílatele, 

d) je opatřena otiskem podacího razítka, popřípadě technologickým prostředkem obdobného 

určení jako podací razítko, nebo jiným jednoznačným identifikátorem veřejnoprávního 

původce.“ 

Protože při zpracovávání žádostí o dotace se nejedná ani o jeden z důvodů, který je 

v prováděcím právním předpise uveden, nevzniknul důvod uchovávat obálky doručených 

žádostí o dotace. Dle platného Spisového řádu Magistrátu města Havířova může navíc 

vedoucí zaměstnanec rozhodnout o uchování obálky jako součástí dokumentu. Ani v tomto 

případě se však takto nestalo a nebyl vydán závazný pokyn vedoucí odboru školství a kultury 

MMH pro uchovávání obálek, kterými byly a jsou doručovány žádosti o poskytnutí dotací 

z rozpočtu města Havířova. Dle sdělení zpracovatelů žádostí o dotace, jsou obálky, ve kterých 

jsou žádosti doručeny, fyzicky likvidovány po ověření souladu údajů v podacím razítku 

podatelny na obálce s údaji v podacím razítku na žádosti. 

 

Protože povinný subjekt nevlastní informace požadované žadatelem, nezbylo mu než v této 

části rozhodnout o odmítnutí žádosti. 

  

V části b) žádosti žadatel také požadoval zpracovaná data, kdy byly žádosti o dotaci dodány 

na Magistrát města Havířova (formát PDF nebo DOC, TXT s uzamknutým obsahem proti 

přepisu). U žádostí o dotace, které byly podány v roce 2015, povinný subjekt tyto informace 

nemá k dispozici v podobě zpracovaných dat, ale pouze v podobě podacích razítek na 

jednotlivých žádostech. Za zpracovanou informaci považuje povinný subjekt vytvoření jedné 

ucelené informace, zpracované do jednoho souboru, což považuje za nově vytvořenou 

informaci, kterou nemá podle § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat. Také v této části žádosti 

nezbylo povinnému subjektu než rozhodnout o odmítnutí žádosti o informace. 

 

V letech 2016 a 2017 jsou tyto informace již součástí komplexně zpracovaných informací  

o podaných žádostech o dotace a žadateli budou tyto informace ve výše uvedené lhůtě 

poskytnuty. 
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Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním 

doručeným statutárnímu městu Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, kdy 

příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 

18 Ostrava.  

Podle § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí. 

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37  

odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 

v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo v čem je 

spatřována nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež rozhodnutí předcházelo.  

 

Ostatní poučení: 

Podle § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením 

stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování 

zastižen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena. Pokud si 

adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost k vyzvednutí 

připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje 

za doručenou posledním dnem této lhůty.  
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