




MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA                    ZMH  6/44. 
odbor školství a kultury                                    14.09.2015 

 

 

 

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním  

a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

(k usnesení ZMH čís. 21/2ZM/2014 ze dne 17. 12. 2014,  

 k usnesení ZMH čís. 84/3ZM/2015 ze dne 26. 01. 2015, 

 k usnesení ZMH čís. 132/4ZM/2015 ze dne 30. 03. 2015, 

 k usnesení RMH čís. 636/14RM/2015 ze dne 29. 04. 2015, 

 k usnesení RMH čís. 756/16RM/2015 ze dne 03. 06. 2015, 

 k usnesení ZMH čís. 197/5ZM/2015 ze dne 15. 06. 2015, 

 k usnesení RMH čís. 941/18RM/2015 ze dne 22. 07. 2015) 

 

 

Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 

                    2. důvodová zpráva 

         

         

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

be re  na  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 

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“ 
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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 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 
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj v. r.    

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury v. r. 

           Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit v. r. 

 

Projednáno v RMH dne 02. 09. 2015, usn.č. 1089/21RM/2015 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Sportovní sféra: 

 

1) 

Dne 09. 07. 2015 podal Atletický klub Slavia Havířov, o. s., žádost o navýšení dotace  

o 225 000,- Kč na činnost klubu v roce 2015. 

Jako důvod klub uvedl dlouhodobé podfinancování všech oddílu Atletického klubu Slavia 

Havířov, o.s.  

Atletika slaví v letošním roce 50. výročí od založení a klub by chtěl uspořádat závody, které 

budou určeny pro předškoláky až dorostenecké kategorie.  

Atletický oddíl Slavia Havířov žádá o navýšení dotace pro oddíl atletiky, kulturistiky, 

basketbalu, jachtinku, skateboardu. 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 30. 03. 2015 schválilo usnesením  

č. 132/4ZM/2015 Atletickému oddílu Slavia Havířov, o. s., dotaci ve výši 400 000,- Kč.  

Tato dotace již byla vyplacena. 

 

Žádost organizace byla projednána v komisi sportovní dne 26. 08. 2015. 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 26. 08. 2015: 

ad 2) Přítomní členové komise sportovní se důkladně seznámili s žádostí Atletického oddílu 

Slavia Havířov, o. s., o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015 o 225 000,- Kč. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Atletického 

oddílu Slavia Havířov, o. s. ve výši 100 000,- Kč. 

Hlasování:    přítomno:  5  pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0 
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2) 

Dne 28. 05. 2015 podal HC Havířov 2010 s.r.o. žádost o navýšení dotace o 500 000,- Kč 

na činnost seniorského hokejového týmu v roce 2015. 

Jako důvod hokejisté uvedli cíl udržet sportovně-výkonnostní kvalitu hokejového týmu. 

V roce 2015 se klub dostal do vyřazovacích bojů - play off, kde hrál čtvrtfinále proti SK 

Horácká Slavia Třebíč. Tyto zápasy znamenaly další náklady. 

V měsíci srpnu chystá klub také 1. ročník mezinárodního hokejového turnaje za účast i 

reprezentace Francie, týmu Jastrzębie-Zdróju, Přerova a domácího mužstva. Tento turnaj 

s sebou přinese další náklady.  

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 26. 01. 2015 schválilo usnesením  

č. 83/3ZM/2015 HC Havířov 2010 s.r.o. dotaci na činnost seniorského hokejového týmu 

v roce 2015 ve výši 5 500 000,- Kč. K 31. 07. 2015 byly vyplaceny 2 splátky, celkově bylo 

prozatím vyplaceno 3 000 000,- Kč. 

 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 16. 06. 2015. 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 16. 06. 2015: 

ad 2) Přítomní členové komise sportovní se důkladně seznámili s žádostí HC Havířov 2010 

s.r.o. o navýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu v roce 2015 o 500 000,- Kč. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost HC Havířov 

2010 s.r.o. ve výši 250 000,- Kč. 

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

 

 

3) 

Dne 13. 08. 2015 podal Judo club Havířov o. s. žádost o poskytnutí dotace ve výši 40 000,- 

Kč na účast na Mistrovství světa v judu, které se koná ve dnech 24. - 30. 08. 2015 v Astaně 

v Kazachstánu. 

Mistrovství světa se zúčastní závodník Alexandr Jurečka a trenér Marcel Frenštátský. 

Celkové náklady na účast na Mistrovství světa se pohybují kolem 90 000,- Kč (letenky 

45 000,- Kč, ubytování, vízum, pojištění, stravování 45 000,- Kč). 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 30. 03. 2015 schválilo usnesením  

č. 132/4ZM/2015 Judo clubu Havířov o.s. dotaci na činnost klubu v roce 2015 ve výši 

180 000,- Kč.  Dotace již byla vyplacena. 

 

Žádost byla projednána v komisi sportovní dne 26. 08. 2015.  

 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 26. 08. 2015: 

ad 3) Přítomní členové komise sportovní se důkladně seznámili s žádostí Judo clubu Havířov  

o poskytnutí dotace na Mistrovství světa v judu ve výši 40 000,- Kč, které se koná ve dnech  

24. – 30. 08. 2015 v Astaně v Kazachstánu.  

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Judo clubu 

Havířov ve výši 40 000,- Kč. 

Hlasování:    přítomno:  5  pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0:  
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4) 

Dne 01. 06. 2015 podal Maniak aerobik Havířov, z.s. (dále jen „Maniak“) žádost  

o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč na reprezentaci na Mistrovství světa v aerobiku, 

které se koná ve dnech 01. – 06. 12. 2015 na Martinique. 

Náklady na jednoho závodníka se pohybují ve výši cca 55 000,- Kč (letenka, ubytování, 

stravování, startovné). MS se účastní 17 závodnic ve věku 14 – 17 let + trenér. Celkové 

náklady tedy činí cca 990 000,- Kč. 

Klubu se na MS podařilo získat částku ve výši 600 000,- Kč, a to u firem podnikajících 

v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k nákladům téměř milion korun však klubu stále chybí 

400 000,- Kč. Proto klub žádá o dotaci ve výši 200 000,- Kč. Zbývajících 200 000,- Kč  

by poté doplatili rodiče závodníků, což je cca 10 – 12 tisíc korun (dle kurzu Eura) na 1 

závodníka. Cca 20 – 24 tisíc, které by si měli v současné době závodnici uhradit, nejsou 

schopni rodiče zaplatit. 

Maniak se stal v květnu 2015 mistrem Evropy v kategorii AGP. Na toto mistrovství poskytlo 

město Havířov klubu dotaci ve výši 50 000,- Kč, kterou schválilo ZMH na svém jednání dne 

15. 06. 2015, usn. 197/5ZM/2015.  

 

Pro kraj i město Havířov se jedná o velký úspěch, protože mistrů Evropy v týmech nebo 

kolektivních sportech náš kraj mnoho nemá. 

 

Jako mistři Evropy se Maniak automaticky nominoval na MS a je považován za jednoho  

z největších favoritů. 

 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 16. 06. 2015. 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 16. 06. 2015: 

ad 3) Přítomní členové komise sportovní se důkladně seznámili s žádostí Maniak aerobiku 

Havířov o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč na MS v aerobiku, které se koná ve dnech 

01. – 06. 12. 2015 na Martinique. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Maniak 

aerobiku Havířov v plně požadované výši 200 000,- Kč. 

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

 

 

5) 

Dne 25. 05. 2015 podal Městský Fotbalový Klub Havířov (dále jen „MFK“) žádost  

o navýšení dotace o 800 000,- Kč na činnost klubu v roce 2015. 

Jako důvod klub uvedl zachování soutěží. Bez výše požadované dotace není klub, dle svých 

slov, schopen pokračovat v soutěžích na dané úrovni. I přes veškeré úsilí se MFK nepodařilo 

získat jiné sponzory. 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 26. 01. 2015 schválilo usnesením  

č. 83/3ZM/2015 MFK dotaci na činnost klubu v roce 2015 ve výši 2 200 000,- Kč.  

K 31. 07. 2015 byly vyplaceny 2 splátky, celkově bylo prozatím vyplaceno 1 600 000,- Kč. 

 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 16. 06. 2015. 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 16. 06. 2015: 

ad 4) Přítomní členové komise sportovní se důkladně seznámili s žádostí Městského 

Fotbalového Klubu Havířov o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015 o 800 000,- Kč. 



 7 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Městského 

Fotbalového Klubu Havířov ve výši 300 000,- Kč. 

 

Hlasování:    přítomno: 7   pro: 3     proti: 1   zdržel se: 3 

Komise nepřijala usnesení.  

 

Byl podán nový návrh. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Městského 

Fotbalového Klubu Havířov o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015. 

Hlasování:    přítomno: 7   pro: 2     proti: 4   zdržel se: 1 

Komise k tomuto bodu nepřijala usnesení.  

 

 

6) 

Dne 20. 08. 2015 podal Sportovní klub volejbalu Havířov (dále jen SKV) žádost o navýšení 

dotace o 320 000,- Kč na činnosti klubu v roce 2015 s rozšířením působnosti na výchovu 

mládeže. 

Jako důvod SKV uvedl stabilizování nárůstu mládeže a udržení plánovaného růstu výkonnosti 

hráčských kádrů ve všech kategoriích.  

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 26. 01. 2015 schválilo usnesením  

č. 83/3ZM/2015 Sportovnímu klubu volejbalu Havířov dotaci na činnost klubu v roce 2015  

ve výši 1 000 000,- Kč. Dotace již byla vyplacena. 

 

Žádost organizace byla projednána v komisi sportovní dne 26. 08. 2015.  

 

Výpis z komise sportovní ze dne 26. 08. 2015: 

ad 4) Přítomní členové komise sportovní se důkladně seznámili s žádostí Sportovního klubu 

volejbalu Havířov o navýšení dotace na činnost v roce 2015 s rozšířením působnosti na 

výchovu mládeže ve výši 320 000,- Kč. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Sportovního 

klubu volejbalu Havířov ve výši 160 000,- Kč.               

Hlasování:    přítomno:  5  pro: 4     proti: 0   zdržel se: 1  

 

 

7) 

Dne 14. 07. 2015 podal TJ ČSAD Havířov, z. s., žádost o poskytnutí dotace na projekt 

„Bezpečná branka“ ve výši 36 368,- Kč. 

Jako důvod klub uvedl bezpečnost dětí a mládeže a také široké veřejnosti, která hřiště 

navštěvuje v době, kdy fotbalový klub netrénuje a areál je díky absenci oplocení dostupný. 

Jedná se o rozebíratelné branky o rozměrech 5 x 2 m a hloubce 1 m, které se dají po tréninku 

nebo zápase snadno rozebrat a schovat. 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 26. 01. 2015 schválilo usnesením  

č. 83/3ZM/2015 TJ ČSAD Havířov dotaci na činnost klubu v roce 2015 ve výši 120 000,- Kč. 

Tato dotace již byla vyplacena. 

 

Žádost byla projednána v komisi sportovní dne 26. 08. 2015.  
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Výpis z komise sportovní ze dne 26. 08. 2015: 

ad 5) Přítomní členové komise sportovní se důkladně seznámili s žádostí TJ ČSAD Havířov  

o poskytnutí dotace na projekt „Bezpečná branka“ ve výši 36 368,- Kč. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost TJ ČSAD 

Havířov ve výši 30 000,- Kč. 

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

 

 

8) 

Dne 28. 05. 2015 podala TJ Start Havířov žádost o navýšení dotace o 220 000,- Kč 

na činnost basketbalového oddílu v roce 2015. 

Jako důvod oddíl uvedl výhru mužů v 2. lize a postup do baráže o 1. ligu. Do nové sezóny 

oddíl vstoupí se 7 družstvy žactva do 15 let a družstvem mužů. 

Od září bude opět otevřena přípravka pro děti od 10 let. 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 26. 01. 2015 schválilo usnesením  

č. 83/3ZM/2015 TJ Start Havířov, oddílu basketbalu dotaci na činnost oddílu v roce 2015  

ve výši 600 000,- Kč. Dotace již byla vyplacena. 

 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 16. 06. 2015. 

 

Výpis z komise sportovní ze dne 16. 06. 2015: 

ad 5) Přítomní členové komise sportovní se důkladně seznámili s žádostí TJ Start Havířov, 

oddílu basketbalu o navýšení dotace na činnost oddílu v roce 2015 o 220 000,- Kč. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost TJ Start 

Havířov, oddílu basketbalu ve výši 110 000,- Kč. 

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

 

 

9)  

Dne 28. 08. 2015 obdržel odbor školství a kultury žádost Sportovního klubu stolního tenisu 

Baník Havířov (dále jen „SKST“) o navýšení dotace o 200 000,- Kč na činnost klubu v roce 

2015. 

Jako důvod klub uvedl složité ekonomické podmínky. Klub v posledních letech ztratil 

významné sponzory a tento výpadek vždy pokryl z rezerv bez žádosti o navyšování příspěvků 

ze strany města. V letošním roce se klubu, přestože hledal další zdroje pro financování, 

výpadek bohužel nepodařilo pokrýt z vlastních zdrojů a klub již nemá vlastní rezervy. 

Klub dosahuje výrazných úspěchů v mládežnických kategoriích, ve kterých letos získal 12 

medailí, z toho 2 tituly Mistra ČR. 

Při havířovském klubu stále působí Reprezentační centrum mládeže, která jsou v ČR pouze 

dvě (v Havířově a v Praze). 

Jako jediný klub v ČR bude také v letošní sezóně SKST startovat v Extralize mužů i žen.  

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 26. 01. 2015 schválilo usnesením  

č. 83/3ZM/2015 Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov dotaci na činnost klubu 

v roce 2015 ve výši 800 000,- Kč. Dotace již byla vyplacena. 

 

Žádost nebyla projednána v komisi sportovní. Komise bude zasedat až dne 16. 09. 2015. 
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Mimosportovní sféra: 

 

KULTURNÍ OBLAST 

 

1)  

Dne 27. 08. 2015 podala Taneční skupina LIMIT Dance Corporation Havířov (dále jen 

„Limit“) žádost o poskytnutí dotace ve výši 54 600,- Kč na Světový pohár v Disco Dance 

v Ostravě, který se koná ve dnech 24. – 27. 09. 2015. 

Limit žádá o pokrytí nákladů na členství, startovné a licence. Jiné náklady na Světový pohár 

skupina nemá. Limit se na Světový pohár nominoval již v měsíci květnu. Vzhledem 

k nečlenství v pořádající organizaci Czech Dance Organization mu však byla nominace 

odebrána. Skupina dostala výjimku ke startu teprve dne 24. 08. 2015, proto žádost podává  

až nyní.  

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 30. 03. 2015 schválilo usnesením  

č. 132/4ZM/2015 Taneční skupině LIMIT Dance Corporation Havířov dotaci na činnost 

skupiny v roce 2015 ve výši 150 000,- Kč. Dotace již byla vyplacena. 

 

Žádost byla projednána v kulturní a letopisecké komisi dne 31. 08. 2015. 

 

Výpis z komise kulturní a letopisecké ze dne 31. 08. 2015: 

Dne 27. 08. 2015 podala Taneční skupina LIMIT Dance Corporation Havířov (vicemistr 

ČR) žádost o poskytnutí dotace ve výši 54 600,- Kč na Světový pohár v Disco Dance 

v Ostravě - Mistrovství světa, který se koná ve dnech 24. – 27. 09. 2015. 

Limit žádá o pokrytí nákladů na členství, startovné a licence potřebné pro účast ve Světovém 

poháru. Pořádající organizace Czech Dance Organization potvrdila nominaci na pohár 

až v měsíci květnu. Taneční skupina dostala výjimku ke startu až dne 24. 08. 2015 a od té 

doby se snaží marně zajistit finanční zdroje pro účast ve světové soutěži.   

Kulturní a letopisecká komise doporučuje především podpořit účast dětí a mládeže 

ve Světovém poháru pro získání nových zkušeností. Členové skupiny by měli mít možnost 

reprezentovat město Havířov ve světovém finále. Komise má prioritní zájem podporovat 

volnočasové aktivity pro děti a mládež ve městě Havířově.  

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

ve výši 26 000,- Kč Taneční skupině LIMIT Dance Corporation Havířov na projekt Účast 

ve světovém poháru v Disco Dance v Ostravě. 

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

 

 

 

ŠKOLSKÁ OBLAST 

 

2) 

Dne 29. 07. 2015 byla odboru školství a kultury doručena žádost spolku Moje hnízdo z. s. 

(dále jen „spolek“) o poskytnutí dotace ve výši 138 000,- Kč na projekt „Montessori centrum 

s miniškolkou - vzdělávací rodinné centrum“. 

 

Hlavní činností spolku je podpora rodičovských a prarodičovských rolí, pracujících matek 

a otců, náhradních rodin, péče o děti, jejich výchova a mimoškolní vzdělávání dle zásad 

Montessori pedagogiky. Spolek zajišťuje kvalifikovanými lektory volnočasové a vzdělávací 

kurzy jako Jóga pro děti, Angličtina pro děti, Montessori kurz pro předškoláky, Montessori 
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školička, programy pro rodiče s dětmi a kurzy pro dospělé. Průměrná týdenní návštěvnost 

je 40 dětí a 20 dospělých. 

 

Celkové náklady projektu (pronájem včetně služeb, mzdy, materiál a drobné vybavení) byly 

vyčísleny na 382 162,- Kč. 

V letošním roce již spolek o dotace na 2 projekty žádal, Zastupitelstvo města Havířova 

rozhodlo usnesením č. 132/4ZM/2015 ze dne 30. 03. 2015 žádostem nevyhovět. 

 

 

 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

 

Podoblast zdravotnictví 

 

3) 

Dne 21. 08. 2015 byla odboru školství a kultury doručena žádost Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, příspěvkové organizace (dále jen „nemocnice“) o dotaci ve výši 1 000 000,- Kč 

na pořízení přístrojové techniky. 

 

Dotace bude využita k nákupu nového automatického mycího zařízení (tzv. dezinfektoru) 

endoskopů a diagnostického mikroskopu, které nahradí značně fyzicky opotřebované 

současné vybavení a zároveň pozvednou kvalitu péče poskytované pacientům.  

 

V letošním roce nebyla nemocnici poskytnuta žádná dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova. 

 

Žádost nebyla projednána v komisi zdravotní a sociální, nejbližší jednání komise je až  

02. 09. 2015 v odpoledních hodinách. 

 

 

 

OBLAST SOCIÁLNÍ 

 

4) 

Dne 28. 08. 2015 obdržel odbor školství a kultury žádost Charity Český Těšín  

o navýšení dotace o 55 000,- Kč na spolupodílení se na dofinancování provozních nákladů 

Charitního centra pro seniory, které charita provozuje v Havířově. 

 

Důvodem pro podání žádosti je skutečnost, že služba centra pro seniory je bezúhradová a je 

tedy odkázána výhradně na dotační finanční prostředky z veřejných zdrojů, a ty jsou pro 

letošní rok o 160 tis. Kč nižší, než tomu bylo v roce 2014. 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 30. 03. 2015 schválilo usnesením  

č. 132/4ZM/2015 Charitě Český Těšín dotaci na podporu Charitního centra pro seniory  

v Havířově v roce 2015 ve výši 5 000,- Kč a dotaci ve výši 24 000,- Kč na zkvalitnění služeb 

a aktivizačních činností pro seniory v Charitním domě pro seniory Hnojník. Dotace již byly 

vyplaceny. 

 

Žádost byla projednána v komisi pro plánování sociálních služeb dne 31. 08. 2015. 
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Výpis z komise pro plánování sociálních služeb ze dne 31. 08. 2015: 

Členové komise se zabývali podanými žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Havířova pro rok 2015. Konkrétně se jedná o žádost Charity Ostrava na projekt 

Dofinancování poskytování sociální služby v domově pro seniory občanovi Havířova, žádost 

Charity Český Těšín na projekt Podpora Charitního centra pro seniory v Havířově.  

Členové komise přijali k žádostem níže uvedená usnesení.  

 

Usnesení 10/02/2015  
KPSS nedoporučuje RMH schválit dotaci Charitě Český Těšín na projekt Podpora Charitního 

centra pro seniory v Havířově.  

Hlasováno:        8x pro                   0x proti                0x zdržel se hlasování 

 

 

 

 

Přehled zůstatků jednotlivých oblastí OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ po ZMH dne  

15. 06. 2015 a RMH dne 2.09.2015 v Kč: 

 

Sportovní oblast 485 800  

Kulturní oblast    21 000 

Sociální oblast 42 000 

Školská oblast 82 000 

Prevence kriminality a protidrogové prevence 20 000 

Oblast partnerských vztahů 29 000 

BESIP 10 000 

Bezpečnost a ochrana zdraví 0 

Rezerva k rozdělení 2 535 000 

Zůstatek celkem 3 224 800* 

* na základě usnesení RMH č. 873/17RM/2015 byla Moravskoslezským krajem statutárnímu 

městu Havířov dne 12. 08. 2015 zaslána žádost o dotaci ve výši 88 542,08 Kč 

na spolufinancování skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu 

„CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“ – viz samostatný materiál. 

 



MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA                             ZMH 5/46. 
odbor školství a kultury                                             15.06. 2015 

 

 

 

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním  

a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

(k usnesení ZMH čís. 21/2ZM/2014 ze dne 17. 12. 2014,  

 k usnesení ZMH čís. 84/3ZM/2015 ze dne 26. 01. 2015, 

 k usnesení ZMH čís. 132/4ZM/2015 ze dne 30. 03. 2015, 

 k usnesení RMH čís. 636/14RM/2015 ze dne 29. 04. 2015) 

 

 

Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 

                    2. důvodová zpráva 

         

         

Návrh usnesení:  

 

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, 

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!“, 
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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 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá:   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj v. r. 

Zpracoval:   Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury v z. 

           Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit v. r. 

                      Lucie Gorecká, DiS., referent oddělení dotací a volnočasových aktivit v. r. 

 

Projednáno v RMH dne 29. 04. 2015, usn. č. 636/14RM/2015 a dne 03. 06. 2015,  

usn. č. 756/16RM/2015. 

 

Projednáno v komisích Rady města Havířova dne: 

sportovní dne 15. 04. 2015 a 05. 05. 2015, 

školské dne 07. 05. 2015, 

kulturní a letopisecké dne 11. 05. 2015, 

sociální a zdravotní dne 13. 05. 2015, 

prevence kriminality a protidrogové prevence dne 19. 05. 2015.  

Stanoviska komisí jsou uvedena v důvodové zprávě. 

__________________________________________________________________________ 
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Důvodová zpráva: 

 

Sportovní sféra: 

 

1) 

Dne 30. 04. 2015 podala Česká olympijská a.s. žádost o poskytnutí dotace na projekt „Odznak 

všestrannosti Olympijských Vítězů“ (dále také „OVOV“) ve výši 155 000,- Kč. 

OVOV probíhá v Havířově již od roku 2012 a těší se u ZŠ velké oblibě. V roce 2013 

reprezentovala ZŠ M. Kudeříkové město Havířov na celorepublikovém finále v Praze,  

a to v kategorii družstva i jednotlivci. V roce 2014 se do finále probojoval žák ZŠ  

M. Kudeříkové Jan Vácha, který se, stejně jako v roce 2013, umístil na medailových pozicích. 

Česká olympijská a.s. podala první žádost o poskytnutí dotace již v únoru 2015.  

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 30. 03. 2015 neschválilo usnesením  

č. 132/4ZM/2015 České olympijské a.s. dotaci na projekt „Odznak všestrannosti 

Olympijských Vítězů“. 

 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 05. 05. 2015. 

 

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

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

na projekt „Odznak všestrannosti Olympijských Vítězů“ ve výši 195 000,- Kč. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost České 

olympijské, a.s. 

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

 

Poznámka OŠK: 

Komise sportovní jednala o částce 195 000,- Kč, kterou Česká olympijská požadovala  

na základě své žádosti ze dne 30. 04. 2015. Dne 06. 05. 2015 však Česká olympijská zaslala 

upravenou žádost o dotaci, vč. položkového rozpočtu, a to na částku 155 000,- Kč. Upravená 

žádost nebyla v komisi sportovní projednána. 
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2) 

Dne 15. 04. 2015 podal Maniak aerobik Havířov, o.s. (dále jen „Maniak“) žádost o poskytnutí 

dotace ve výši 100 000,- Kč na účast na Mistrovství Evropy v aerobiku v holandském 

Dordrechtu, které se uskutečnilo ve dnech 12. – 16. 05. 2015. 

Maniak se na ME nominoval dne 11. 04. 2015, a to výhrou na 2. nominačních závodech, které  

se konaly v Brně. 

 

Z Maniaku se na ME kvalifikovala nejstarší děvčata se sestavou Pelíšky (tzv. smíšenka - 

dívky ve věku 14 – 17 let). Jednalo se o nominaci 17 závodnic a trenéra. Další  

4 závodnice byly náhradnice, které se dle předpisů musely ME také zúčastnit. Aby klub  

co nejvíce ušetřil, dopravoval se na ME autobusem. Přesto však náklady na dopravu činily  

80 000,- Kč, náklady na startovné 25 000,- Kč a náklady na ubytování a stravování byly 

vyčísleny na 164 000,- Kč. 

 

Pro děvčata z Maniak aerobiku Havířov bylo velkou ctí reprezentovat město Havířov i celou 

ČR na Mistrovství Evropy, kterého se zúčastnilo 12 zemí.  Děvčata získala zlatou medaili  

a v současné době se připravují na Mistrovství světa, které se bude konat v prosinci.  

 

Za poslední 3 roky získal Maniak na 100 zlatých medailí, 150 stříbrných a bronzových 

medailí. Byl také vyhlášen nejúspěšnějším klubem ČR v roce 2014. V letošním roce již stihl 

vyhrát všechny závody, kterých se zúčastnil (Plzeň, Praha, Ostrava, Brno, Olomouc, 

Havířov). Maniak je také 7násobným mistrem ČR v Aerobic group performance (AGP). 

 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 05. 05. 2015. 

 

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

ad 2) Přítomní členové komise sportovní se důkladně seznámili s žádostí Maniak aerobiku 

Havířov o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč na ME v aerobiku v Holandském 

Dordrechtu, které se koná ve dnech 12. – 16. 05. 2015. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Maniak 

aerobiku Havířov ve výši 50 000,- Kč. 

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

3) 

Dne 11. 03. 2015 podal Sbor dobrovolných hasičů Havířov – Město žádost o poskytnutí 

dotace na nákup překážek pro požární sport ve výši 30 438,- Kč. 

Jedná se o uzlový stojan, stojan na technické prostředky s rámem, vodní příkop a lavičku 

s tartanem. 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 26. 01. 2015 schválilo usnesením  

č. 83/3ZM/2015 Sboru dobrovolných hasičů Havířov - Město dotaci na činnost klubu  

a Halovou pohárovou soutěž v roce 2015 ve výši 50 000,- Kč. Dotace již byla vyplacena. 

 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 15. 04. 2015. 

 

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

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

platných Zásad pro 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 

 

4) 

Dne 21. 04. 2015 podal Sportovní klub moderní gymnastiky Havířov žádost o navýšení 

dotace na činnost ve výši 60 000,- Kč. 

Toto navýšení dotace žádá klub na pokrytí nákladů na nájemné, které činí cca 250 000,- Kč 

ročně. Do roku 2014 byla klubu poskytována dotace ve výši 180 000,- Kč. 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 30. 03. 2015 schválilo usnesením  

č. 132/4ZM/2015 Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Havířov dotaci na činnost klubu  

v roce 2015 ve výši 120 000,- Kč. Dotace již byla vyplacena. 

 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 05. 05. 2015. 

 

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

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

gymnastiky Havířov o navýšení dotace na činnost klubu o 60 000,- Kč. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Sportovního 

klubu moderní gymnastiky Havířov ve výši 50 000,- Kč. 

Hlasování:    přítomno: 8  pro: 5     proti: 0   zdržel se: 3 

 

5) 

Dne 24. 04. 2015 podal Sportovní klub volejbalu („dále jen „SKV“) žádost o navýšení dotace 

na činnost klubu v roce 2015 o částku 2 000 000,- Kč. Navýšení dotace žádá SKV  

na extraligovou soutěž mužů. 

SKV uvedl, že má 5 mládežnických družstev (přípravka, mladší a straší žáci, kadeti, junioři), 

dále tým žen a mužů. Všechna mládežnická družstva hrají krajské přebory. Celkem má SKV 

cca 120 členů.  

 

Vyjádření odboru školství a kultury: 

V ročníku 2014/2015 se SKV umístil v UNIQUA extralize mužů na posledním, 12. místě,  

se 7 body (vítěz základní části měl bodů 60), což znamenalo sestup do bojů baráže o extraligy 

mužů. Vzhledem k tomu, že se baráž kvůli neúčasti družstev z nižších soutěží nekonala, zůstal 

SKV i nadále v extralize mužů.  

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém jednání dne 26. 01. 2015 schválilo usnesením  

č. 84/3ZM/2015 SKV dotaci na činnost v roce 2015 ve výši 1 000 000,- Kč. Dotace již byla 

vyplacena. 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 05. 05. 2015. 

 

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

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. 
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Komise sportovní NEPORUČUJE Radě města Havířova podpořit žádost Sportovního 

klubu volejbalu Havířov. 

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

 

6) 

Dne 20. 03. 2015 podala Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark, příspěvková 

organizace (dále jen „SŠ“) žádost o navýšení dotace na provoz krytého bazénu, a to o částku 

100 000,- Kč.  

SŠ odůvodnila svou žádost tím, že náklady na provoz bazénu v roce 2014 činily 2 797 080,- 

Kč. Dotace města v roce 2014 činila 2 100 000,- Kč a tržby ze vstupného veřejnosti byly 

542 000,- Kč. Celkové příjmy v roce 2014 tedy činily 2 642 000,- Kč. Rozdíl mezi náklady  

a příjmy činil 155 080,- Kč. 

V loňském roce byla návštěvnost žáků ZŠ 841,5 hodin a veřejnosti 1 277,5 hodin. Celkem 

tedy 2 119 hodin. Provoz bazénu je hodinově vyčíslen na 1 320,- Kč. 

SŠ také uvedla, že Plavecký klub Havířov, který hradí pronájem za odplavané hodiny, uhradil 

pouze částku 400 000,- Kč, která neodpovídá skutečným nákladům, které jsou vyšší. 

 

Tato žádost byla projednána v komisi sportovní dne 15. 04. 2015. 

 

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

ad 3) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí Střední školy a Základní 

školy, Havířov – Šumbark, o navýšení dotace na provoz krytého bazénu ve výši 100 000,- Kč. 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova podpořit tuto žádost ve výši 

100 000,- Kč.  

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

 

 

Mimosportovní sféra: 

 

KULTURNÍ OBLAST 

 

1) 

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

 

Předseda Polského kulturně-osvětového svazu v České republice z.s., (dále jen „PZKO“) 

Český Těšín požádal dne 7. 4. 2015 město Havířov o dotaci ve výši 100 000,- Kč,  

a to v souvislosti s pořádáním tradičního 26. Festiwalu PZKO, který se bude konat dne 30. 5. 

2015 v parku Boženy Němcové v Karviné.  

Letošní ročník Festiwalu PZKO bude probíhat pod záštitou velvyslankyně Polské republiky 

Grażyny Bernatowicz a hejtmana Moravskoslezského kraje pana Miroslava Nováka.  

Dle předsedy spolku Ing. Jana Rylka náklady na organizaci festivalu přesahují možnosti 

pořadatele, proto se obrací s prosbou na město Havířov o dotaci pro uhrazení nezbytných 

nákladů spojených s organizací akce. Celkové náklady na projekt činí 1 190 000,- Kč. 

 

V řádném termínu pro podávání žádostí v roce 2015 PZKO nepodalo žádnou žádost o dotaci. 

 

Žádost PZKO byla projednána v kulturní a letopisecké komisi dne 11. 5. 2015.  
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Výpis z usnesení kulturní a letopisecké komise ze dne 11. 5. 2015: 

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. 

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

 

   

ŠKOLSKÁ OBLAST 

 

1) 

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

 

Dne 14. 4. 2015 obdržel odbor školství a kultury žádost Vysoké školy sociálně správní, 

Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (dále jen „vysoká škola“),  

o navýšení původně schválené dotace na provoz vysoké školy ve výši 50 000,- Kč o dalších 

50 000,- Kč (tj. na celkovou částku 100 000,- Kč).  

Ing. Václav Bezecný, ředitel uvedené vysoké školy, zdůvodňuje svoji žádost vysokými 

náklady na provozní energie. Vysoká škola není finančně podporována státními dotacemi  

na studenty ani na provoz školy. Zvýšením dotace z rozpočtu města Havířova by bylo možné 

zachovat pro studenty stávající školné. Celkové náklady na provoz vysoké školy činí 

10 050 000,- Kč, z toho náklady na energie a revize činí 456 000,- Kč.  

 

Žádost vysoké školy byla projednána ve školské komisi dne 7. 5. 2015. 

 

Výpis z usnesení školské komise ze dne 7. 5. 2015: 

Školská komise doporučuje RMH neschválit navýšení dotace na provoz Vysoké škole 

sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., V. Nezvala 801/1, 

Havířov-Město v požadované výši 50.000,- Kč. 

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

 

 

2) 

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

 

Dne 13. 5. 2015 byla na odbor školství a kultury doručena nová žádost o poskytnutí dotace  

na rok 2015 od žadatele Junák – Český skaut, středisko Havířov, z.s. (dále jen „Junák“), 

konkrétně na celoroční činnost skautského střediska. Plánované celkové provozní náklady 

střediska činí 140 000,-Kč, požadovaná dotace z rozpočtu města je 75 000,-Kč. 

        

Zastupitelstvem města Havířova byla dne 30. 3. 2015 usn.č. 132/4ZM/2015 pro rok 2015 

Junáku schválena dotace ve výši 29 500,- Kč na projekt „Za obzor!“ (původní výše 

požadované dotace byla 72 000,-Kč). 

 

Další 2 žádosti  - na projekt „Nebuď aut, buď skaut!“ ve výši 178 000,-Kč a na projekt „Skaut 

v novém“ ve výši 245 000,-Kč - schváleny nebyly. 
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OBLAST PREVENCE KRIMINALITY, PROTIDROGOVÉ PREVENCE A BEZPEČNOSTI 

V SILNIČNÍM PROVOZU 

 

1) 

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

 

Dne 13. 5. 2015 byla na odbor školství a kultury doručena nová žádost o poskytnutí dotace na 

rok 2015 od žadatele Junák – český skaut, středisko Havířov, (dále jen „Junák“), a to 

konkrétně na projekt „Kdo si hraje, nezlobí!“. Plánované náklady na projekt činí 65 000,-Kč, 

požadovaná dotace z rozpočtu města je 15 000,-Kč. 

 

Zastupitelstvem města Havířova byla dne 30. 3. 2015 usn.č. 132/4ZM/2015  Junáku pro rok 

2015 schválena dotace ve výši 29 500,- Kč na projekt „Za obzor!“ (původní výše požadované 

dotace byla 72 000,-Kč). 

 

Další 2 žádosti - na projekt „Nebuď aut, buď skaut!“ ve výši 178 000,-Kč a na projekt „Skaut 

v novém“ ve výši 245 000,-Kč - schváleny nebyly. 

 

Žádost na projekt „Kdo si hraje, nezlobí!“ byla projednána v komisi protidrogové a prevence 

kriminality dne 19. 5. 2015. 

 

Výpis z usnesení komise protidrogové a prevence kriminality ze dne 19. 5. 2015: 

KPPK doporučuje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova 

v oblasti protidrogové a prevence kriminality pro Junák – Český skaut, středisko Havířov, z.s. 

v plné požadované výši, tzn. 15 000,- Kč 

Hlasování:      přítomno: 6           Pro: 6            Proti: 0            Zdrželo se: 0 

   

 

 

Přehled zůstatků jednotlivých oblastí OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ po jednání RMH 

dne 29. 04. 2015 v Kč: 

 

Sportovní oblast 680 800* 

Kulturní oblast   181 000 

Sociální oblast 84 000** 

Školská oblast 202 200*** 

Prevence kriminality a protidrogové prevence 35 000 

Oblast partnerských vztahů 29 000 

Bezpečnost a ochrana zdraví 0 

BESIP 10 000 

Rezerva k rozdělení 2 535 000 

Zůstatek celkem 3 757 000 

 

 
* Dne 23. 04. 2015 oznámil Městský Fotbalový Klub Havířov, že nebude čerpat dotaci ve výši 

50 000,- Kč, která mu byla Zastupitelstvem města Havířova dne 30. 3. 2015 schválena na projekt 
„Fragaria Cup 2015 - turnaj mládeže v Prešově“, a to z důvodu schválení nižší částky, než kterou 

žádali. 
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** Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, nebude čerpat dotaci  

ve výši 4 000,- Kč, která mu byla schválena Zastupitelstvem města Havířova dne 30. 3. 2015. 

V procesu úpravy položkového rozpočtu bylo zjištěno, že jediná klientka zařízení z Havířova zemřela 
již koncem minulého roku, a proto pominul důvod pro čerpání dotace z rozpočtu města. 

 

*** Dne 22. 05. 2015 oznámil Divadelní spolek BUKOS o.s., že nebude čerpat dotaci ve výši 25 000,- 

Kč, která mu byla schválená na Divadelní tábor „Himaláje – střecha světa“, a to z důvodu nekonání 

tohoto tábora. 



MAGISTRÁT  MĚSTA  HAVÍŘOVA                    RMH 22/28. 
odbor sociálních věcí            23.9.2015 

 

 

 

Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku 

(k usnesení RMH č. 1012/20RM/2015 ze dne 19.8.2015) 

  

 

Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 

                                2. důvodová zpráva 

            

                                                 

               

Návrh usnesení: 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

                                                                         

informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku ve dnech 23.08.-26.8.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sociální rozvoj v. r. 

Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí v. r. 

          

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

 

Účelem pracovní cesty bylo prověření naplnění podmínek rekondičně-ozdravného pobytu 

seniorů (podmínek ubytování a stravování) a celkové zhodnocení pobytů dětí a seniorů v dané 

lokalitě v roce 2015. Zároveň bylo této pracovní cesty využito k zajištění zpětné dopravy 

pomůcek. 

  

1.  den: 23.8.2015  

 odjezd z Havířova v 1.30 hod., příjezd do lokality Vrboska, ostrov Hvar, Chorvatsko 

 ubytování v areálu pobytů. 

 

2. den: 24.8.2015  

 kontrola smluvně ošetřených podmínek - prohlídka lokality včetně ubytovacích, 

stravovacích kapacit, prostorů sloužících k volnočasovým aktivitám,  

 setkání s účastníky pobytu - seniory města k vyjádření poznatků k průběhu pobytu, 

k lokalitě, ubytování, stravování, aktivitám, 

 setkání se zástupkyní Cestovní kanceláří ADRIATIC CURATIO, s.r.o., p. Marií 

Štenzlovou, 

 večerní prohlídka města Hvar spolu se seniory, 

 nocleh v areálu pobytu seniorů.  

 

3. den: 25.8.2015  

 v dopoledních hodinách setkání s p. Milenou Janiš, zástupkyní ředitele Vrboska d.d.o. 

(ředitel společnosti omluven z důvodu pracovní cesty) a zástupkyní Cestovní kanceláře 

ADRIATIC CURATIO, s.r.o., p. Marií Štenzlovou ke zhodnocení spolupráce a průběhu 

pobytů. Ze strany společnosti i cestovní kanceláře byla vyslovena velká spokojenost se 

spoluprací, komunikací všech zainteresovaných stran, s průběhem pobytů jak dětí, tak 

seniorů. Sděleno, že v rekreačním komplexu bude od 1.10.2015 probíhat rozsáhlá 

rekonstrukce, která by měla být ukončena v 6/2016. Nepředpokládá se, že by v areálu poté 

probíhaly pobyty dětí. V případě zájmu však bude možné mimo měsíce červenec a srpen  

zajistit pobyty seniorů.  

 odpolední individuální setkání s účastníky pobytu,  

 odpolední setkání s delegátkou cestovní kanceláře Vítkovice Tours, která ve spolupráci 

s pracovnicí OSV zajišťovala kulturní aktivity pro účastníky pobytu, 

 příprava pomůcek a vybavení používaných pro zajištění programové náplně rekondičně-

ozdravných pobytů k převozu zpět do ČR, 

 nocleh v areálu pobytu seniorů. 

 

4. den: 26.8.2015  

- odjezd v 4.30 hod. z lokality Vrboska k přesunu na trajekt 

- v 5.30 hod přesun trajektem do Splitu, poté cesta zpět do ČR 

- příjezd do Havířova 19.00 hod. 

 

Ubytování bylo zajištěno v rekreačním areálu. 
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