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Magistral mesta Havirova
Vladimira Mikulaskova
Svornosti 2
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Zadost o poskytnuti informace

V Havifove dne 27. 10. 2016

Zadatel
Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec,

Ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim Vas zadam o poskytnuti
nasledujici informace. Prosim o zaslani nasledujicich dokumentu dokumentu:

• zapis z jednani financniho vyboru ZMH ze dne 20. 6. 2016 a 19. 9. 2016
• zapis z jednani kontrolniho vyboru ZMH ze dne 31. 8. 2016, 10. 10. 2016 a 14. 11. 2016___
• zapis z jednani sportovni komise RMH ze dne 5. 9. 2016 a 12.10. 2016

• zapis z jednani komise protidrogove a prevence kriminality RMH ze dne 20. 6. 2016
a 6. 9. 2016

Ve smyslu § 17 odst. 2 zakona c. 106/1999 Sb. zadame o potvrzeni predpokladane vyse uhrady nakladii, budou-li lictovany.

Inforrnaci zadam poskytnout v pi'semne forme a zaslat primarne e-mailem £i poskytovatelem postovnich sluzeb na nize

uvedenou adresu. Za jejich poskytnuti predem dekuji.

Dekuji

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec



Mikulasova Vladimira

Od: Mikulasova Vladimira
Odeslano: 9. listopadu 2016 13:34
Komu:
Predmet: Poskytnuti informaci podle zakona c. 106/1999 Sb.
Pfilohy: Zadost o poskytnuti informaci 27.10.2016.zip

Vazeny pane Kadleci,

na zaklade Vasi zadosti o poskytnuti informaci die zakona c. 106/1999 Sb.
Vam zasilam zapisy komisi RMH a vyboru ZMH, o ktere jste si zadal.

S pozdravem

Vladimira MIKULASOVA
referent odboru kancelaf primatora

Magistral mesta Havifova
Svornosti 86/2, 736 01 Havifov-Mesto
tel. : +420596803218
mikulasova.vladjmira@havirov-city.cz
www.havirov-city.cz

Setfeme na£e lesy! Zvazte. prosim, nutnost tisku teto zpravy!
;



                                             Z Á P I S   č.   4/ 2016  
z jednání  Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova konaného dne  20.6. 2016 
 

Účast na jednání FV :     7  členů výboru -viz prezenční listina. 

 

Program jednání :  1.  Materiály pro zasedání ZMH  

a) Závěrečný účet města Havířova za rok 2015, 

b) Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2016, 

c) Přijetí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč-uzavření smlouvy, 

d) Harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 2017, 

e) Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovanu Havířov, z.s. na 

spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ 

v roce 2016 až 2017, 

                               2.  Plnění vybraných ukazatelů za období leden – květen 2016. 

                               3.  Různé. 

       

 

Výsledek hlasování: 7 členů FV hlasovalo pro 

 0 členů FV bylo proti nebo se zdrželo hlasování 

 

    

1. Materiály pro zasedání ZMH  

a)  Závěrečný účet města Havířova za rok 2015 

FV byla poskytnuta informace o dosažených výsledcích a plnění rozpočtu města a jeho 

hospodářské činnosti za rok 2015.  

Stanovisko FV:  Finanční výbor doporučuje ZMH schválit usnesení uvedené v přeloženém 

materiálu. 

Výsledek hlasování: 7 členů FV hlasovalo pro  

 0 členů FV hlasovalo proti nebo se zdrželo hlasování  

 

b)  Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2016  

Stanovisko FV: Finanční výbor doporučuje ZMH: 

- vzít na vědomí RO č. 24., 25., 47. a 48., 

- schválit RO č. 26. až 48. 

a na jejich základě schválit nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016.   

Výsledek hlasování: 7 členů FV hlasovalo pro  

 0 členů FV hlasovalo proti nebo se zdrželo hlasování  

 

 

c)  Přijetí úvěru ve výši max. 400 mil. Kč-uzavření smlouvy 
Stanovisko FV: Finanční výbor doporučuje ZMH schválit usnesení uvedené v přeloženém 

materiálu. 

Výsledek hlasování: 7 členů FV hlasovalo pro  

 0 členů FV bylo proti nebo se zdrželo hlasování  

 

d)  Harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 2017  

Stanovisko FV: Finanční výbor doporučuje ZMH vzít na vědomí předložený materiál. 

Výsledek hlasování: 7 členů FV hlasovalo pro  

 0 členů FV bylo proti nebo se zdrželo hlasování  

 



 

e)  Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovanu Havířov, z.s. na spolufinancování 

projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ v roce 2016 až 2017 
Ing. Heczko uvedl materiál a seznámil FV s projektem.  

Stanovisko FV: Finanční výbor nepřijal usnesení k projednávanému návrhu. 

Výsledek hlasování: 4 členů FV hlasovalo pro  

 0 členů FV bylo proti  

 3 členové FV se zdrželi hlasování 

 

 

2.  Plnění vybraných ukazatelů za období leden – květen 2016 

Stanovisko FV:  Finanční výbor bere na vědomí předloženou informaci o vývoji plnění 

vybraných daňových výnosů, salda (příjmy-výdaje), vnitřní zadluženosti, výsledku 

hospodaření, závazků z úvěrových smluv, zůstatků na účtech účelových fondů města za 

období leden-květen 2016. 

Výsledek hlasování: 7 členů FV hlasovalo pro 

 0 členů FV hlasovalo proti nebo se zdrželo hlasování 

 

 

3.  Různé 

V rámci tohoto bodu nebyl ze strany členů FV přeložen žádný námět k projednání. 

 

 

 

 

 

 

         

Pavel Rapant v. r. 

předseda Finančního výboru ZMH 

 

 

Zpracovatel  zápisu:  Ing. Lucie Fukalová v. r. 

V Havířově dne 23. 6. 2016 

 



                                             Z Á P I S   č.  5/2016  
z jednání  Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova konaného dne  19. 9. 2016 

 

Účast na jednání FV :     6  členů výboru -viz prezenční listina. 

 

Program jednání :  1.  Materiály pro zasedání ZMH 

a) Plnění rozpočtu MH a HČ za období leden-červen 2016, 

b) Návrh úprav rozpočtu IV. na r. 2016, 

c) Rozpočtový výhled MH do r. 2019-aktualizace. 

                               2.  Plnění vybraných ukazatelů za období leden-srpen 2016. 

                               3.  Příprava návrhu rozpočtu MH na r. 2017-informace. 

                               4.  Různé.  

   

Výsledek hlasování: 5 členů FV hlasovalo pro 

 0 členů FV bylo proti nebo se zdrželo hlasování 

  

 Po schválení programu dorazila na jednání Bc. Tomaniecová. 

 

1.Materiály pro zasedání ZMH 

 

a) Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a 

hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden-červen 2016. 
Ing. Heczko,náměstek primátora, shrnul vývoj plnění rozpočtu MH v oblasti příjmové            

a v oblasti čerpání výdajů vč. rozhodujících faktorů ovlivňujících úroveň plnění, dále pak       

v oblasti prostředků účelových fondů města a rovněž v oblasti hospodářské činnosti města 

(MRA, s.r.o. a TSH, a.s.)  

Stanovisko FV: Finanční výbor doporučuje ZMH schválit usnesení navržené v předloženém 

materiálu. 

 

Výsledek hlasování:  6 členů FV hlasovalo pro 

  0 členů FV bylo proti nebo se zdrželo hlasování 

   

              

b) Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2016-rozpočtová opatření č. 49.-78. 
Stanovisko FV:  Finanční výbor doporučuje ZMH  

       - vzít na vědomí RO č. 49.-50. a 78., 

       - schválit RO č. 51.-77.,  

a na jejich základě schválit nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016. 

   

Výsledek hlasování: 6 členů FV hlasovalo pro 

 0 členů FV bylo proti nebo se zdrželo hlasování 

 

 

c) Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019-aktualizace.  
Stanovisko FV: Finanční výbor doporučuje ZMH schválit usnesení navržené v předloženém 

materiálu. 

 

Výsledek hlasování: 6 členů FV hlasovalo pro  

 0 členů FV bylo proti nebo se zdrželo hlasování   

                                                    



2. Plnění vybraných ukazatelů za období leden-srpen 2016 
Stanovisko FV: Finanční výbor bere na vědomí informaci o výši daňových výnosů města, 

salda (příjmy-výdaje), vnitřní zadluženosti, výsledku hospodaření, závazků z úvěrových 

smluv, zůstatků na účtech účelových fondů města za období leden-srpen 2016. Informace o 

vývoji výnosů z RUD byla zástupci ekonomického odboru MMH doplněna o aktuální vývoj 

plnění za září 2016.  

 

Výsledek hlasování: 6 členů FV hlasovalo pro 

 0 členů FV bylo proti nebo se zdrželo hlasování 

 

 

3. Příprava návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2017 
Členům FV byl předán „Harmonogram rozpočtového kolečka“, které proběhne ve dnech 30. 

9. až 18. 10. 2016, v jehož průběhu budou projednávány s jednotlivými 

- OJ MMH jejich plnění příjmů a čerpání výdajů v roce 2016, očekávané příjmy a požadavky   

  na výdaje pro rok 2017, 

- zřízenými PO jejich očekávaný výsledek hospodaření za rok 2016, požadavky na příspěvky 

  na provoz a příp. dotace na investice pro rok 2017. 

Ing. Heczko, náměstek primátora, a předseda FV vyzvali jednotlivé členy výboru k aktivní 

spoluúčasti na průběhu rozpočtového kolečka a samotné přípravě návrhu rozpočtu MH na rok 

2017. 

Stanovisko FV: Finanční výbor bere na vědomí informaci o průběhu přípravy návrhu 

rozpočtu MH na rok 2017. 

 

Výsledek hlasování: 6 členů FV hlasovalo pro 

 0 členů FV bylo proti nebo se zdrželo hlasování 

 

    

4.  Různé 
Příští jednání FV ZMH se uskuteční dne 12. 12. 2016.  

   

 

 

 

   

   

Bc. Pavel Rapant v. r. 

předseda Finančního výboru ZMH 

 

 

Zpracovatel zápisu:  Ing. Bohumil Andrýsek v. r. 

V Havířově dne 19. 9. 2016 
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ZZááppiiss  čč..  0066//22001166  
ze schůze Komise protidrogové a prevence kriminality 

konané dne 20. června 2016 
 
 

Místo konání:  ARMÁDA SPÁSY „Dům pod svahem“ 
Pod svahem 284/1, 736 01 Havířov-Šumbark 

Přítomni:  všichni dle prezenční listiny 
Omluveni:  M.Porembski, K.Ďurkáč, M.Krusberská 
Nepřítomen:   
 
 

Zahájení  

V době zahájení bylo přítomno 6 členů komise, KPPK  byla usnášeníschopná. 
Ředitel střediska a člen komise Mgr. Tomáš Kolondra přivítal přítomné a zároveň představil 
přítomnou sociální pracovnici Bc. Moniku Powiesnikovou, které podrobně seznámila s náplní této 

služby následné péče, která nabízí pomoc osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu. Těmto 
osobám služba poskytuje podporu v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět do 
společnosti.  
 
 
1. Schválení navrženého programu 
 

Hlasování o navrženém programu dle pozvánky: 
Výsledek hlasování:  6 členů hlasovalo pro 
  0 členů bylo proti  
  0 členů se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem:   6 členů KPPK 

 
 
2. Závěrečná zpráva Vyhodnocení koncepce prevence kriminality v letech 2012-2015  

Tajemnice nejdříve poděkovala Mgr. Čížkovi za účinnou pomoc při dokončování Závěrečné zprávy  
k Vyhodnocení koncepce prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově. Tento materiál, který 
komise vzala na vědomí 6.6.2016 byl již schválen v radě města a v pondělí 27.6. bude předložen na 
jednání zastupitelstva. Zároveň informovala o přípravě nové koncepce na léta 2017-2020, a to včetně 
strategie protidrogové politiky.  
 
 
3. Jmenování člena pracovní skupiny pro přípravu nové koncepce prevence kriminality 

Do pracovní skupiny, kterou schvaluje rada města, byli navržení zástupci různých organizací města, 
kteří svou odborností budou nápomocni při tvorbě tohoto strategického dokumentu. Někteří jsou 
zároveň i členové naší komise (Mgr. Čížek, Mgr. Kolondra) 
 

Časový harmonogram: 
Příprava strategického dokumentu:     červenec – září 2016 
K připomínkování bude návrh koncepce předložen:   říjen – listopad 2016 

- Komisi protidrogové a prevence kriminality RMH 
- pracovní skupině „Občané ohroženi drogou“ „Komunitního plánu sociálních služeb  

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2014-2017“  
Předložení nové koncepce v RMH    prosinec 2016 

Předpokládaný termín předložení nové koncepce ke schválení v ZMH  je 19.12.2016.  
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4. Návrh plánu kontrol organizací, kterým byla přidělena dotace z rozpočtu města v roce 2016 

--- 
 
 
5. Podněty k řešení v oblasti prevence kriminality  

--- 
 
 
6. Diskuze a různé 

--- 
 
 
Hlasování o závěrech: 
Výsledek hlasování:  6 členů hlasovalo pro 
  0 členů bylo proti  
  0 členů se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem:   6 členů KPPK 

 
 
Jelikož nikdo z členů komise neměl žádné další připomínky, schůze byla ukončena v 18,45 hod. 
 
 
 
Příští schůze komise se bude konat:  
 

dne 6. září 2016 v 17,00 hod.  
 

v místě:  
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA 

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
zasedací místnost bude upřesněna v pozvánce 

 

 
 
 
 
 
V Havířově dne 21.6.2016 
 
Zapsala: 
Bc. Monika Krpelíková, tajemnice KPPK 
 
 
 
 
 
 
Jan BENEŠ 
předseda  
Komise protidrogová a prevence kriminality RMH 
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ZZááppiiss  čč..  0077//22001166  
ze schůze Komise protidrogové a prevence kriminality 

konané dne 6. září 2016 
 
 

Místo konání:  MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV 
Karvinská 1a, 73601 Havířov-Město 

Přítomni:  všichni dle prezenční listiny 
Omluven:  --- 
Nepřítomen:  p. Miroslav Polak  
 
 

 
 
Zahájení  

V době zahájení bylo přítomno 8 členů komise, Komise PPK  byla usnášeníschopná. 

Usnesením č. 2283/48RM/2016 ze dne 24.8.2016 došlo ke změnám ve složení komisí,  
Komise PPK bude pracovat ve složení: 

ĎURKÁČ Karel - předseda 
KRUSBERSKÁ Marie 
Mgr. KOLONDRA Tomáš 
POREMBSKI Martin 
LEŠŇANSKÝ Jaroslav  
POLAK Miroslav 
ČÍŽ Radovan 
POPOWYCZ Jan 
MRÁZ Jiří 

 
 
1. Schválení programu jednání 
 

Karel ĎURKÁČ, předseda 
Nový předseda přivítal přítomné členy a seznámil přítomné s navrženým programem: 
 

1. Schválení programu jednání 
2. Změny ve složení komise, předání materiálů, volba místopředsedy 
3. Informace o předložené Zprávě o činnosti za I. pololetí 2016 pro RMH 
4. Informace o nových Zásadách pro udělování ocenění a Ceny města Havířova 
5. Projednání nominace na ocenění v jednotlivých oblastech a Cenu města Havířova 
6. Návrh plánu činnosti komise do konce roku 2016 (termíny schůzí, atd.) 
7. Podněty k řešení v oblasti prevence kriminality od členů komise 
8. Diskuze, různé  

 
 

Hlasování o navrženém programu dle pozvánky: 
Výsledek hlasování:  8 členů hlasovalo pro 
  0 členů bylo proti  
  0 členů se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem:   8 členů KPPK 
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2. Změny ve složení komise, předání materiálů, volba místopředsedy 
 

Bc. Monika KRPELÍKOVÁ, tajemnice 
- informovala o organizačních záležitostech komise  
- noví členové odevzdali osobní dotazníky a byli upozorněni na nutnost odevzdání potvrzení  

o platbách zdravotního pojištění 
- byly předány kontakty na ostatní členy 
- Jednací řád a Statut komise byl zaslán novým členům poštou zároveň s pozvánkou 
- členové komise byli informováni o potřebnosti zřízení emailové adresy, jelikož veškeré 

materiály včetně pozvánek na jednání komise jsou zasílány elektronickou poštou 
 

Karel ĎURKÁČ, předseda 
- navrhnul, aby do funkce místopředsedy byl zvolen opět pan Martin Porembski   
- žádný další návrh nebyl podán, proto nechal o návrhu hlasovat 

 
Hlasování: 
Výsledek hlasování:  7 členů hlasovalo pro 
  0 členů bylo proti  
  1 členů se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem:   8 členů KPPK 

 
  Návrh byl přijat a místopředsedou komise byl zvolen p. Martin Porembski. 

 
 
 

3. Informace o předložené Zprávě o činnosti za I. pololetí 2016 pro RMH 
 

Bc. Monika KRPELÍKOVÁ, tajemnice 
- informovala o povinnosti  každé komise v souladu s čl. 2, odst. 4  „Jednacího řádu komisí Rady 

města Havířova“, schváleného dne 15.12.2010, usnesením č. 138/4RM/2010, předložit radě 
města na vědomí zprávu o své činnosti za uplynulé pololetí, včetně předběžného plánu 
činnosti komise na pololetí následující 

- termín odevzdání zprávy za I. pololetí 2016 byl stanoven do 31.8.2016 a zodpovědný byl 
bývalý předseda p. Jan Beneš. Tato zpráva byla v termínu řádně odevzdána na odbor kancelář 
primátora MMH dne 9.8.2016.     

- zpráva bude přílohou tohoto zápisu 
 
 
4. Informace o nových Zásadách pro udělování ocenění a Ceny města Havířova 
5. Projednání nominace na ocenění v jednotlivých oblastech a Cenu města Havířova 
 

Karel ĎURKÁČ, předseda 
- seznámil členy komise s novými Zásadami, včetně s kritérii a oceňovanými oblastmi 
- vyzval členy k podání návrhů do 20. září, a to z důvodu stanoveného termínu odevzdání  

návrhů na odbor školství a kultury do 30.9.2016 
 
Martin POREMBSKI, místopředseda 

- navrhnul na ocenění bývalého člena komise p. Františka Novotného, který je významným 
způsobem zapojen do sociální prevence zaměřené na děti a mládež trávící svůj volný čas 
rizikovým způsobem, realizované v projektech nízkoprahového Klubu 3NYTY a dobrovolným 
pracovníkem v oblasti protidrogové prevence  
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Hlasování o navržené nominaci: 
Výsledek hlasování:  8 členů hlasovalo pro 
  0 členů bylo proti  
  0 členů se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem:   8 členů KPPK 

 
 
 
6. Návrh plánu činnosti komise do konce roku 2016 (termíny schůzí, atd.) 
 

Karel ĎURKÁČ, předseda 
- informoval členy komise o plánovaných termínech schůzí komise do konce roku, vzhledem 

k tomu, že nikdo z nových členů neměl k těmto termínům připomínky, zůstaly beze změny  
jedná se o datum 4. října, 7. listopadu a 5. prosince – místo konání bude vždy upřesněno. 

 
 
7. Podněty k řešení v oblasti prevence kriminality od členů komise 

---- 
 
 
8. Diskuze, různé  
 

Bc. Monika KRPELÍKOVÁ, tajemnice 
- informovala o nejbližších akcích a záměrech města, které se týkají prevence kriminality  

a protidrogové prevence 
- předběžně informovala o již schváleném projektu „Měření spotřeby nelegálních návykových 

látek na základních školách ve městě Havířově“ 
- seznámila členy komise se zapojením města do připravovaného projektu „Protidrogový vlak – 

REVOLUTION TRAIN“    
 
 
 
Jelikož nikdo z členů komise neměl žádné další připomínky, schůze byla ukončena v 18,35 hod. 
 
 
 
 
Příští schůze komise se bude konat:  
 

dne 4. října 2016 v 17,00 hod.  
 

v místě:  
MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV 

Karvinská 1a, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
 
V Havířově dne 8.9.2016 
Zapsala:       Karel ĎURKÁČ 
Bc. Monika Krpelíková, tajemnice KPPK    předseda  

Komise protidrogová a prevence kriminality  



ZÁPIS 05/2016 

z  jednání komise sportovní Rady města Havířova 

konané dne 05. 09. 2016 

 

 
Přítomni :  Henryk Szypka, Dalibor Jekielek, Karel Ďurkáč, Jiří Kála,  

  Martin Porembski, Ing. Jakub Holiš 

 

Omluveni: Ing. Ivo Weiss, Martin Fusek, Bc. Josef Bělica 

 

 

Program:  

       1. Zahájení, seznámení s programem  

2. Podepsání mlčenlivosti členů komise, seznámení nových členů s jednacím řádem a     

          statusem komisem 

                  3. Žádost Sportovního klubu volejbalu o navýšení dotace na rok 2016 

4. Koncepce tělovýchovy a sportu 

5. Ocenění nejlepších sportovců a Cena města – informace 

6. Informace k dotacím ve sportovní oblasti pro rok 2017 a kritéria 

      7. Různé 

 

 

ad 1) Předseda přivítal všechny přítomné členy a seznámil komisi s programem jednání. 

K programu nebyly žádné připomínky.  

Komise bere tento bod programu na vědomí. 

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

 

 

ad 2) Noví členové komise sportovní byli podrobně seznámeni s jednacím řádem a statusem komise 

sportovní a všichni členové vzali na vědomí, že jednání komise je neveřejné a jsou vázáni 

mlčenlivostí, kterou stvrdili podpisem. 

Komise bere tento bod programu na vědomí. 

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

 

 

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 

 

 

ad 4) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s Koncepcí tělovýchovy a sportu města 

Havířova do roku 2020. OŠK předložil členům komise také dílčí vyhodnocení koncepce od roku 

2012 do současnosti. Do příštího jednání si každý člen může připravit své poznatky a dílčí 

vyhodnocení od platnosti koncepce až doposud, které bude zapracováno.  

Komise bere tento bod programu na vědomí. 

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

 



 

ad 5) Členové komise sportovní byli seznámeni s termínem podáváním návrhu na Ocenění 

nejlepších sportovců, a to do 30. 09. 2016. V měsíci říjnu bude komise z přišlých návrhů vybírat.  

Členové komise mohou předložit vlastní návrh. Navrhovat se bude Sportovec roku (v kategoriích: 

žáci, dorost, junioři, dospělí, tělesně handicapovaní, družstva), Trenér a Zasloužilý pracovník 

tělovýchovy a sportu.  

Pokud členové komise uznají, že si nějaký občan zaslouží nejvyšší ocenění Cenu města Havířova, 

mohou RMH předložit také tento návrh. 

Komise bere tento bod programu na vědomí. 

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

 

 

ad 6) Členové komise sportovní byli seznámeni s termínem podáváním žádosti o poskytnutí dotace 

na rok 2017 v první kole, a to do 31. 10. 2016. Následně budou žádosti zkontrolovány, zpracovány 

a předány komisi sportovní k vyhodnocení. 

 

Dne 16. 06. 2015 komise sportovní navrhla níže uvedená kritéria pro vyhodnocování žádosti  

a navrhování výše dotací. 

 

Navržená kritéria na jednání SK dne 16. 06. 2015: 

1. Členská základna (do 15. let, do 19. let, do 26. let, nad 26. let – dospělí) 

2. Výše, kvalita soutěží a počet družstev v soutěžích 

3. Celkové náklady na projekt za rok 

4. Úspěšnost sportovců a kolektivů na mezinárodní a republikové úrovni 

5. Počet kvalifikovaných trenérů 

6. Spolupráce s jinými subjekty (kde všude žádají – dotace, granty, sponzoři = snaha klubů) 

7. Pořádání mimosoutěžních a mimonáborových akcí (např. sportovní odpoledne pro děti 

z Havířova, atd…) 

8. Účast na akcích pořádaných městem  

 

Členové sportovní komise byli o těchto kritériích informováni a do příštího jednání komise si každý 

člen promyslí, zda chce kritéria ponechat, upravit nebo rozšířit. 

Komise bere tento bod programu na vědomí. 

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

 

 

ad 7) Předseda komise poděkoval všem přítomným členům a ukončil jednání. 

 

 

V měsíci říjnu 2016 se jednání komise uskuteční ve středu 12. 10. 2016 od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti B 621. 

 

  

 

 

 

Zapsala:  Lucie Gorecká, DiS., v.r. 

Datum:    05. 09. 2016    

                          Henryk Szypka, v.r. 

                                                                  předseda sportovní komise  

     



ZÁPIS 06/2016 

z  jednání komise sportovní Rady města Havířova 

konané dne 12. 10. 2016 

 

 
Přítomni :  Henryk Szypka, Dalibor Jekielek, Karel Ďurkáč, Jiří Kála,  

  Martin Porembski, Ing. Jakub Holiš, Ing. Ivo Weiss, Martin Fusek 

 

Omluveni: Bc. Josef Bělica 

 

 

Program:  

       1. Zahájení, seznámení s programem  

2. Žádost FK Gascontrol Havířov, z.s. o navýšení dotace na činnost v roce 2016 

                  3. Žádost Basketbalového Clubu Slavia Havířov, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2016 

       4. Žádost FC KARO Havířov, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2016 

       5. Žádost TJ Start Havířov, oddíl basketbalu o navýšení dotace na rok 2016 

       6. Žádost Pana Mizeráka Lukáše o poskytnutí dotace na MS veteránu v Austrálii 

7. Koncepce tělovýchovy a sportu - připomínky 

8. Ocenění nejlepších sportovců a Cena města  

      9. Různé 

 

ad 1) Předseda přivítal všechny přítomné členy a seznámil komisi s programem jednání. 

K programu nebyly žádné připomínky.  

Komise bere tento bod programu na vědomí. 

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

 

 

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

o navýšení dotace na činnost v roce 2016. 

Komise sportovní NEDOPORUČUJE Radě města Havířova tuto žádost podpořit. 

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

 

 

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 



ad 6) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s žádostí pana Mizeráka Lukáše  

o poskytnutí dotace na mistrovství světa veteránů v australském Perthu, které se uskuteční ve dnech 

26.10. – 06.11.2016. Komise sportovní doporučuje tuto žádost podpořit, a to po doložení žádosti  

na odpovídajících formulářích.  

Komise sportovní DOPORUČUJE 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 Koncepcí tělovýchovy a sportu města 

Havířova do roku 2020. Návrhy na změny a připomínky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu.  

Komise bere tento bod programu na vědomí. 

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

 

 

ad 6) Členové komise sportovní se podrobně seznámili s nominacemi na udělení cen nejlepším 

sportovcům města Havířova a Ceny města Havířova.  

Na udělení Ceny města Havířova pro rok 2016 komise sportovní nikoho nenavrhla. 

Návrhy na ocenění sportovců jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

Komise sportovní se domnívá, že ve věkových kategoriích jednotlivců žáci, dorost a junioři  

je vhodné ocenit všechny mladé sportovce, protože dosáhli výrazných republikových  

i mezinárodních úspěchů, významně reprezentují naše město Havířov a toto ocenění pro ně 

bude ohodnocení jejich dlouholeté práce a dřiny a velkou motivací do dalších let.  

 

Komise se nadále domnívá, že ocenění mažoretek je v kompetenci kulturní a letopisecké komise,  

a proto se jejich návrhy nezabývala a doporučuje jejich návrhy postoupit této komisi k projednání. 

 

Návrhy jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto zápisu.  

 

Komise sportovní DOPORUČUJE Radě města Havířova ocenit sportovce uvedené v příloze 

č.2 tohoto zápisu. 

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

 

 

ad 7) Předseda komise poděkoval všem přítomným členům a ukončil jednání. 

 

 

V měsíci listopadu 2016 se jednání komise uskuteční v pátek 04. 11. 2016. 

 

  

 

 

 

Zapsala:  Lucie Gorecká, DiS. 

Datum:    12. 10. 2016    

                          Henryk Szypka 

                                                                  předseda sportovní komise  
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ZZááppiiss  čč..  0066//22001166  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 31. 8. 2016 
 
 
Datum konání:  31.08.2016 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost RMH A204 ve 2. patře budovy  

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
   
 
 
Zahájení  

Zasedání KV oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Bc. Marek Plawny a přivítal přítomné.   
 
V době zahájení bylo přítomno 6 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na září 2016 
- různé 
- závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 9 členů KV ZMH   

 Program byl schválen 

 
 

 

 
2. Kontrola provedených úkolů  

 
Vedení agendy valných hromad. 
 

Pracovní skupina, Městská realitní agentura, s.r.o. 
Zápis z kontroly č. 10 byl řádně předložen  

Úkol splněn. 
 
Pracovní skupina, ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Zápis z kontroly č. 13 byl řádně předložen  

Úkol splněn. 
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Pracovní skupina, Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
Zápis z kontroly č. 11 byl řádně předložen  

Úkol splněn. 
 

Pracovní skupina, Technické služby Havířov, a.s. 
Zápis z kontroly č. 12 byl řádně předložen  

Úkol splněn. 
 

     
 
3. Plán kontrolní činnosti na září 2016 

 

Kontrola vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále za 
porušení rozpočtové kázně podle zák. č. 250/2000 Sb. – akce „Havířovský kahanec 2015“ 
Pracovní skupina:           Iveta Kočí Palkovská - vedoucí pracovní skupiny 

Ing. Bohuslav Niemiec 
                 Mgr. Stanislava Gorecká 
  
   

Kontrola vedení agendy ZMH a RMH podle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích                                           
Pracovní skupina:    Bc. Marek Plawny - vedoucí pracovní skupiny 
                 Ing. Bohuslav Niemiec 
                                           Ing. Jakub Holisz 
 
 
Kontroly budou provedeny po předchozí domluvě (termín, podklady). 
 
 
Jelikož žádné další návrhy nebyly podány, proběhlo hlasování. 
 
 

Hlasování o schválení plánu kontrol: 
Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 6 členů KV ZMH   

  
Usnesení bylo přijato. 

 
 
   
5. RŮZNÉ a závěr 

Předseda KV ZMH pověřil, z důvodu své následné několikadenní nepřítomnosti, v zástupu podpisem 
Zápisu č.06/2016 paní Ivetu Kočí Palkovskou. 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 17,00 hod. 
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Přijaté usnesení: 
Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 
schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti na září 2016, včetně pověření pracovních skupin. 
 
 

Další zasedání Kontrolního výboru do konce roku 2016 se budou konat v těchto termínech:  
 

dne 10. 10., 14. 11., 5. 12. 2016 vždy v 16,30 hod.  
 

v zasedací místnosti RMH A204 ve 2. patře budovy 
Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

    
 

 
 
V Havířově dne 05.09.2016 
 
 
Zapsala: 
Petra Maňhalová      
tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
      Bc. Marek PLAWNY 
       předseda KV ZMH 
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ZZááppiiss  čč..  0077//22001166  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 10. 10. 2016 
 
 
Datum konání:  10. 10. 2016 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A501 v 5. patře budovy  

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
  
 
Zahájení  

Zasedání KV oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Bc. Marek Plawny, přivítal přítomné            
a informoval členy o změně ve složení KV ZMH.   
 
V době zahájení bylo přítomno 7 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- volba místopředsedy KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na říjen, listopad 2016 
- různé 
- závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

 Program byl schválen 

 
 

 

2. Volba místopředsedy KV ZMH 

 
Bc. Marek Plawny navrhl jako kandidáta na místopředsedu KV ZMH Ing. Karla Žáka. Jelikož nikdo 
z členů nepodal po vyzvání žádný jiný návrh, proběhlo hlasování o volbě Ing. Karla Žáka na pozici 
místopředsedy KV ZMH. 

 
Hlasování o volbě Ing. Karla Žáka na pozici místopředsedy KV ZMH: 

Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  1 člen KV ZMH se zdržel hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH 

 
 
 

 
                    
                   Místopředseda KV ZMH byl schválen 
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3. Kontrola provedených úkolů  

 

Kontrola vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále   
za porušení rozpočtové kázně podle zák. č. 250/2000 Sb. – akce „Havířovský kahanec 
2015“. 
Kontrola byla provedena dne 07.09.2016, pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru  
o jejím výsledku. Zápis z kontroly č. 14 byl řádně předložen  

Úkol splněn. 

 
Kontrola vedení agendy ZMH a RMH podle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Kontrola byla provedena dne 03.10.2016, pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru  
o jejím výsledku. Zápis z kontroly č. 15 byl řádně předložen  

Úkol splněn. 
 

   
4. Plán kontrolní činnosti na říjen, listopad 2016 

 

Kontrola zabezpečení namátkou vybraného školského zařízení – ZŠ Hrubínova 
Pracovní skupina:           Bc. Marek Plawny - vedoucí pracovní skupiny 

Ing. Bohuslav Niemiec 
                 Ing. Jakub Holisz 
  
   

Kontrola zabezpečení namátkou vybraného školského zařízení – ZŠ Jarošova                                          
Pracovní skupina:    Ing. Karel Žák - vedoucí pracovní skupiny 
                 Ing. Jiří Šebesta 
                                           Mgr. Stanislava Gorecká 
 
 
5. Kontroly plnění usnesení ZMH  

Usnesení č. 447/11ZM/2016 provede: Ing. Karel Žák, Mgr. Stanislava Gorecká 
Usnesení č. 479/12ZM/2016 provede: Ing. Karel Žák, Mgr. Stanislava Gorecká 

 
 
 
Jelikož žádné další návrhy nebyly podány, proběhlo hlasování. 
 
 

Hlasování o schválení plánu kontrol: 
Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

  
Usnesení bylo přijato. 

 
   
 
6. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,50 hod. 
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Přijaté usnesení: 
Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 
schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Ing. Karla Žáka na pozici místopředsedy KV ZMH 
3. Plán kontrolní činnosti na říjen, listopad 2016, včetně pověření pracovních skupin. 
4. Plán provedení Kontrol plnění usnesení ZMH, včetně pověření pracovních skupin 
 
 
 

Další zasedání Kontrolního výboru do konce roku 2016 se budou konat v těchto termínech:  
 

dne 14. 11. a 5. 12. 2016 vždy v 16,30 hod.  
 

v zasedací místnosti RMH A204 ve 2. patře budovy 
Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

    
 

 
 
V Havířově dne 11. 10. 2016 
 
 
Zapsala: 
Petra Maňhalová      
tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
      Bc. Marek PLAWNY 
       předseda KV ZMH 
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