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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaném dne 05.06.2018 

 

984/26ZM/2018 - Schválení předsednictva 26. zasedání ZMH dne 25.06.2018 

 

985/26ZM/2018 - Schválení programu 26. zasedání ZMH konaného dne 25.06.2018 

 

986/26ZM/2018 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 26. zasedání ZMH konaného  

dne 25.06.2018 

 

987/26ZM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 23.04.2018  

 

988/26ZM/2018 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

989/26ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov-město 

 

990/26ZM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáží v  k.ú. Bludovice      

 

991/26ZM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3736, k.ú. Havířov-město 

 

992/26ZM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město      

 

993/26ZM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice          

 

994/26ZM/2018 - Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích  

v k.ú. Šumbark         

 

995/26ZM/2018 - Výkup části pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice 

 

996/26ZM/2018 - Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

části města Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí – V. etapa“             

                                         

997/26ZM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Rostislava Šmída 

 

998/26ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1055/2, k.ú. Prostřední Suchá 

 

999/26ZM/2018 - Využití budovy č. p. 893 na ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

 

1000/26ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ M. Kudeříkové 

 

1001/26ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové organizaci  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 

1002/26ZM/2018 - Změna Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví  

na společných částech domu z majetku města Havířova  

 

1003/26ZM/2018 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ  

a MŠ s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, 

příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019  
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1004/26ZM/2018 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ Kapitána  

Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 

pro školní rok 2018/2019 

 

1005/26ZM/2018 - Poskytnutí investičního příspěvku pro rok 2018 ZŠ Gorkého Havířov 

              

1006/26ZM/2018 - Zvýšení příspěvků na provoz MŠ, ZŠ a SVČ ASTERIX pro rok 2018 

v souvislosti s úhradou nákladů plynoucích ze zavedení Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady 2016/679   

 

1007/26ZM/2018 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov      

 

1008/26ZM/2018 - Žádost o změnu účelu schválené dotace   

 

1009/26ZM/2018 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 sportovním a mimosportovním 

subjektům - 2. dotační kolo 

 

1010/26ZM/2018 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“  

– umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol  

 

1011/26ZM/2018 - Informativní zpráva o splnění povinnosti plynoucí z ustanovení čl. II,  

odst. 6 zákona č. 230/2016 Sb.  

 

1012/26ZM/2018 - Schválení pořízení investičního majetku a technického zhodnocení  

svěřeného majetku – ZŠ Žákovská Havířov 

 

1013/26ZM/2018 - Návrh na poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov, z. s.,  

na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“          

 

1014/26ZM/2018 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu  

Baník Havířov z. s.,  na spolufinancování projektu Centrum reprezentace 

stolního tenisu I. etapa  

 

1015/26ZM/2018 - Navýšení příspěvku na provoz správy objektu zámku 

 

1016/26ZM/2018 - Souhlas s vyřazením neupotřebitelného svěřeného majetku  - mantinely  

pro lední hokej a snížení ceny Víceúčelové haly Havířov   

 

1017/26ZM/2018 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 48. – 71.  

 

1018/26ZM/2018 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2017 a účetní závěrka města  

Havířova sestavená k 31. 12. 2017 

 

1019/26ZM/2018 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2019 

 

1020/26ZM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

1021/26ZM/2018 - Aktualizace č. 1 plánu financování obnovy kanalizací dle zákona  

o vodovodech a kanalizacích 
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1022/26ZM/2018 - Tarifní podmínky MHD Havířov od 1.7.2018 - rozšíření bezplatné přepravy  

(Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy  

Havířov v r. 2018)  

 

1023/26ZM/2018 - Prodloužení trasy linky č. 410 MHD Havířov 

(Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy  

Havířov v r. 2018)  

 

1024/26ZM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady konané  

dne 29. 3. 2018 

 

1025/26ZM/2018 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Irena Michalová 

 

1026/26ZM/2018 - Počet členů zastupitelstva   

 

1027/26ZM/2018 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Soběšovice pro výkon činnosti Městské  

policie Havířov 

 

1028/26ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

1029/26ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti vedení města 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.06.2018 

 

984/26ZM/2018 - Schválení předsednictva 26. zasedání ZMH dne 25.06.2018_________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předsednictvo 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 
25.06.2018 ve složení: 
 
Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířov 
Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 
Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

985/26ZM/2018 - Schválení programu 26. zasedání ZMH konaného dne 25.06.2018____________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený program 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  
dne 25. června 2018 dle přílohy s touto úpravou: 
- Vypuštění bodu: 
Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

- Doplnění bodu: 

  Veřejnoprávní smlouva s obcí Soběšovice pro výkon činnosti MP Havířov 

 

 

986/26ZM/2018 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 26. zasedání ZMH konaného  
dne 25.06.2018______________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

v o l í 
 
jako ověřovatele zápisu o průběhu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  
konaného dne 25.06.2018  

 

pana Ing. Petra SMRČKA (ČSSD) 

pana Ing. Vladimíra SLÍŽKA (KSČM) 
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987/26ZM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 23.04.2018_______  

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ověřovatelek zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 23. dubna 2018 

 

 

988/26ZM/2018 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

1106/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek  

a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: 

„Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, 

Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část          

1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové  služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní 

Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území 

areálu bývalého dolu Dukla“   

76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby 

„Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá“ - III. část            

117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby 

„Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - 

IV. část            

184/5ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby 

„Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, 

Havířov – Podlesí“ 

235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních 

přípojek v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části 

města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“             

284/7ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby 

„Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, 

Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul.Protější“                  

431/11ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – 

stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112, 

 k.ú. Havířov – město   

737/19ZM/2017 Prodej pozemků  a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti 

Santarius s.r.o. 

792/20ZM/2017 Prodej pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 

1452/16, 1452/17, 1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark 
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860/22ZM/2017 Darování pozemků v k. ú. Havířov-město do majetku  

ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR   

931/24ZM/2018 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z 

výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 

sportovním a mimosportovním subjektům  

 

v y p o u š t í 
 
úkoly: krátkodobé  

 
601/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice 
954/25ZM/2018 Silnice I/11 Havířov – Třanovice, záměr projektu – 

prodloužení Dlouhé třídy 
954/25ZM/2018 Prodej částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město 
955/25ZM/2018 Prodej pozemků pod stavbami garáží v  k.ú. Bludovice 
956/25ZM/2018 Prodej pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod 

stavbou garáže      
957/25ZM/2018 Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 

1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 
958/25ZM/2018 Prodej části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark 
959/25ZM/2018 Narovnání vlastnického vztahu k podílu ¼  pozemku parc.č. 

2672, k.ú. Bludovice 
960/25ZM/2018 Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 2380/3,  

k.ú. Dolní Suchá 
962/25ZM/2018 Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku 

z hospodaření a darování majetku příspěvkové organizaci 
Městská knihovna Havířov 

963/25ZM/2018 Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím – 
MŠ Přímá Havířov, MŠ Mládí Havířov, MKS Havířov  
a SSRZ Havířov 

964/25ZM/2018 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ 
Přímá Havířov, MŠ Mládí Havířov a SSRZ Havířov 

965/25ZM/2018 Souhlas s předfinancováním projektů základním školám 
966/25ZM/2018 Souhlas s předfinancováním projektu ZŠ Žákovská Havířov 
974/25ZM/2018 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační 

přípojky 
 

 
989/26ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov-město____________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 

s c h v a l u j e 
 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562/1, zahrada  o výměře cca 50 m

2
, k.ú. 

Havířov- město, paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu Dametzovi CSc., 
bytem ………………………….., za účelem rozšíření zahrady 
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990/26ZM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáží v  k.ú. Bludovice_________________      
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/6 o výměře 19 m

2 
a pozemku parc.č. 3014/7  

o výměře 19 m
2
, k.ú. Bludovice panu Ladislavu Kočímu, bytem  

………………………….., za účelem výstavby dvou garáží 
 

 

991/26ZM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3736, k.ú. Havířov-město__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

záměr prodeje pozemku  parc.č. 3736, ost.plocha  o výměře 411 m
2
, katastrální 

území Havířov-město společnosti Autodům Vrána s.r.o., se sídlem Havířov-Město, 

Železničářů 1492/3, IČO: 26826399 za účelem zvětšení odstavné a manipulační 

plochy 

 

 

992/26ZM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město___________________      

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

prodej části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město, odměřenou geometrickým 

plánem č. zak. 1773-29/2011  a nově označenou jako pozemek parc.č. 2837/9  

o výměře 5 m
2
,  k.ú. Havířov-město paní Boženě Obručové, bytem ………….….....,  

pod již postavenou garáží za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2.660,00 Kč  

(tj. 532,00 Kč/m
2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T: 30.09.2018 

 

 

993/26ZM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice__________________________          

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

prodej části pozemku parc.č. 638, ost.plocha, ost. komunikace, odměřenou 

geometrickým plánem č. zak. 4332-7/2018  a nově označenou jako pozemek parc.č. 

638/2 o výměře 64 m
2
,  kat. území Bludovice manželům Jindřichu Wantulokovi  
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a Janě Wantulokové, bytem ………………………….., za účelem rozšíření stávající 

zahrady a zpevněné  plochy před rodinným domem  za navrhovanou smluvní cenu 

ve výši 200,00 Kč/m
2 

, tj. celkem za 12.800,00 Kč    

+ 1.900,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:   

- pozemek je pro město nepotřebný a nevyužitelný 

- prodejem pozemku nebudou narušeny veřejné zájmy 

- pozemek bude prodán uživatelům, kteří ho zhodnotili 

- manželé Wantulokovi užívají pozemek v dobré víře, že je součástí nemovitosti, 

kterou koupili v roce 1990 a udržují ho s péčí řádného hospodáře 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                               

 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T: 30.09.2018 

 

 

994/26ZM/2018 - Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích  

v k.ú. Šumbark______________________________________________________         

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

  

vypořádání spoluvlastnických podílů  na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 , a to  

pozemku parc.č. 1374/187, ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 42 m
2
, parc.č. 

1374/189, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 m
2
, parc.č. 1374/204, ost. 

plocha, ost. komunikace o výměře 6 m
2
, parc.č. 1431/41, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 34 m
2
, parc.č. 1448/6, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 

137 m
2
, parc.č.1448/37, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 88 m

2
, parc.č. 

1448/54, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 81 m
2
, parc.č. parc.č. 1448/56, ost. 

plocha, ost. komunikace o výměře 70 m
2
, parc.č. 1448/57, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 131 m
2
, parc.č. 1454/3, ost. plocha, ost. komunikace  

o výměře 8 m
2 

a  spoluvlastnických podílů na pozemcích zapsaných na LV č. 103,  

a to pozemku parc.č. 1374/185, ost. plocha, zeleň o výměře 43 m
2
, parc.č. 

1374/191, ost. plocha, zeleň o výměře 81 m
2
, parc.č. 1374/202, ost. plocha, zeleň  

o výměře 95 m
2
, parc.č. 1448/5, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m

2
, 

parc.č. 1448/7, ost. plocha, zeleň o výměře 159 m
2
, parc.č. 1448/39, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 47 m
2
 a parc.č. 1460/206, ost. plocha, zeleň 

o výměře 2 m
2
 vše v katastrálním území Šumbark, na kterých se nachází část místní 

komunikace Petřvaldská, pěší komunikace, přilehlá silniční či veřejná zeleň, 

odkoupením podílů na pozemcích do vlastnictví města, a to od spoluvlastníků:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- paní Věry Rotiglové, bytem ………………………….., podíl ve výši 1/12 

na pozemcích  zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark , a to za cenu 

v místě a čase obvyklou ve výši 25.392,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
)   

- pana Miroslava Tomsy, bytem ………………………….., podíl ve výši 1/36   

na pozemcích  zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark , a to za cenu 

v místě a čase obvyklou ve výši 8 464,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
) 
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- paní Rodkové Lenky, bytem ………………………….., podíl ve výši  

1/36  na pozemcích  zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark , a to za 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 8 464,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
)   

- paní Břeňové Věry, bytem ………………………….., podíl ve výši 1/36  

na pozemcích  zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark , a to za cenu 

v místě a čase obvyklou ve výši 8 464,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
)   

 

n e s c h v a l u j e   

 

vypořádání spoluvlastnických podílů  na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV 

č. 103 v katastrálním území Šumbark, na kterých se nachází část místní komunikace 

Petřvaldská , pěší komunikace, přilehlá silniční či veřejná zeleň odkoupením podílů 

na pozemcích  do vlastnictví města od  paní Břeňové Věry, bytem 

………………………….., podíl ve výši 1/36  na pozemcích  zapsaných na LV č. 

2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark , a to za smluvní cenu ve výši 15.125,00 Kč  

(tj. 500,00 Kč/m
2
)   

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv                                                 

 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                       T: 30.09.2018 

 

  

995/26ZM/2018 - Výkup části pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice_______________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v rámci stavby “Sanace zdravotního střediska na ul. J. Gagarina 1595/2b 

v Havířově-Bludovicích“ výkup části pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice, nově 

dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 2043/32, orná půda o výměře  

67 m
2
, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví manželů Michaely Janíkové a Martina Janíka, 

oba bytem ………………………….., za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

400,00 Kč/m
2
, tj. 26.800,00 Kč + 11.700,00 Kč za oceněné trvalé porosty, celkem 

38.500,00 Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 30.09.2018   
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996/26ZM/2018 - Výkup pozemku pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

části města Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí – V. etapa“______             

                                         

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby č. 16025 „Odkanalizování části města Prostřední Suchá, 

lokalita Fryštátská a okolí – V. etapa“ výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Suchá, 

parc. č. 1741, parc. č. 1739, parc. č. 1742/3 a parc. č. 1743 o celkové výměře  

cca 300 m
2
, ve vlastnictví Ing. Pavla Horáka, bytem ………………………….., 

 pro účely umístění souběžné výtlačné a gravitační kanalizace s tím, že výkup se 

uskuteční před zahájením stavebních prací na pozemcích, v rozsahu dle 

geometrického zaměření, za smluvní kupní cenu ve výši  

1000,00 Kč/m
2
, tj. při výměře cca 300 m

2
 celkem cca 300.000,00 Kč   

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy   

 

                                                                                                                   Z: vedoucí EO 

                                                                                                                   T: 30. 11. 2018 

 

 

997/26ZM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Rostislava Šmída_____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č.  

748/33, o výměře 11 m
2
, k.ú. Bludovice, od vlastníka pana Rostislava Šmída, bytem 

………………………….., Havířov-Šumbark, který stavbu nabídl městu, 

vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

998/26ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1055/2, k.ú. Prostřední Suchá________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

  

odkoupení pozemku parc.č. 1055/2, lesní pozemek o výměře 2 518 m
2
, kat. území 

Prostřední Suchá od paní Evženie Chwistkové, bytem ………………………….. 
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999/26ZM/2018 - Využití budovy č. p. 893 na ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. využití pozemku parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 556 m
2
, jehož  

součástí je budova č. p.  893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark, a pozemku parc. č. 

198, ostatní plocha o výměře 3.414 m
2
 v k.ú. Šumbark, pro účely poskytování 

sociální služby osobám s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením 

příspěvkovou organizací města SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, IČO: 00847470, po provedené rekonstrukci nemovitostí 

 

2. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a realizaci rekonstrukce  

budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark, na zařízení pro účely 

poskytování sociální služby osobám s mentálním nebo kombinovaným 

zdravotním postižením 

 

u k l á d á 

 

1. zadání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2,  

Havířov-Šumbark 

          Z: vedoucí OÚR 

          T: zadání PD  

     08/2018  

 

2. realizaci rekonstrukce budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

 

          Z: vedoucí OÚR 

          T: 06/2020 

 

3. sledování nových dotačních výzev napříč operačními programy, které by  

byly vhodné pro projekt rekonstrukce budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2,  

Havířov-Šumbark, k účelu poskytování sociálních služeb 

 

          Z: vedoucí OKP 

            T: 31.12.2018 

 

4. ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 

zvýšení výdajové části rozpočtu odboru územního rozvoje (OJ 4) o částku ve výši 

2 000 000,00 Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci  

a realizaci rekonstrukce budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 
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1000/26ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ M. Kudeříkové__ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:  

 

1. technické zhodnocení budovy školy – rozšíření strukturované kabeláže  

v celkové účetní hodnotě 73.713,00 Kč příspěvkové organizaci Základní škola 

Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, IČO: 62331248 

 

2. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, IČO: 62331248 ve znění 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 
odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizaci 
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, v souladu s tímto 
usnesením 

          Z: vedoucí OPS 
          T: 31.07.2018 
 

  

1001/26ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové organizaci  
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov______________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 
1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
736 01  Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, a to:   
a) pozemky v katastrálním území Havířov-město - parc. č. 3980, ostatní plocha  

- zeleň o výměře 827 m
2
 v účetní ceně 32.727,00 Kč, parc. č. 3981, ostatní 

plocha – ostatní komunikace o výměře 49 m
2
 v účetní ceně 22.583,00 Kč, 

parc. č. 3982, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m
2
 v účetní ceně 

101.739,00 Kč, parc. č. 3983, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
22 m

2
 v účetní ceně 6.116,00 Kč, parc. č. 3985, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 504 m
2
 v účetní ceně 397.600,00 Kč, parc. č. 3986/2, ostatní plocha 

– jiná plocha o výměře 228 m
2
 v účetní ceně 684,00 Kč a parc. č. 3986/3, 

ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 558 m
2
 v účetní ceně  

1.674,00 Kč 
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b) budovu č. p. 243, Havířov-Město, umístěnou na pozemku parc. č. 3985,  
k.ú. Havířov-město – budova zámku (kulturní památka) v účetní ceně 
47.565.748,75 Kč 

c) dětské hřiště umístěné na pozemku parc. č. 3980, k.ú. Havířov-město v účetní  
ceně 44.149,00 Kč 

d) zpevněnou plochu umístěnou na pozemku parc. č. 3986/3, k.ú. Havířov-město  
v účetní ceně 1.968.101,00 Kč 

 
2. darování movitých věcí příspěvkové organizaci Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, 736 01  Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, 
IČO: 00306754, a to majetku dle přílohy č. 1 – vnitřní vybavení objektu zámku 
v účetní ceně 3.633.517,10 Kč 

 
3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa  

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01  Havířov-Podlesí, Těšínská 
1296/2a, IČO: 00306754, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 
p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací 
smlouvy 

Z: vedoucí EO 

          T: 31.07.2018 

 

u k l á d á   

 

odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01  Havířov-Podlesí, 

Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, s účinností od 1. 7. 2018 v souladu s tímto 

usnesením 

Z: vedoucí OPS 

          T: 31.07.2018 

 

 

1002/26ZM/2018 - Změna Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví  

na společných částech domu z majetku města Havířova___________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. změnu Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných 

částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., ve znění 

přílohy č. 3 (dále jen „Zásady“) 

 

2. záměr prodeje  

a) jednotky č. 794/6 v budově 794/15 v ul. Klidná, Havířov-Město, 

b) jednotky č. 794/9 v budově 794/15 v ul. Klidná, Havířov-Město, 

c) jednotky č. 794/10 v budově 794/15 v ul. Klidná, Havířov-Město, 

d) jednotky č. 679/1 v budově 679/63 v ul. Hornická, Havířov-Prostřední Suchá, 
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u k l á d á  

 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744 (dále jen „MRA“) 

zpracovat a předložit návrh prodeje jednotek v souladu se schválenou změnou 

Zásad s tím, že: 

1. MRA zadá zpracování nových znaleckých posudků pro jednotky dle  

písm. a) – d) tohoto usnesení, 

2. MRA přednostně zašle nabídku na prodej jednotek dle písm. a) – d) tohoto  

usnesení oprávněným nájemcům jednotek s lhůtou pro doručení závazné 

odpovědi o jejich konečném rozhodnutí do 30 dnů od doručení této nabídky, 

3. MRA zpracuje a projedná podmínky prodeje v orgánech města a zajistí uzavření 

kupních smluv s oprávněnými nájemci, kteří projeví zájem na odkoupení 

jednotky za cenu dle Zásad, 

4. MRA projedná s oprávněnými nájemci, kteří neprojeví zájem o odkoupení  

jednotky, mimořádné přidělení jiného obecního bytu dle jejich výběru, zpracuje 

a předloží orgánům města návrh na mimořádné přidělení konkrétního obecního 

bytu pro tyto nájemce, 

5. MRA, pokud nedojde k prodeji jednotek oprávněným nájemcům, zajistí  

za účelem prodeje jednotek služby realitní kanceláře, která bude nabízet 

jednotky k prodeji po dobu 60 dnů za cenu dle Zásad,  

6. MRA vybere, nedojde-li k prodeji jednotky/jednotek podle výše uvedených  

bodů, společnost zabývající se realizací dražeb, a zajistí dražbu neprodaných 

jednotek s nejnižším podáním ve výši 75% ceny dle Zásad a současně nechá 

zveřejnit 3x v tisku informaci o konání dražby, 

7. MRA zpracuje a navrhne, v případě neúspěšné dražby, orgánům města snížení  

nejnižšího podání a podmínky pro případné konání opakované dražby, 

8. MRA zajistí všechny záležitosti související s výše uvedenými body realizace  

prodeje jednotek, 

9. MRA pokryje náklady spojené s realizací prodeje jednotek dle uvedených bodů 

(náklady na zpracování posudků, provize realitní kanceláře, náklady dražby, 

cena inzerce, správní poplatky a další prokazatelně oprávněné náklady) z účtu 

hospodářské činnosti.  

 

p o v ě ř u j e  

 

společnost MRA právním jednáním a provedením úkonů spojených s prodejem  

jednotek dle bodu 1. – 9. tohoto usnesení 

 

 

1003/26ZM/2018 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ  

a MŠ s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, 

příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Základní 

školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice 

Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 udělené Radou města 

Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2018/2019 

 

u k l á d á 

 

zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole 

 

Z: vedoucí OŠK  

                                           T: červenec 2018 

 

 

1004/26ZM/2018 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ Kapitána  

Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 

pro školní rok 2018/2019_____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Základní 

školu Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 

pro školní rok 2018/2019 udělené Radou města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2018/2019 

 

u k l á d á 

 

zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole           

 

Z: vedoucí OŠK  

                                           T: červenec 2018 

 

 

1005/26ZM/2018 - Poskytnutí investičního příspěvku pro rok 2018 ZŠ Gorkého Havířov_______ 

              

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

žádost Základní školy Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62 331 221 o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 138 000 Kč  

na pořízení výklopné elektrické pánve dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e   
 

poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Havířov – Město Gorkého 1/329 

okres Karviná, IČO: 62 331 221 ve výši 138 000 Kč na pořízení výklopné 

elektrické pánve, a to z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) 
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u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat: 

1. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018 snížení výdajové části rozpočtu  

odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 138 000 Kč 

2. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018 poskytnutí investičního příspěvku  

Základní škole Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62 331 221 

ve výši 138 000 Kč    

Z: vedoucí EO 

T: červen 2018 

 

 

1006/26ZM/2018 - Zvýšení příspěvků na provoz MŠ, ZŠ a SVČ ASTERIX pro rok 2018 

v souvislosti s úhradou nákladů plynoucích ze zavedení Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady 2016/679__________________________________________   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

s c h v a l u j e 

 

zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 3 B a č. 4 B 

k úhradě nákladů souvisejících s novou právní úpravou ochrany osobních údajů 

 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 výše 

uvedené usnesení 

          Z: vedoucí EO 

          T: září 2018 
 

 

1007/26ZM/2018 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov________________________________________      
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
s účinností od 1. 7. 2018 změnu zřizovací listiny zn. ZL/56/2015  ze dne 14. 12. 
2015 příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČO: 00306754, kterou se nahrazuje text Článku IV „Účel a předmět činnosti PO“, 
odst. 1., novým zněním takto:  
„Článek IV  
Účel a předmět činnosti PO 
1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb obyvatel města 

Havířova v oblasti rekreačního i závodního sportu a zajištění občanských  
a společenských potřeb.“ 
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p o v ě ř u j e   
 
podpisem dodatku č. 8 k úplnému znění zřizovací listiny zn. ZL/56/2015  
Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, a Bc. Alenu Zedníkovou, náměstkyni 
primátorky pro sociální rozvoj  

Z: vedoucí OPS 
T: červenec 2018 

 

 

1008/26ZM/2018 - Žádost o změnu účelu schválené dotace_________________________________   

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
žádost Mgr. Haliny Františákové, IČO 67712142, o změnu účelu schválené dotace 
dle přílohy č. 1 

 
n e s c h v a l u j e  
 
změnu účelu dotace schválené usnesením ZMH č. 931/24ZM/2018  
Mgr. Halině Františákové, IČO 67712142, na financování projektu „Výchovné 
pořady - 15 produkcí“ ze schváleného účelu na účel „Výchovné pořady - 
4 produkce“ 

 

 

1009/26ZM/2018 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 sportovním a mimosportovním 
subjektům - 2. dotační kolo___________________________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1.  navýšení výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary (dále jen „OJ 10“)  

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018 o celkovou částku 4 555 200 
Kč na pokrytí návrhů na poskytnutí dotací v oblasti kulturní, školské, 
zdravotnictví a životního prostředí, 

 

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

Havířova v roce 2018: 

 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši         7 839 000 Kč dle příloh č. 1 – 6 

II. ze sportovní sféry v celkové výši             393 000 Kč dle přílohy č. 7 

 

3.  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova dne 26. 2. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018 s 

fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodů 2. usnesení tohoto 

materiálu 
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p o v ě ř u j e 

 

1. vedoucího 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 

Z: vedoucí OŠK 

T: říjen 2018 

 

u k l  á d á   

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace  

a dary o 4 540 200 Kč do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018  

 

Z: vedoucí EO 

T: 24.09.2018 

 

 

1010/26ZM/2018 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“  
– umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol_________________  

 
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 2018 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek 
dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 
2017/2018 takto: 

 
10 000 Kč Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková 

organizace, IČO 62331558, a to 7 000 Kč za 1. místo dívek  
a 3 000 Kč za 3. místo chlapců, 

 
  7 000 Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace, IČO 68321261, za 1. místo chlapců, 
 

       5 000 Kč  Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,   
IČO 62331582, za 2. místo dívek, 

       
       5 000 Kč  Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, 
                        IČO 62331566, za 2. místo chlapců, 

 
       3 000 Kč  Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, 

IČO 13644271, za 3. místo dívek 
 

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2018. 
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2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými  
v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města 
Havířova dne 26.02. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018. 

 

p o v ě ř u  j e   
 
vedoucího odboru školství a kultury  podpisem veřejnoprávních smluv  
o poskytnutí dotace 

Z: vedoucí OŠK  
T: září 2018 

 

 

1011/26ZM/2018 - Informativní zpráva o splnění povinnosti plynoucí z ustanovení čl. II,  
odst. 6 zákona č. 230/2016 Sb._________________________________________  
 
Zastupitelstvo města Havířova  
 

b e r e  n a  v ě d o m í  
 
informativní zprávu o splnění povinnosti plynoucí z ustanovení čl. II, odst. 6. 
zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

 

 

1012/26ZM/2018 - Schválení pořízení investičního majetku a technického zhodnocení  

svěřeného majetku – ZŠ Žákovská Havířov_____________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 

okres Karviná, IČO: 62331230, za podmínky, že příspěvková organizace obdrží 

kladné rozhodnutíb o poskytnutí dotace 

 

1. pořízení staveb do vlastnictví zřizovatele:  

- stavba – venkovní učebna – altánek v pořizovací ceně cca 1 497 663,00 Kč  

včetně DPH 

- stavba – chodník v pořizovací ceně cca 80 335,00 Kč včetně DPH 

- stavba – oplocení v pořizovací ceně cca 188 527,00 Kč včetně DPH 

 

2. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

- technické zhodnocení svěřeného majetku - bezbariérové WC v pořizovací ceně 

cca 152 611,00 Kč včetně DPH 

- stavba – venkovní učebna – altánek v pořizovací ceně cca 1 497 663,00 Kč  

včetně DPH 

- stavba – chodník v pořizovací ceně cca 80 335,00 Kč včetně DPH 

- stavba – oplocení v pořizovací ceně cca 188 527,00 Kč včetně DPH 

 

za podmínky obdržení předchozího souhlasu Řídícího orgánu IROP se svěřením 

majetku pořízeného z dotace 
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u k l á d á  

 

vyhotovit OPS dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230, v souladu 

s usnesením tohoto materiálu 

 

 

1013/26ZM/2018 - Návrh na poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov, z. s.,  

na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“____          

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

poskytnutí dotace TJ Slovan Havířov, z. s., IČO 45239070, na realizaci projektu 

„Rekonstrukce fotbalového stadionu“ z rozpočtu MŠMT ČR ve výši 1 800 000 Kč, 

registrační list č. 133D531008085  

 

s c h v a l u j e  

 

poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov, z. s., IČO 45239070, ve výši  

1,2 mil. Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace  

Z: vedoucí OŠK 

          T: červenec 2018 

 

 

1014/26ZM/2018 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu  

Baník Havířov z. s.,  na spolufinancování projektu Centrum reprezentace 

stolního tenisu I. etapa_______________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z. s.,  

IČO 18055991, na realizaci projektu „TJ – Havířov - Centrum reprezentace 

stolního tenisu I. etapa“  ve výši 20 000 000 Kč, registrační list č. 133D531008030  
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s c h v a l u j e   

  

1. změnu usnesení č. 868/22ZM/2017 ze dne 18. 12. 2017 v části schvaluje takto: 

„záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

Havířov, z. s., IČO 18055991, na spolufinancování projektu „TJ – Havířov - 

Centrum reprezentace stolního tenisu I. etapa“  v roce 2018, a to max. ve výši 

50 % hodnoty projektu, nejvýše však 20 mil. Kč, za podmínky schválení 

a transferu dotace z MŠMT ČR na účet Sportovního klubu stolního tenisu Baník 

Havířov, z. s., a v roce 2019 poskytnout max. 40 % hodnoty projektu, nejvýše 

však 12 mil. Kč za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet 

Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z. s.“ 

 

2. poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, 

z. s., IČO 18055991, ve výši 20 mil. Kč na spolufinancování projektu  

„TJ – Havířov - Centrum reprezentace stolního tenisu I. etapa“ s tím, že 

poskytnutí dotace je vázáno na transfer dotace z MŠMT ČR na dotační účet 

Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov, z. s.   

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace  

Z: vedoucí OŠK 

          T: červenec 2018 

 

 

1015/26ZM/2018 - Navýšení příspěvku na provoz správy objektu zámku_____________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČO 00306754, navýšení příspěvku na provoz nutný k zajištění správy objektu 
zámku ve výši 1.160.000,00 Kč 
 

u k l á d á  
 
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018  
výše uvedené usnesení 

 

 
1016/26ZM/2018 - Souhlas s vyřazením neupotřebitelného svěřeného majetku  - mantinely  

pro lední hokej a snížení ceny Víceúčelové haly Havířov___________________   
 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČO: 00306754, vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku, který je součástí 
budovy Víceúčelové haly, z účetní evidence a snížení ceny budovy Víceúčelové 
haly Havířov ve zřizovací listině vyřazovaný majetek: mantinely pro lední hokej – 
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Zimní stadion Havířov – Víceúčelová hala Havířov svěřená ZL/56/2015 ze dne 
14.12.2015, inventární číslo budovy VÚH: 21320002 zůstatková (odhadovaná) 
cena vyřazovaného majetku ke dni 29.05.2018:  99.475,00 Kč snížená účetní cena 
budovy Víceúčelové haly Havířov: 77.537.601,76 Kč 

 

 

1017/26ZM/2018 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 48. – 71._____  
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
  
rozpočtová opatření č. 48., 49., 50., 68., 69., 70. a 71., dle důvodové zprávy 
 

s c h v a l u j e 
 
a) rozpočtová opatření č. 51. – 67., dle důvodové zprávy 
b) na základě rozpočtových opatření č. 48. – 71. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2018: 
 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 221 912,99 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 059 643,72 tis. Kč 

 
tř. 2 - nedaňové příjmy 27 393,75 tis. Kč 

 
tř. 3 - kapitálové příjmy 8 540,94 tis. Kč 

 
tř. 4 - přijaté transfery 1 126 334,58 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 421 948,87 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 011 902,47 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 063,77 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 20 392,54 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 476 358,24 tis. Kč 

 

odbor organizační 255 282,89 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 965,85 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 296 230,62 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 91 212,75 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 837 854,16 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 24 541,65 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 410 046,40 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 959,80 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 083,33 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 055,36 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 073,20 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 062,60 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 455,80 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 223,08 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 953,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 142,67 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 699,10 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 164,41 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 090,20 tis. Kč 
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MŠ Radniční 1 939,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 874,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 855,59 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 085,41 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 148,78 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 703,50 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 4 057,17 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 5 023,75 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 495,74 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 053,97 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 036,02 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 393,45 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 5 965,85 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 5 760,85 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 367,92 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové        3 952,48 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 7 587,99 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 8 748,57 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 9 907,07 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 565,82 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 303,91 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 066,08 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 6 967,61 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 089,30 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 58 139,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 40 731,24 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
20 866,45 tis. Kč 

 
Sociální služby města Havířova 56 596,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 

35 131,33 tis. Kč 

 
Ostatní dotace a dary 65 500,00 tis. Kč 

II. Financování celkem +200 035,88 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 
splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 
změna stavu na bankovních účtech +305 035,88 tis. Kč 
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1018/26ZM/2018 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2017 a účetní závěrka města  

Havířova sestavená k 31. 12. 2017_____________________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 

s c h v a l u j e 
 
1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání 

města Havířova za rok 2017 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, a v souladu  
s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,  

2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017, 
v rozsahu příloh č. 24 – 30 

 
u k l á d á 

 
1. vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů  

Právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2017 ve výši 
22 297 260,00 Kč na ZBÚ města, 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 
   T: 28.06.2018 

 
2. vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh  

na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2017 po 
zdanění ve výši 7 855 038,51 Kč na ZBÚ města, 
 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 28.06.2018 
 
3. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  

k 31. 12. 2017. 
   Z: vedoucí EO 

   T: 28.06.2018 

 
p o v ě ř u j e 

 
Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  
k 31. 12. 2017 

 

 

1019/26ZM/2018 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2019______ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 
2019“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2019“, 
který je přílohou předkládaného materiálu. 
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1020/26ZM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 05. 06. 2018 dle příloh 

 

 

1021/26ZM/2018 - Aktualizace č. 1 plánu financování obnovy kanalizací dle zákona  

o vodovodech a kanalizacích__________________________________________  
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
aktualizaci č. 1 plánu financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech  
a kanalizacích ve znění dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátorku města Havířova podpisem aktualizace č. 1 plánu financování obnovy 
kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích dle přílohy 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 07/2018  
 

 

1022/26ZM/2018 - Tarifní podmínky MHD Havířov od 1.7.2018 - rozšíření bezplatné přepravy  

(Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy  
Havířov v r. 2018)___________________________________________________  
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5193 o 3 600 000 Kč  
pro financování zvýšené ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov  
v r. 2018 z důvodu zavedení bezplatné přepravy pro cestující do 18 let věku  
a pro cestující nad 65 let věku v tomto přepravním systému 

 

u k l á d á 

 

navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 celkem o 3 600 000 Kč zapracovat  

do rozpočtových úprav V. na r. 2018 

          Z: vedoucí EO 

          T: 09/2018  
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1023/26ZM/2018 - Prodloužení trasy linky č. 410 MHD Havířov (Zvýšení prokazatelné  

ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov v r. 2018)____________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5193 o 126 000 Kč pro 

financování zvýšené ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov  

v r. 2018 z důvodu prodloužení trasy linky č. 410 MHD Havířov 

 

u k l á d á 

 

navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 celkem o 126 000 Kč zapracovat  

do rozpočtových úprav V. na r. 2018 

          Z: vedoucí EO 

          T: 09/2018 

 

 

1024/26ZM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady konané  

dne 29. 3. 2018______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

zprávu o průběhu valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem 

Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO  47677287 (dále jen „společnost“), 

konané dne 29. března 2018 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy  

 

  

1025/26ZM/2018 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Irena Michalová_______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost o ukončení činnosti přísedící Okresního soudu v Karviné paní Ireny 

Michalové, trvale bytem ……………………, a zánik její funkce ke dni 26.6.2018 

 

 

 

u k l á d á 

 

zaslat oznámení předsedkyni Okresního soudu v Karviné o zániku funkce přísedící 

Okresního soudu v Karviné paní Ireny Michalové 

 

          Z: vedoucí OPS 

                                                                                                 T: 25.7.2018 

 

 

 



 
       Usnesení z 26. zasedání  

     Zastupitelstva města Havířova 
   konaného dne 25.06.2018 

28 

1026/26ZM/2018 - Počet členů zastupitelstva____________________________________________   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

pro volební období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva města Havířova na 43. 

 

  

1027/26ZM/2018 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Soběšovice pro výkon činnosti Městské  

policie Havířov_____________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

veřejnoprávní smlouvu s obcí Soběšovice na výkon činnosti Městské policie 

Havířov na jejím území dle přílohy č. 2 

 

                                                

1028/26ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova  

dle Přílohy č. 1.1-1.3 

2. zápisy z provedených kontrol dle Příloh č. 2.1-2.3 

3. zápis o provedené kontrole dle přiloženého protokolu dle Přílohy č. 3 

 

 
1029/26ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období od 

12.04.2018 do 13.06.2018, dle příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.         Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ v. r. 

primátorka města                     náměstkyně primátorky   

                                                                    pro sociální rozvoj  































































































 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

26. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 25. června 2018 od 13:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.06.2018  

 

01. Schválení předsednictva 26. zasedání ZMH, konaného dne 25.06.2018 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   

 

 

02. Schválení programu 26. zasedání ZMH, konaného dne 25.06.2018 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora  

 

 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 26. zasedání ZMH, konaného dne 25.06.2018 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora  

 

 

04. Zpráva o ověření zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 23.04.2018 

        

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   

 

 

05. Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

                    Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora 

 

 

06. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havřov-město 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 
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07. Záměr prodeje pozemků na stavbu garáží v k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

08. Záměr prodeje pozemku parc.č. 3736, k.ú. Havířov-město 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
____________________________________________________________________ 

 

09. Prodej části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
____________________________________________________________________ 

 

10. Prodej části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
____________________________________________________________________ 

 

11. Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Šumbark 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
____________________________________________________________________ 

 

12. Výkup části pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 
____________________________________________________________________ 
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13. Výkup v rámci realizace stavby „Odkanalizování Havířova, části města  

Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí – V. etapa“ 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 
____________________________________________________________________ 

 

14. Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  

od pana Rostislava Šmída 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

15. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1055/2, k.ú. Prostřední Suchá 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
____________________________________________________________________ 
 

16. Využití budovy č. p. 893 na ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Květoslava Dudová, referent oddělení správy majetku EO 
 

 

17. Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ M. Kudeříkové 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

18. Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové organizaci  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO 
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19. Změna Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných  

částech domu z majetku města Havířova  

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                     Mgr. Kateřina Kavková, právník odboru právních služeb 

                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

                         Mgr. Lukáš Lhotský, vedoucí právního odboru a vnitřních věcí MRA, s.r.o. 

 

 

20. Výjimka z nejnižšího počtu  žáků  ve třídách základní školy pro ZŠ a MŠ s polským  

      jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro    

      školní   rok 2018/2019  

                                                                        

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

                     Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 

                     Petra Holešová, referent oddělení školství 

 

 

21. Výjimka z nejnižšího počtu  žáků ve třídách základní školy  pro ZŠ Kapitána   

      Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná pro školní rok  

      2018/2019                                                                        

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 

   Petra Holešová, referent oddělení školství 

 

 

22. Poskytnutí investičního příspěvku pro rok 2018 ZŠ Gorkého Havířov 

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení  

 

 

23. Zvýšení příspěvků na provoz MŠ, ZŠ a SVČ ASTERIX pro rok 2018 v souvislosti  

      s úhradou nákladů plynoucích ze zavedení Nařízení Evropského parlamentu a Rady      

      2016/679 

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 
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24. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních  

      zařízení Havířov   

    

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

 

 

25. Žádost o změnu účelu schválené dotace   

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

               Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                           Ing. Lucie Šillerová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit   

 

 

26. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní dotace  

      a dary“ v roce 2018 sportovním a mimosportovním subjektům, 2. dotační kolo  

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

   Ing. Lucie Šillerová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit   
 

 

27. Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ –    

      umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol  
 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

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

 

 

28. Informativní zpráva o splnění povinnosti plynoucí z ustanovení čl. II, odst. 6 zákona     

      č. 230/2016 Sb.  

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

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

 

29. Schválení pořízení investičního majetku a technického zhodnocení svěřeného  

      majetku – ZŠ Žákovská Havířov 

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Mgr. Dan Stankuš, ředitel ZŠ Žákovská Havířov 

 

      k tomuto bodu bude přizván Mgr. Dan Stankuš, ředitel ZŠ Žákovská 
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30. Návrh na poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov, z.s. na spolufinancování 

projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“         

 
Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  
Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 
 

 

31. Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

      Havířov z. s.,  na spolufinancování projektu Centrum reprezentace stolního  
tenisu I. etapa  

 
Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  
Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 
 

 
32. Navýšení příspěvku na provoz správy objektu zámku  

 
Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 
Zpracoval:  Ing. Radomír Kácal, ředitel příspěvkové organizace 

 

 

33. Souhlas s vyřazením neupotřebitelného svěřeného majetku – mantinely  
pro lední hokej a snížení ceny Víceúčelové haly Havířov 
 
Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 
Zpracoval:  Ing. Radomír Kácal, ředitel příspěvkové organizace 

 

                

34. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 48. – 71.  
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková        
                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 
                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO  

 

 
35. Závěrečný účet města Havířova za rok 2017 a účetní závěrka města Havířova  

sestavená k 31. 12. 2017 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 
                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO 

                     Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu EO 
                     Ing. Vladislava Mlynaričová, vedoucí oddělení účetnictví EO 
                     Ing. Eva Horáková, vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 
                     Ing. Radomír Kunz, vedoucí oddělení technické infrastruktury 
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36. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2019 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

 

 

37. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

                                             Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 

 

 

38. Aktualizace č. 1 plánu financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech 

a kanalizacích  

 

Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Gerard Krupa, vedoucí odboru komunálních služeb 

                     Ing. Radomír Kunz, vedoucí oddělení technické infrastruktury OKS 

 

 

39. Tarifní podmínky MHD Havířov od 1.7.2018 (rozšíření bezplatné přepravy) 

 

Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Gerard Krupa, vedoucí odboru komunálních služeb 

                     Naďa Czechová, referent odboru komunálních služeb 

 

 

40. Prodloužení trasy linky č. 410 Městské hromadné dopravy Havířov 

 

Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

Zpracoval:  Ing. Gerard Krupa, vedoucí odboru komunálních služeb 

                     Naďa Czechová, referent odboru komunálních služeb 

 

 

41. Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady koanaé dne 29.3.2018 

 

Předkládá: Miroslav POLAK, člen Zastupitelstva města Havířova 

Zpracoval: Miroslav Polak, člen Zastupitelstva města Havířova 

 

 

42. Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Irena Michalová  

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ,  primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocian, vedoucí odboru právních služeb 

Renáta Vargová, referentka odboru právních služeb 

 



 
 

Program 26. zasedání ZMH 

konaného dne 25.06.2018 

9 

43. Počet členů ZMH 2018 – 2022 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ,  primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník MMH 

 

 
44. Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek pro ekonomiku a správu majetku   

Zpracoval:  Ing. Jiřina Zvěřinská, vedoucí organizačního odboru 

                           Marie Burgetová, pracovník organizačního odboru 

 

 

45. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 

Zpracoval:  Ing. Eduard Heczko, předseda KV ZMH 

Petra Maňhalová, DiS., tajemnice KV ZMH 

 

 

46. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířova 

                Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

                Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  

                Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

 

 

47. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 
- tento bod bude zařazen 2 hodiny po zahájení 26. zasedání ZMH   

 

 

 

 
Po projednání jednotlivých bodů programu, před zahájením interpelací, proběhne 

prezentace společnosti Ernst & Young, s.r.o., Praha  
 
S názvem:   Koncepce odpadového hospodářství k projektu Vytvoření  

strategických dokumentů pro město Havířov  

 
Přednášející:  Jaroslav Vodáček a Libor Cupal 
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     Příloha č. 1 

 

Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace,  

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 25.06.2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 

příspěvková organizace 
IČO: 62331248 

 

 

Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití 
výměra 

v m2 

součástí 

pozemku je 

stavba s č. 

popisným  

účetní hodnota 

pozemku bez ceny 

stavby  

k 25.06.2018 (v Kč)  

Havířov -

město 
2073 zastavěná plocha a nádvoří 3 906 1143 2.506.240,00 

Havířov -

město 
2074 zastavěná plocha a nádvoří 1 332 

budova bez 

č. p./č. ev. 
852.480,00 

Havířov -

město 
2075 ostatní plocha - zeleň 2 386 --- 7.140,00 

Havířov -

město 
2076/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha 
319 --- 957,00 

Havířov - 

město 
2076/3 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha 
1 383 --- 4.149,00 

Havířov -

město 
2077/2 ostatní plocha - zeleň 1 876 --- 5.628,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku  

k 25.06.2018 (v Kč)      

Havířov-

město 
2073 

budova školy 

1960 
1143 

74.266.701,69 
Havířov-

město 
2074 

budova školy 

1960 

budova bez 

č. p./č. ev. 
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c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota stavby 

bez ceny pozemku 

k 25.06.2018 (v Kč) 

Havířov - 

město 

2076/2 

2076/3 

2077/2 

travnatá plocha  

1960 

 

28.866,61 

Havířov - 

město 
2075 

osvětlení školy 

1960 
327.921,40 

Havířov - 

město 
2077/2 

účelová komunikace k budově školní jídelny 

2001 
619.624,16 

Havířov - 

město 
2075 chodníky v areálu školy 176.860,00 

Havířov - 

město 

2075 

2077/1 
oplocení školy 51.518,00 
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Inventární číslo Název Účetní cena

000000000899 Kopírovací stroj SHARP 163 30 000,00
000000010424 Konvektomat 215 390,00
000000016230 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016231 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016232 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016233 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016234 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016235 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016236 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016237 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016238 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016239 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016240 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016241 Matrace IVANA 90/200 4 498,20
000000016242 Matrace IVANA 200/200 8 996,30
000000016243 Matrace IVANA 200/200 8 996,30
000000018653 Rošt 2000/1000/330 5 878,50
000000018654 Rošt 2000/1000/330 5 878,50
000000018655 Rošt 2000/1000/330 5 878,50
000000018656 Rošt 2000/1000/330 5 878,50
000000018657 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018658 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018659 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018660 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018661 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018662 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018663 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018664 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018665 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018666 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018667 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018668 Rošt 2000/900/330 5 734,50
000000018767 GSM systém - Zámek Havířov 63 312,00
000000030977 Myčka nádobí Classeq HYDRO 857 82 159,00
000000041737 Křeslo Paša 3 105,00
000000041738 Křeslo Paša 3 105,00
600201000020 Zásobník tekutého mýdla 475,80
600201000021 Zásobník hygienických sáčků 305,00
600201000035 Zásobník tekutého mýdla 475,80
600201000036 Zásobník papírových utěrek 475,80
600201000037 Zásobník papírových ručníků 427,00
600202000044 Okrasná zeleň 1 830,00
600202000045 Židle-recepční 2 440,00
600202000082 Zrcadlo v rámu WC 610,00
600202000083 Zrcadlo v rámu WC 610,00
600202000160 Zrcadlo WC 854,00
600202000165 Noční stolek 2 562,00

Soupis majetku



600202000166 Noční stolek 2 562,00
600202000167 Židle k prac.stolu 2 623,00
600202000168 Židle k prac.stolu 2 623,00
600202000169 Stolní lampa 1 708,00
600202000170 Stolní lampa 1 708,00
600202000172 Noční lampa 976,00
600202000173 Noční lampa 976,00
600202000174 Zrcadlo 2 562,00
600202000175 Zrcadlo 2 562,00
600202000183 Zrcadlo WC 2 440,00
600202000184 Zrcadlo WC 2 440,00
600202000198 Stolní lampa 1 708,00
600202000199 Noční lampa 976,00
600202000203 Židle k prac.stolu 2 623,00
600202000211 Stolní lampa 1 708,00
600202000212 Noční lampa 976,00
600202000213 Noční lampa 976,00
600202000214 Zrcadlo koupelna 2 562,00
600202000216 Židle k prac.stolu 2 623,00
600202000224 Stolní lampa 1 708,00
600202000225 Noční lampa 976,00
600202000226 Noční lampa 976,00
600202000229 Židle k prac.stolu 2 623,00
600202000237 Stolní lampa 1 708,00
600202000238 Noční lampa 976,00
600202000239 Noční lampa 976,00
600202000242 Židle k prac.stolu 2 623,00
600202000251 Noční lampa 976,00
600202000252 Noční lampa 976,00
600202000260 Židle k prac.stolu 2 623,00
600202000263 Stolní lampa 1 708,00
600202000264 Noční lampa 976,00
600202000265 Noční lampa 976,00
600202000266 Zrcadlo 2 562,00
600202000274 Stůl odkládací 0,7x0,7 -výklenek 2 745,00
600202000275 Židle-zelená 2 440,00
600202000282 Stolní lampa 1 708,00
600202000283 Noční lampa 976,00
600202000284 Noční lampa 976,00
600202000345 Hasící přístroj- 1 213,90
600202000346 Hasící přístroj- 1 213,90
600202000347 Hasící přístroj- 1 213,90
600202000348 Hasící přístroj- 1 213,90
600202000350 Strom Dracena + květináč 1 250,00
600202000351 Vitrína jídelních lístků - budova 2 000,00
600202000353 Nerez Gastro nádobí GND1/3-200 631,00
600202000354 Nerez Gastro nádobí GND1/3-200 631,00
600202000355 Nerez Gastro nádobí GND1/3-200 631,00
600202000356 Nerez Gastro nádobí GND1/1-100 692,00
600202000357 Nerez Gastro nádobí GND1/1-100 692,00
600202000358 Nerez Gastro nádobí GND1/2-200 705,00
600202000359 Nerez Gastro nádobí GND1/2-200 705,00
600202000360 Nerez Gastro nádobí GND1/2-200 552,00
600202000361 Nerez pekáč se skl.držáky 2 827,00



600202000362 Nerez pekáč se skl.držáky 2 827,00
600202000363 Nerez pekáč se skl.držáky 2 827,00
600202000364 Nerez pekáč se skl.držáky 2 827,00
600202000373 Gastro  nádoba 512,40
600202000374 Gastro  nádoba 512,40
600202000533 Konferenční stůl 1 215,00
600202200004 Výrobník ledu SCOTSMAN 10 25 620,00
600202200007 Komerční drtič odpadu 3/4 HP 77 372,00
600202200009 Rezon s vodní lázní 3xGN1/1 82 204,00
600202200014 Obchodní digitální váha 6 MX 20 984,00
600202200016 Nářezový stroj šikmý 24 156,00
600202200017 Chladící pult 2dveře 117 486,00
600202200020 Chladnička LIEBHERR 360l 26 747,00
600202200021 Chladnička LIEBHERR 360l 26 747,00
600202200022 Chladnička FKS 5000 32 097,00
600202200023 Chladnička FKS 5000 32 097,00
600202200026 Elektrická grilovací plotna 129 583,50
600202200027 Pečící trouba na brambory 139 414,30
600202270001 Zápultí barového pultu 48 312,00
600202270002 Čalouněný box 34 160,00
600202270003 Kuchyňská linka 37 380,00
600202270004 Zasedací stůl pro 22 osob 75 640,00
600202270005 Závěsný lustr 33 159,60
600202270006 Závěsný lustr 33 159,60
600202270007 Zasedací stůl 3,2m 34 135,60
600202270008 Závěsný lustr 33 159,60
600202270012 Čalouněný 3sedák 22 643,20
600202270016 Čalouněný 3sedák 22 643,20
600202270017 Stůl mycí zakrytý - komlet-u pípy 26 566,00
600202270018 Pracovní stůl se zásuvkami 30 960,00
600202270020 Stůl s dřezem k myčce 34 892,00
600202270022 Pracovní stůl se zásuvkou nerez 29 878,00
600202270023 Pracovní stůl se zásuvkou nerez 31 208,00
600202270024 Soustava nerez regálu 2 ks 20 387,00
600202270025 Stůl mycí se 3 šuplíky 27 598,00
600202270026 Stůl mycí se 3 šuplíky 29 636,00
600202800001 Offisová skříňka 10 248,00
600202800002 Restaurační stůl-kulatý 7 930,00
600202800003 Restaurační stůl-kulatý 7 930,00
600202800004 Jídelní stůl 4místný 10 309,00
600202800005 Jídelní stůl 4místný 10 309,00
600202800006 Jídelní stůl 4místný 10 309,00
600202800007 Jídelní stůl 4místný 10 309,00
600202800008 Jídelní stůl 4místný 10 309,00
600202800009 Jídelní stůl 2místný 7 503,00
600202800010 Jídelní stůl 2místný 7 503,00
600202800011 Jídelní stůl 2místný 7 503,00
600202800012 Jídelní stůl 2místný 7 503,00
600202800013 Jídelní stůl u boxu 9 150,00
600202800014 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800015 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800016 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800017 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800018 Nástěnné světlo 5 490,00



600202800019 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800020 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800021 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800022 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800023 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800024 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800025 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800026 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800027 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800028 Závěsný lustr 18 300,00
600202800029 Závěsný lustr 18 300,00
600202800030 Závěsný lustr 18 300,00
600202800031 Čalouněná sedačka 1místná +3 7 808,00
600202800032 Čalouněná sedačka 1místná 7 808,00
600202800033 Čalouněná sedačka 1místná 7 808,00
600202800034 Čalouněná sedačka 1místná 7 808,00
600202800035 Čalouněná sedačka 1místná 7 808,00
600202800036 Čalouněná sedačka 1místná 7 808,00
600202800037 Závěsný lustr 18 300,00
600202800038 Závěsný lustr 18 300,00
600202800039 Závěsný lustr 18 300,00
600202800040 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800041 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800042 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800043 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800044 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800045 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800046 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800047 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800048 Nástěnné světlo 5 490,00
600202800049 Pracovní stůl nerez 7 259,00
600202800050 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800051 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800052 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800053 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800054 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800055 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800059 Skříň zaoblená offisová 16 836,00
600202800073 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800074 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800075 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800076 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800077 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800078 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800079 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800080 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800081 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800082 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800083 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800084 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800085 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800086 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800087 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800088 Nástěnné svítidlo 5 490,00



600202800090 Závěsný lustr 18 300,00
600202800091 Závěsný lustr 18 300,00
600202800092 Závěsný lustr 18 300,00
600202800093 Závěsný lustr 18 300,00
600202800094 Závěsný lustr 18 300,00
600202800096 Zásuvkový kontejnér 6 405,00
600202800106 Závěsný lustr 18 300,00
600202800109 Čalouněná sedačka 1místná 7 808,00
600202800110 Čalouněná sedačka 1místná +3 7 808,00
600202800111 Čalouněná sedačka 1místná 7 808,00
600202800112 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800113 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800114 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800115 Toaletní stolek 6 466,00
600202800116 Pracovní stolek se skříňkou 9 577,00
600202800117 Stolek pod televizor - salonek dole 5 490,00
600202800118 Konferenční stolek 8 344,80
600202800119 Čalouněné křeslo-zelené 7 978,80
600202800120 Čalouněné křeslo - zelené 7 978,80
600202800123 Závěsný lustr 18 300,00
600202800124 Závěsný lustr 18 300,00
600202800125 Závěsný lustr 18 300,00
600202800126 Závěsný lustr 18 300,00
600202800127 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800128 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800129 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800130 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800131 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800132 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800133 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800134 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800135 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800136 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800138 čalouněná sedačka1místná 7 808,00
600202800139 čalouněná sedačka1místná 7 808,00
600202800140 čalouněná sedačka1místná 7 808,00
600202800141 čalouněná sedačka1místná 7 808,00
600202800142 čalouněná sedačka1místná 7 808,00
600202800143 čalouněná sedačka1místná 7 808,00
600202800144 čalouněná sedačka1místná 7 808,00
600202800145 čalouněná sedačka1místná 7 808,00
600202800146 Závěsný lustr 18 300,00
600202800147 Závěsný lustr 18 300,00
600202800148 Závěsný lustr 18 300,00
600202800149 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800150 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800151 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800152 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800153 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800155 Zásuvkový kontejnér 6 405,00
600202800156 Závěsný lustr 18 300,00
600202800159 Stolek se zrcadlem 9 577,00
600202800160 Odpočivné křeslo - zelené 5 563,20
600202800161 Stolek se zásuvkou a zrcadlem 9 577,00



600202800162 Odpočivné křeslo 5 563,20
600202800163 Odpočivné křeslo 5 563,20
600202800166 Stolek se zásuvkou a zrcadlem 9 577,00
600202800167 Odpočivné křeslo 5 563,20
600202800168 Odpočivné křeslo 5 563,20
600202800169 Stolek se skříňkou a zrcadlem 9 577,00
600202800170 Odpočivné křeslo 5 563,20
600202800171 Odpočivné křeslo 5 563,20
600202800174 Stolek se zásuvkou a zrcadlem 9 577,00
600202800175 Odpočivné křeslo 5 563,20
600202800176 Odpočivné křeslo 5 563,20
600202800179 Stolek se zásuvkou a zrcadlem 9 577,00
600202800180 Odpočivné křeslo - zelené 5 563,20
600202800181 Úložná skříňka 8 832,80
600202800182 Stolek se zrcadlem 9 577,00
600202800183 Stolek pod televizor 5 490,00
600202800184 Konferenční stolek kulatý 8 344,80
600202800185 Čalouněný 1sedák +3 7 978,80
600202800186 Čalouněný 1sedák +3 7 978,80
600202800187 Odpočivné křeslo - zelené 5 563,20
600202800190 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800191 Nástěnné svítidlo 5 490,00
600202800192 Čalouněná sedačka 1místná +3 7 808,00
600202800193 Čalouněná sedačka 1místná + 3 7 808,00
600202800194 Pracovní stůl jednoduchý 12 727,00
600202800196 Pracovní stůl rohový 17 849,00
600202800197 Dřez nerez 16 398,00
600202800199 Pracovní stůl nerez 17 357,00
600202800201 Pracovní stůl nerez 10 546,00
600202800203 Pracovní stůl se zásuvkou nerez 16 856,00
600202800204 Nerez regál 4 police 13 338,00
600202800206 Dřez jednodílný 13 982,50
600202800207 Nerez regál 4 police 15 296,50
600202800208 Nerez regál 4 police 15 296,50
600202800220 Restaurační vozík policový 14 109,30
600202800246 Dřez jednodílný lisovaný - komplet 10 739,70
600202800247 Podstavec pod dřez - komplet 6 246,40
600202800248 Nerez dvoudřezový lisovaný 27 358,50
600202800249 Podstavec pod dřez 6 888,10
600202800482 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800483 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800484 Kufrbox 3 489,20
600202800486 Konferenční stolek světlý 4 880,00
600202800489 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800490 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800491 Kufrbox 3 489,20
600202800492 Skříňka 2dveřá 4 379,80
600202800493 Konferenční stolek 4 880,00
600202800496 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800497 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800498 Kufrbox 3 489,20
600202800499 Skříňka 2dveřá 4 379,80
600202800500 Konferenční stolek 4 880,00
600202800503 Čelo s noč.stolkem 4 758,00



600202800504 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800505 Kufrbox 3 489,20
600202800506 Skříňka 2dveřá 4 379,80
600202800507 Konferenční stolek 4 880,00
600202800510 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800511 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800512 Kufrbox 3 489,20
600202800513 Skříňka 2dveřá 4 379,80
600202800514 Konferenční stolek 4 880,00
600202800516 Stojací lampa 3 050,00
600202800517 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800518 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800519 Kufrbox 3 489,20
600202800520 Konferenční stolek 4 880,00
600202800523 Skladový regál 4 941,00
600202800524 Skladový regál 4 941,00
600202800525 Skladový regál 4 636,00
600202800526 Skladový regál 4 941,00
600202800527 Skladový regál 4 941,00
600202800528 Skladový regál-ve Vinotéce rozložený 3 172,00
600202800530 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800531 Čelo s noč.stolkem 4 758,00
600202800532 Stojací lampa 3 050,00
600202800560 Chladnička-pultový mražák 4 000,00

3 633 517,10Celkem
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace,  

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 1. 7. 2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

IČO: 00306754 

 

1. Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití 
výměra 

v m2 

součástí 

pozemku 

je stavba  

účetní hodnota 

pozemku  

bez ceny stavby 

k 1. 7. 2018 (Kč)      

Bludovice 2996/1 
zastavěná plocha a nádvoří  

(u VÚH Těšínská 2a) 
5 789 1296 5.188.500,00 

Bludovice 2996/4 
ostatní plocha - zeleň  

(u VÚH Těšínská 2a) 
1 949 --- 5.760,00 

Bludovice 2996/6 
ostatní plocha - zeleň  

(u VÚH Těšínská 2a) 
3 407 --- 10.089,00 

Bludovice 2996/7 
ostatní plocha -  zeleň  

(u VÚH Těšínská 2a) 
1 269 --- 3.837,00 

Bludovice 2996/10 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(u VÚH Těšínská 2a) 

2 626 --- 8.991,00 

Bludovice 3212 
zastavěná plocha a nádvoří   

(u VÚH Těšínská 2a) 
285 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
96.900,00 

 Bludovice 2694 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Zelená Životice) 

2 701 --- 8.127,00 

Bludovice 1351/3 
ostatní plocha - jiná plocha 

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
231 --- 33.264,00 

Bludovice  1353/1 
zahrada  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
838 --- 120.381,00 

Bludovice 1353/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 

823 --- 117.813,60 

Bludovice 1272/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Selská) 

2 018 --- 12.713,40 

Bludovice 205/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé)                                  

1 205 --- 964.000,00 

Bludovice 205/6 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé) 

4 711 --- 3.768.800,00 

Bludovice 511/111  ostatní plocha - sportoviště 3 343 --- 10.029,00 
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a rekreační plocha  

(ZŠ F. Hrubína) 

Bludovice 464/11 
ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  
(ZŠ Mládežnická) 

8 530 --- 25.602,00 

Bludovice 2575/14 
ostatní plocha – jiná plocha 

(hřiště Havířov-Životice) 
402 --- 18.492,00 

Bludovice 2575/16 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 

(hřiště Havířov-Životice) 

1 287 --- 59.202,00 

Bludovice 2575/17 
zastavěná plocha a nádvoří 

(hřiště Havířov-Životice) 
20 --- 920,00 

Šenov  

u Ostravy 
2349/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 
104 ---   26.000,00 

Šumbark  944/172 
ostatní plocha - zeleň  

( ZŠ M. Pujmanové) 
2 253 --- 6.813,00 

Šumbark      944/588 
zastavěná plocha a nádvoří 

(ZŠ M. Pujmanové) 
86 --- 258,00 

Šumbark      944/589 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 

3 435 ---             10.305,00 

Šumbark      944/590 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 
3 098 --- 9.294,00 

Šumbark  1460/201 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Gen. Svobody) 
9 175 --- 27.525,00 

Šumbark  2105/746 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  
(hřiště ul. Jedlová,  

u ZŠ Moravská) 

4 880 --- 24.385,00 

Šumbark 25/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

1 146 --- 829.704,00 

Šumbark 26 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

4 522 --- 13.581,00 

Šumbark 688/6 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

2 804 --- 222.876,00 

Šumbark 691/7 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

5 605 --- 560.400,00 

Šumbark 2469/32 
zastavěná plocha a nádvoří 

(provozní budova –  

Centrum dopravní výchovy) 
223 1269 9.792,00 

Šumbark 2469/35 
ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 
449 --- 19.716,00 

Šumbark 2469/36 ostatní plocha - sportoviště  --- 195.149,00 
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a rekreační plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 

4 444 

Šumbark 2469/37 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Centrum dopravní výchovy) 

1 061 --- 46.591,00 

Šumbark 2469/39 
ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 
314 --- 13.788,00 

Havířov -

město 
331/7 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(dětský park Fibichova) 
1 398 --- 4.194,00 

Havířov - 

město 
649/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště Lázeňská) 

5 142 --- 15.426,00 

Havířov -

město 
988/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  
(hřiště u ZŠ Žákovská) 

5 440 --- 16.338,00 

Havířov -

město 
988/3 

zastavěná plocha  

(Sportovní hala Žákovská) 
2 670 1 548 8.010,00 

Havířov -

město 
988/5 

ostatní plocha - jiná plocha 

(komunikace ke Sportovní 

hale Žákovská) 

687 --- 2.061,00 

Havířov -

město 
2215 

zastavěná plocha a nádvoří 

(minigolf na ul. Astronautů) 
59 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
       189,00 

Havířov -

město 
2216 

ostatní plocha - jiná plocha 

(minigolf na ul. Astronautů) 
17 ---          72,00 

Havířov -

město 
2217 

ostatní plocha - jiná plocha 

(minigolf na ul. Astronautů) 
88 ---        270,00 

Havířov -

město 
2218 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(minigolf na ul. Astronautů) 

103 ---        342,00 

Havířov -

město 

 

2200 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál Městské sportovní haly 

na ul. Astronautů 2) 

21 567 --- 107.670,00 

Havířov -

město 

 

2207 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(areál Městské sportovní 

haly) 

2 619 --- 1.475.600,00 

Havířov -

město 
2208 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál Městské sportovní 

haly) 

160 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
89.600,00 

Havířov -

město 
2195 

zastavěná plocha a nádvoří  
(areál Městské sportovní haly) 

4 376 859 13.176.450,00 

Havířov -

město 
3938 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

390 --- 1.164,00 

Havířov -

město 
3950/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

17 298 --- 49.389,00 
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Havířov -

město 
3951 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
506 ---      1.533,00 

Havířov -

město 
3952 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
427 ---     1.410,00 

Havířov -

město 
3953 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
519 863  289.800,00 

Havířov -

město 
3954 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha 

(areál koupaliště) 

2 446 ---      7.416,00 

Havířov -

město 
3955 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
2 051 ---     6.201,00 

Havířov -

město 
3956 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
331 ---        984,00 

Havířov -

město 
3957 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
1 347 ---       4.017,00 

Havířov -

město 
3958 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
537 ---       1.608,00 

Havířov -

město 
3959 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
1 416 ---       4.269,00 

Havířov -

město 
3960 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
370 ---       1.113,00 

Havířov -

město 
3961 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
76 ---           225,00 

Havířov -

město 
3962 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
401 ---     1.071,00 

Havířov -

město 
3963 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
1 323 ----    46.305,00 

Havířov -

město 
3964 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
419 ---      1.302,00 

Havířov -

město 
3965/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
1 290 ---      3.858,00 

Havířov -

město 
3966 

zastavěná plocha a nádvoří  

(areál koupaliště) 
45 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

    39.480,00 

Havířov -

město 
3967 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
912 ---      2.727,00 

Havířov -

město 
3969 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
331 ---         990,00 

Havířov -

město 
3971 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
222 ---         663,00 



Příloha č. 2 

Stránka 5 z 17 

 

Havířov -

město 
3972 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
1 198* 244  943.460,00 

Havířov -

město 
3974 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
206 ---        603,00 

Havířov -

město 
3975 

ostatní plocha - jiná plocha 

(areál koupaliště) 
389 ---      1.167,00 

Havířov -

město 
3976 

ostatní plocha - jiná plocha 

(areál koupaliště) 
59 ---         186,00 

Havířov -

město 
3977 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  
(areál koupaliště) 

237 ---        693,00 

Havířov -

město 
3980 

ostatní plocha – zeleň 

(zámek Havířov) 
827 --- 32.727,00 

Havířov -

město 
3981 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace (zámek Havířov) 
49 --- 22.583,00 

Havířov -

město 
3982 

zastavěná plocha a nádvoří 

(zámek Havířov) 
165 --- 101.739,00 

Havířov -

město 
3983 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace (zámek Havířov) 
22 --- 6.116,00 

Havířov -

město 
3985 

zastavěná plocha a nádvoří 

(zámek Havířov) 
504 243 397.600,00 

Havířov -

město 
3986/2 

ostatní plocha – jiná plocha 

(zámek Havířov) 
228 --- 684,00 

Havířov -

město 
3986/3 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace (zámek Havířov) 
558 --- 1.674,00 

Havířov -

město 
4037/4 

zastavěná plocha a nádvoří 

(stavba sociálního zařízení 

v parku Na Nábřeží) 

35 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
105,00 

Havířov -

město 
134 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ZŠ Na Nábřeží) 

7 438 --- 22.311,00 

Havířov -

město 
133/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

418 --- 1.254,00 

Havířov -

město 
133/4 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

581 --- 1.743,00 

Havířov -

město 
1425 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště u ZŠ Gorkého) 

8 972 --- 27.072,00 

Havířov -

město 
833/5     

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště u ZŠ 1. máje) 

2 223 --- 2.009.592,00 

Havířov -

město 
2169/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ZŠ M. Kudeříkové) 

12 877 --- 31.575,00 

Havířov -

město 
2173/4 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ZŠ M. Kudeříkové) 

3 --- 21,00 
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Havířov - 

město 
621 

zastavěná plocha a nádvoří 
(tělocvična na ul. Palackého 2a) 

362 1584 313.320,00 

Havířov -

město 
620/2 

zastavěná plocha a nádvoří 

(budova s přístupovou 

chodbou k tělocvičně na ul. 

Palackého 2a) 

44 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
37.138,00 

Havířov -

město 
622/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(přístup k tělocvičně na ul. 

Palackého 2a) 

178 --- 533,00 

Dolní 

Datyně 
302 

zastavěná plocha a nádvoří  

(pod budovou na fotbalovém 

hřišti Sportovně rekreační 

areál ul. Zemědělská) 

221 136 7.956,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

11 721 --- 38.892,00 

Dolní 

Datyně 
303/2 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

983 --- 2.949,00 

Dolní 

Datyně 
303/3 

zastavěná plocha a nádvoří  

(pod budovou skladu 

Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

33 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
99,00 

Dolní 

Datyně 
305 

ostatní plocha - neplodná 

půda (pomocné fotbalové 

hřiště Sportovně rekreační 

areál ul. Zemědělská)  

406 --- 1.218,00 

Dolní 

Datyně 
306/1 

ostatní plocha – jiná plocha  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

2 503 --- 7.509,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/34 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

3 992 --- 387.224,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/35 

ostatní plocha - zeleň  

(Městský fotbalový areál) 
1 608 --- 155.976,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/47 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

2 869 --- 1.147.600,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

ostatní plocha - jiná plocha  

(u tribuny – Městský 

fotbalový areál) 

1 248 --- 2.467,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

27 468 --- 2.664.396,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/3 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

148 --- 14.356,00 



Příloha č. 2 

Stránka 7 z 17 

 

Prostřední 

Suchá 
1248/5 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
1 708 --- 165.676,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/6 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
771 --- 74.787,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/7 

zastavěná plocha a nádvoří 

(tribuna - Městský fotbalový 

areál) 

2 567 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
198.309,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

zastavěná plocha a nádvoří 

(Městský fotbalový areál) 
1 480 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
143.560,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/9 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
89 --- 6.995,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/10 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
17 --- 1.649,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/11 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
465 --- 45.105,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/12 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
2 058 --- 199.626,00 

Prostřední 

Suchá 
1249/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

1 038 --- 100.686,00 

Prostřední 

Suchá 
1250/3 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

412 --- 39.964,00 

Prostřední 

Suchá 
1315/7 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(veřejně přístupné sportoviště 

na ul. U Topolů) 

596 ---     1.794,00 

Prostřední 

Suchá 
2484/3 

ostatní plocha - sportoviště a 

rekreační plocha  

(hřiště Nový Svět) 

821   --- 246.300,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku 

 k 1. 7. 2018 (Kč)      

Bludovice  2996/1 

Víceúčelová hala  

(ul. Těšínská 2a) 

1972 

1296 77.537.601,76 

 

Bludovice  
3212 

garáž Víceúčelové haly  

(ul. Těšínská)  

1972 

--- 753.786,00 

Havířov - 

město 
3985 

stavba občanského vybavení –  

budova zámku (kulturní památka) 

 

243 47.565.748,75 

Havířov -

město 
3972 

správní budova koupaliště, včetně 

restaurace, šaten a sociálního zázemí 

1955 

244 14.655.510,00 
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Havířov -

město 
3953 

úpravna vody a lékařská ordinace (areál 

koupaliště)  

1955 

863 
v ceně areálu 

koupaliště 

Havířov -

město 
3966 

plavčíkárna  

(areál koupaliště) 

1955 

--- 
v ceně areálu 

koupaliště 

Havířov -

město 
2195 

Městská sportovní hala  

(ul. Astronautů 2) 

1978 

859 86.041.760,21 

Havířov -

město 
2208 

sklad (garáž) 

(areál Městské sportovní haly) 

1978 

---      474.130,00 

Havířov -

město 
988/3 

Sportovní hala Žákovská 

2010 
1548 85.621.058,78 

Havířov -

město 
4037/4 

stavba občanského vybavení -   

objekt občerstvení a WC (Na Nábřeží) 

2011 

--- 5.095.359,27 

Havířov - 

město 
621 

stavba občanského vybavení  

(tělocvična na ul. Palackého 2a) 

1960   

1584 3.244.892,10 

Havířov - 

město 
620/2 

stavba občanského vybavení  

(přístupová chodba k tělocvičně  

na ul. Palackého 2a) 

1960 

--- 197.203,40 

Havířov -

město 

2214 
(majetek ČR) 

2215 

správní budova minigolfu 

(ul. Astronautů) 

1992 

---      320.830,00 

Dolní 

Datyně 
302 

budova šaten a sociálního zařízení 

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

1978 

136 2.524.075,60 

Dolní 

Datyně 
303/3 

sklad zahradní techniky 

(Sportovně rekreační areál  

ul. Zemědělská) 

2014 

--- 422.546,34 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

provozní budova (část první) 

(Městský fotbalový areál)  

1964 

--- 641.126,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

provozní budova (část druhá) 

(Městský fotbalový areál)  

1994 

--- 4.836.491,37 

Prostřední 

Suchá 
1248/7 

 tribuna  

(Městský fotbalový areál) 

1994 

--- 3.120.972,63 

Šumbark 2469/32 

provozní budova  

(Centrum dopravní výchovy) 

2015 

1269 5.607.282,60 
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c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku  

 

katastrální 

území  

pozemek - 

číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku  

k 1. 7. 2018 (Kč) 

Havířov - 

město 

3952-3972 

3973/2 

3974-3977 

areál koupaliště  

(včetně chodníků, zpevněných ploch, tobogánů, 

brouzdališť, pokladen, bufetu, skokanské věže, 

plavčíkárny, nohejbalového hřiště, prolézaček, 

beachvolejbalového hřiště, koše na basketbal 

a pingpongových stolů);  

1966  

30.172.716,04 

Havířov - 

město 
3954 

nerez bazén (areál koupaliště) 

2004 
68.802.302,76 

Havířov - 

město 

3934 

3951 

3953 

3965/1 

3972 

splašková kanalizace  

(areál koupaliště)  

2009         

1.827.546,38 

Havířov - 

město 
3950/1 

dopravní hřiště (areál koupaliště) 

2013 (rozšíření v r. 2014) 
616.924,00 

 Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.302,00 

Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.302,00 

Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.302,00 

Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.300,65 

Havířov – 

Město 
3955 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2015 
104.141,00 

Havířov -

město 
3934 

výtlak splaškových vod (areál koupaliště) 

2009 
4.547.803,30 

Havířov -

město 
3889 

trubní most (areál koupaliště) 

2009 
1.596.247,02 

Havířov -

město 
3934 

přípojka kanalizace venkovní (areál koupaliště) 

2009 
590.789,94 

Havířov -

město 
3953 

přípojka NN (areál koupaliště) 

2009 
90.098,80 

Havířov -

město 
3953 

přípojka vody (areál koupaliště) 

2009 
1.250.328,76 

Havířov- 

město 
3928 

opěrná zeď k upevnění stavidla na řece Lučina; 

1958 
1.659,39 

Havířov- 

město 
3928 

odkalovací nádrž u řeky Lučina 

1958 
82.214,05 

Havířov- 

město 
3928 

stavidlo k napouštění vody z Lučiny 

1958 
4.950,00 

Havířov- 

město 

3928  

3929  

přívodní vodovodní potrubí do areálu koupaliště  

1958 
190.764,93 
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3930 

3947/1 

3950/1 

4021/2 

Havířov - 

město 
3980 

dětské hřiště (zámek Havířov) 

2004 
44.149,00 

Havířov - 

město 
3986/3 

zpevněná plocha před budovou zámku  

(zámek Havířov) 

2005 

1.968.101,00 

Havířov -

město 

   2212** 

2216   

areál minigolfu včetně přístupového chodníku (ul. 

Astronautů)  

1992 

     332.030,00 

Havířov -

město 

2200 

2207 

2208 

hřiště a terénní úpravy areálu hlediště, osvětlení a 

komunikace u Městské sportovní haly 

(ul. Astronautů) 

3.798.340,00 

Havířov - 

město 
2200 

kabina rozhlasu pro hřiště ragby Městské 

sportovní haly (ul. Astronautů); 1978 
107.080,00 

Havířov - 

město 

2200 

2207 

oplocení Městské sportovní haly  

(ul. Astronautů) 
56.732,63 

Havířov - 

město 
2196 

základy pod klimatizační jednotkou Městské 

sportovní haly (ul. Astronautů) 
29.465,50 

Havířov - 

město 
2200 

soubor vlajkových stožárů Městské sportovní haly 

(ul. Astronautů) 
738.100,08 

Havířov - 

město 
2202 

přístupový chodník k hřišti ragby Městské 

sportovní haly (z ul. Mánesova) 
5.328,00 

Havířov - 

město 

2213/1** 

2213/2** 

skatepark (ul. Mánesova) 

2000 
1.462.082,60 

Havířov - 

město 
331/7 

dětské hřiště (ul. Fibichova, Beethovenova) 

2002 
 1.362.874,77 

Havířov - 

město 
331/7 

chodník na hřišti  

(ul. Fibichova, Beethovenova) 
406.646,50 

Havířov - 

město 
649/2 

 hřiště (ul. Lázeňská) 

 2007 
3.653.469,69 

Havířov - 

město 
649/2 

oplocení hřiště (ul. Lázeňská) 

2007  
992.339,86 

Havířov - 

město 
649/2 

přípojka vody (hřiště ul. Lázeňská) 

2007 
297.989,09 

Havířov -

město   
649/2 

dešťová kanalizace (hřiště ul. Lázeňská) 

2007 
452.401,11 

Havířov -

město 

988/1 

988/5 

994 

přípojka vody (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
1.511.209,61 

Havířov -

město 
988/5 

přípojka tepla (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
1.516.423,08 

Havířov -

město 
988/5 

přípojka NN (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
533.128,70 

Havířov-

město 
988/5 

splašková kanalizace - kanalizační větev B + C 

(Sportovní hala Žákovská) 

2010 

1.529.341,54 
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Havířov -

město 
988/5 

účelová komunikace a zpevněné plochy 

kanalizační větev B + C; 2010 
314.689,26 

Havířov -

město 
988/5 

opěrná zeď podél (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
315. 967,78 

Havířov-

město 
988/1 

kanalizace dešťová - kanalizační větev A 

a retenční nádrž (Sportovní hala Žákovská) 

2010 

1.511.786,20 

Havířov-

město 

988/1 

988/5 

chodník  

(Sportovní hala Žákovská) 
242.617,05 

Havířov-

město 
4065 

sjezdovka na svahu k Lučině 

2010 
137.409,55 

Havířov - 

město 
134 

travnaté hřiště (ZŠ Na Nábřeží) 

1952 
1.497.146,84 

Havířov -

město 
134 

oplocení travnatého školního hřiště,  

včetně vrat a vrátek (ZŠ Na Nábřeží) 
365.680,25 

Havířov -

město 
133/2 

antukové hřiště včetně oplocení  

(areál ZŠ Na Nábřeží) 
255.342,56 

Havířov -

město  
133/4 

antukové hřiště včetně oplocení 

(areál ZŠ Na Nábřeží) 
298.458,28 

Havířov -

město 
1425 

školní hřiště u ZŠ Gorkého  

1957 
2.589.769,91 

Havířov -

město 
1425 

oplocení školního hřiště (u ZŠ Gorkého) 

1957 
289.597,00 

Havířov -

město 
833/5 

školní hřiště (areál ZŠ 1. máje) 

2005 
4.235.864,20 

Havířov -

město 
833/5 

zábrany na hřišti - výška plotu 3 m (ZŠ 1. máje) 

2005 
16.822,00 

Havířov -

město 
988/1 

školní hřiště u ZŠ Žákovská včetně oplocení 

2002  

4.134.540,75 

     (z toho oplocení 

518.803,00) 

Havířov -

město 
988/1 

opěrná zeď pod oplocením hřiště (ZŠ Žákovská)  

2010 
36.457,82 

Havířov -

město 

2169/1 

2173/4 

2182/2*** 

hřiště - atletický ovál 

(ZŠ M. Kudeříkové)  

1960 

6.550.259,50 

Havířov -

město 

2169/1 

2173/4 

2182/2*** 

oplocení školního hřiště – atletického oválu 

(ZŠ M. Kudeříkové) 

1960 

593.663,00 

Havířov - 

město 
2169/1 

chodník u hřiště  

(ZŠ M. Kudeříkové) 
52.550,40 

Havířov -

město 

2031 

2076/1 

2171 

discgolfové hřiště v lesoparku Stromovka 305.289,60 

Havířov - 

město 
2200 

vodní závlahový systém ragbyového hřiště 

Městské sportovní haly (ul. Astronautů) 
742.142,61 

Havířov - 

město 
2200 

přístřešek trestná lavice – ragbyové hřiště Městské 

sportovní haly; 2016 
126.483,72 

Havířov - 2200 sedačky pro diváky – ragbyové hřiště Městské 166.229,80 
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město sportovní haly (21 ks) 

2016 

Havířov- 

město 
4068/1 

workoutová konstrukce (park Na Nábřeží)  

2014 
481.822,00 

Havířov -

město 
621 

lezecká stěna  

(tělocvična Palackého) 

2016 

173.615,64 

Havířov - 

město 
622/2 chodník před tělocvičnou na ul. Palackého  28.560,00 

Šumbark 1460/201 

veřejně přístupné sportoviště  

(ul. Gen. Svobody) 

2001 

     16.216.274,70 

Šumbark  1460/201 
chodník u hřiště  

(ZŠ Gen. Svobody) 
317.278,65 

Šumbark   2105/746 
veřejně přístupné sportoviště, vč. skateparku  

ul. Jedlová (u ZŠ Moravská); 2002 
7.087.015,00 

Šumbark   2105/746 
chodníky u hřiště ul. Jedlová  

(u ZŠ Moravská) 
59.226,70 

Šumbark 

Šenov u 

Ostravy 

944/172 

944/589 

944/590 

2349/2 

veřejně přístupné sportoviště  

(ul. M. Pujmanové)   

2005 

20.764.003,90 

Šumbark 944/588 

správní budova sportoviště  

(ul. M. Pujmanové) 

2005 

v ceně stavby 

veřejně přístupné 

sportoviště          

Šumbark 

 

944/172 

 

soubor staveb dětských atrakcí v areálu veřejně 

přístupného sportoviště  

(ul. M. Pujmanové) 

2005 

317.671,00 

Šumbark 944/172 

soubor fitness zařízení v areálu veřejně 

přístupného sportoviště (ul. M. Pujmanové) 

2015 

99.980,00 

Šumbark 944/590 
chodník u hřiště  

(ul. M. Pujmanové) 
643.266,91 

Šumbark 26 
školní hřiště velké travnaté (ZŠ Školní) 

1954  
762.928,98 

Šumbark 
25/2 

26 

oplocení travnatého hřiště (ZŠ Školní) 

1954 
153.125,00 

Šumbark 25/2 

školní hřiště - malé  

(ZŠ Školní);  

1954 

147.410,15 

Šumbark 688/6 
hřiště asfaltové  

(ZŠ Jarošova) 
607.396,27 

Šumbark 688/6 
hřiště asfaltové malé 

(ZŠ Jarošova) 
243.819,20 

Šumbark 691/7 
hřiště  

(ZŠ Jarošova) 
887.666,49 

Šumbark 2469/36 
dětské dopravního hřiště 

(Centrum dopravní výchovy) 
4.852.854,62 
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Šumbark 2469/37 
zpevněná plocha areálu  

(Centrum dopravní výchovy) 
1.176.279,72 

Šumbark 
2469/36 

2469/37 

oplocení areálu  

(Centrum dopravní výchovy) 
1.890.094,14 

Šumbark 2469/32 
přípojka vody  

(Centrum dopravní výchovy) 
91.106,24 

Šumbark 2469/32 
přípojka kanalizace  

(Centrum dopravní výchovy) 
110.912,63 

Šumbark 2469/32 
přípojka NN  

(Centrum dopravní výchovy) 
49.739,62 

Šumbark 2469/32 
přípojka telefonu  

(Centrum dopravní výchovy) 
71.856,19 

Dolní 

Datyně 
303/1  

travnaté hřiště  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

1978 

861.699,00 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

dešťová kanalizace  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

2012 

210.000,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

přípojka vody  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

2012 

345.030,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zavlažovací systém  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

2012 

382.800,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

přípojka splaškové kanalizace 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská); 2013 
324.754,00 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

osvětlení areálu sportoviště 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
1.134.612,82 

Dolní 

Datyně 
303/2 

příjezdová komunikace 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
1.887.043,89 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

305 

306/1 

306/2 

běžecká stezka ve sportovním areálu 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

 

781.903,31 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

komunikace a zpevněné plochy 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
917.897,83 

Dolní 

Datyně 

303/1  

303/2 

306/1 

712/3 

rozvod NN na hřišti  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
432.110,17 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2  

kanalizace hřiště 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
649.221,37 

Dolní 

Datyně 
306/1 

tréninkové hřiště  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
1.358.989,61 

Dolní 

Datyně 
303/1 

multifunkční hřiště 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
2.609.972,86 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná herní sestava 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
204.434,30 
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Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná houpačka „ptačí hnízdo“ 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
61.308,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

dopadová plocha 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
105.996,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná trampolína 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
64.372,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná informační tabule 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
14.000,00 

Bludovice 2996/6 
zpevněná plocha před Víceúčelovou halou  

(ul. Těšínská 2a)  
2.301.936,00 

Bludovice 
2996/1 

2996/7 

zpevněná plocha za Víceúčelovou halou  

(ul. Těšínská 2a) 
191.923,20 

Bludovice 

2996/4 

2996/7 

  2996/10 

terénní úpravy (bez okapových bazénků)  

u Víceúčelové haly (ul. Těšínská 2a)  

1970 

1.295.601,00 

Bludovice 

2996/4 

2996/7 

 2996/10 

terénní úpravy - 10 okapových bazénků  

u Víceúčelové haly (ul. Těšínská 2a)  

1970 

 149.200,00 

Bludovice 2996/6 

zděné pokladny (5 ks) před vstupem do 

Víceúčelové haly (ul. Těšínská 2a)  

1970 

     50.840,00 

Bludovice 
2996/4 

2996/10 

oplocení u Víceúčelové haly  

(ul. Těšínská 2a) 

1970 

     87.268,00 

Bludovice 

2996/4 

2996/6 

  2996/10 

osvětlení Víceúčelové haly  

(ul. Těšínská 2a) 

1970 

     94.490,00 

Bludovice 2694 
hřiště (naproti ZŠ a MŠ Zelená Životice) 

2001 
783.840,00 

Bludovice 2694 
oplocení hřiště  

(naproti ZŠ a MŠ Zelená Životice) 
66.807,00 

Bludovice 2694 
zabudovaná herní sestava „Roztoky“ na hřišti 

(naproti ZŠ a MŠ Zelená Životice) 
184.343,00 

Bludovice 1353 

hřiště (ZŠ a MŠ Frýdecká) 

z toho: 

- zpevněná plocha hřiště s umělým povrchem 

- doskočiště a jiné venkovní úpravy včetně stožáru 

na vlajky a osvětlení 

- oplocení hřiště, vrátka 

1.366.839,83 

 

1.132.417,59 

 

93.973,76 

140.448,48 

Bludovice 1272/2 
hřiště včetně venkovních úprav  

(ZŠ a MŠ Selská)  
409.919,26 

Bludovice 205/2 
hřiště (ZŠ K. Světlé) 

2003 
4.489.811,00 

Bludovice 205/6 

fotbalové hřiště, včetně zpevněných ploch, opěrné 

zdi, schodiště  

(ZŠ K. Světlé) 

2003 

500.733,63 

Bludovice 205/6 
chodníky u hřiště  

(ZŠ K. Světlé) 
368.424,00 
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Bludovice 511/111 
hřiště (ZŠ F. Hrubína) 

1974 
884.189,21 

Bludovice 464/11 

oplocené hřiště  

(ZŠ Mládežnická)   

1984 

3.650.678,00 

(z toho plot  

57.071,00) 

Bludovice 464/73 
opěrné zdi hřiště včetně schodiště k tělocvičně 

(ZŠ Mládežnická); 1986 
169.453,00 

Bludovice 464/11 
zpevněná plocha a chodníky u hřiště 

(ZŠ Mládežnická)   
759.107,20 

Bludovice 2575/16 

Multifunkční hřiště, včetně inženýrských sítí, 

opěrných zdí, odvodnění, lajnování, fotbalových 

branek a sloupků (Havířov-Životice) 

2017 

4.020.802,56 

Bludovice 

2575/13 

2575/14 

2575/16 

zpevněné plochy  

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

2.982.282,25 

Bludovice  2575/16 

hřiště workoutové 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

203.809,64 

Bludovice 2575/16 

pružinová lavice 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

22.645,55 

Bludovice 2575/16 

hrazda 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

10.567,94 

Bludovice 2575/16 

lanová prolézačka  

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

30.194,05 

Bludovice 2575/16 

pružinové houpadlo 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

22.645,51 

Bludovice 2575/16 

pružinové houpadlo 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

22.645,51 

Bludovice 2575/16 

šplhací tyč 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

30.194,01 

Bludovice 2575/17 

altán  

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

196.261,13 

Bludovice 

2575/14 

2575/15 

2575/16 

oplocení, včetně vstupní branky a zábradlí 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

666.046,89 

Prostřední 

Suchá 
1315/7 

veřejně přístupné sportoviště  

(ul. U Topolů) 

2001 

    843.992,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

ocelová tribuna na hlavním hřišti  

(Městský fotbalový areál) 
727.875,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

ocelová tribuna na vedlejším hřišti  

(Městský fotbalový areál) 
138.973,00 
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Prostřední 

Suchá 
1231/62 

zpevněná komunikace u tribuny  

(Městský fotbalový areál) 
13.703,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

opěrná zeď u tribuny  

(Městský fotbalový areál) 
18.473,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

oplocení pozemku tribuny  

(Městský fotbalový areál) 
1.022,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

hlavní travnaté hřiště 

(Městský fotbalový areál) 
348.658,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

vedlejší travnaté hřiště  

(Městský fotbalový areál) 
341.685,00 

Prostřední 

Suchá 

1231/34  

1231/47 

hřiště s umělým povrchem  

(Městský fotbalový areál) 
19.269,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

zavlažovací zařízení hlavního hřiště  

(Městský fotbalový areál) 
8.748,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

oplocení areálu   

(Městský fotbalový areál); 1994 
88.404,00 

Prostřední 

Suchá 

1248/1 

1248/5 

oplocení ochozů hlavního hřiště  

(Městský fotbalový areál); 1994 
74.134,00 

Prostřední 

Suchá 

1248/5 

1248/6 

1248/7 

betonové ochozy hlavního hřiště  

(Městský fotbalový areál) 

1964 

121.632,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

betonové ochozy vedlejšího hřiště  

(Městský fotbalový areál) 

1964 

25.342,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/12 

zpevněné plochy s betonovým povrchem  

(Městský fotbalový areál); 1994 
49.047,00 

Prostřední 

Suchá 

1231/62 

1248/7 

zpevněné asfaltové plochy  

(Městský fotbalový areál) 
83.679,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

přípojka vody DN 50 mm  

(Městský fotbalový areál) 
11.010,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

přípojka kanalizace DN 500 mm 

(Městský fotbalový areál) 
60.402,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

kanalizační šachta - hloubka 2 m  

(Městský fotbalový areál) 
13.018,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

elektropřípojky 

(Městský fotbalový areál) 
4.264,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

prodejní stánek  

(Městský fotbalový areál) 
59.290,00  

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

chodník  

(Městský fotbalový areál) 
531.102,00  

Prostřední 

Suchá 
2484/3 

víceúčelové hřiště   

(ul. Nový Svět) 
2.221.115,00  

 

* Rozdíl – 1 m2 vznikl zaokrouhlením výměr. 

** Stavby ostatní, nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí, které jsou na pozemcích města 

i na pozemcích ve vlastnictví ČR.   

*** Cizí vlastník pozemku; užívání pozemku je bez právního vztahu - prodej ani pronájem nebyl 

ze strany vlastníka akceptován.  
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2. Majetek movitý a majetek nehmotný 
 

a) Movitá věc pořízená v rámci akce č. 14012 „Multifunkční hřiště Datyňka - Mobiliář pro 

volnočasové využití dětí“ 

 

název věci pořizovací cena v Kč podíl dotace v Kč 

028 – lavičky ODER (2 ks)   14.453,50 0,00 

 

b) Movité věci pořízené v rámci akce č. 14021 „Mobiliář pro dětské hřiště na ul. Zelená“ 

 

název věci pořizovací cena v Kč podíl dotace v Kč 

houpačka dvoumístná WOOD 

červené klobouky 
29.479,00                                       29.479,00                                       

pružinová houpačka 14.505,00 13.396,70 

lavice ODER 7.583,50 7.583,50 

lavice ODER 7.583,50 7.583,50 

odpadkový koš 3.401,00 3.401,00 

 

c) Movité věci pořízené v rámci akce č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, Havířov-

Šumbark“ 

 

skupina majetku pořizovací cena v Kč podíl dotace v Kč   

dlouhodobý hmotný majetek - 

investiční 
646.247,09 567.241,95 

drobný dlouhodobý hmotný 

majetek - neinvestiční 
441.244,42 421.752,52 
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Zastupitelstvo města Havířova 

usnesením č. 138/4/ZM/07 ze dne 18.6.2007 

usnesením č. 436/9/ZM/08 bod 1.2. ze dne 14.4.2008 (Dodatek č. 1) 

usnesením č. 485/10/ZM/08 bod 2 ze dne 23.6.2008   (Dodatek č. 2) 

usnesením č. 119/5ZM/2011 bod. 1 ze dne 28.3.2011 (Dodatek č. 3) 

usnesením č. 119/5ZM/2011 bod. 2 ze dne 28.3.2011 (úplné znění ke dni 1.4.2011) 

usnesením č.      /    ZM/2018  ze dne  …………2018 

 

schválilo novelizaci: 

 
Z Á S A D Y 

 

pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu  

z majetku města Havířova 

_________________________________________________________________ 

 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

 

Tyto zásady upravují spoluvlastnictví budovy, u nichž spoluvlastník budovy je vlastník bytu  

jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných 

částí budovy. 

 

Část II. 

Vymezení pojmů 

 

Pro účely těchto zásad podle zák. č. 72/94 Sb., zákona o vlastnictví bytů, (dále jen zákon) se 

rozumí: 

a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna     

    a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi; rozhodnutím vlastníka  

    lze za budovu považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně  

    označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána tak, že může plnit  

    samostatně základní funkci budovy 

b) jednotkou byt jako vymezená část domu podle tohoto zákona 

c) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu    

    určeny k bydlení 

d) domem s byty ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto  



    zákona (dále jen "dům") 

e) zastavěným pozemkem pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem  

    bytového domu 

f) oprávněnými nájemci bytu jsou dosavadní nájemci s řádně uzavřenými nájemními  

    smlouvami, kteří řádně platí nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu a nemají dluhy vůči  

    městu Havířovu a do podpisu kupní smlouvy není vůči nim vedeno jednání o ukončení  

    nájemního poměru. 

Část III. 

Předmět převodu vlastnictví 

 

1. Výběr jednotek pro převod schvaluje Zastupitelstvo města Havířova v budovách, které jsou  

    v majetku města Havířova, kde v minulosti bylo převedeno vlastnictví některých bytových  

    jednotek dle zák. č. 52/1966 Sb., zákon o osobním vlastnictví bytů, ve znění pozdějších  

    předpisů. 

2. Předmětem převodu je: 

    a) vlastnictví jednotky 

    b) spoluvlastnictví společných částí domu 

    c) spoluvlastnictví převáděného zastavěného pozemku.  

3. součástí smlouvy o převodu jednotky a spoluvlastnictví zastavěného pozemku budou  

    ustanovení o zřízení věcného břemene užívání anglických dvorků a přístupu k budově po   

    přístupových chodnících spojenou s povinností údržby na náklady nabyvatele. 

 

Část IV. 

                                                           Podmínky převodu 

 

1. Zastupitelstvo města Havířova zveřejní v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zák. č.  

    128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nejméně po dobu 30  

    dnů před projednáním v orgánech obce svůj záměr převést bytové jednotky.  

2. Městská realitní agentura, s.r.o. zašle oprávněným nájemcům do 30 dnů od schválení  

    záměru návrhu na převod jednotky a podílu na společných částech domu Zastupitelstvem   

    města Havířova písemnou informaci. 

 

Část V. 

Postup při převodu 

 

1. Režim je upraven jednotlivými ustanoveními zákona o vlastnictví bytů. 

2. Pokud nebude o převod vlastnictví jednotek ze strany oprávněných nájemců a případně  

    jiných osob zájem, zůstanou tyto v majetku města Havířova. 

 

Část VI. 

Stanovení ceny 

 

1. Kupní cena je cena tvořená z uvedených položek: 



a) bytová jednotka, podíl na společných částech domu, podíl na pozemku – zastavěná  

plocha za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem na základě platného    

právního předpisu o oceňování nemovitostí,  

b) věcné břemeno na přístupové chodníky, anglické dvorky atp., za cenu smluvní ve výši 

300,-Kč na bytovou jednotku jednorázově, 

c) paušální částka ve výši 10.000,- Kč která zahrnuje náklady spojené s realizací převodu 

t.j. zpracování znaleckého odhadu, prohlášení vlastníka, vyhotovení kupní smlouvy,   

        náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí, apod. 

2. Prodej nemovitosti jiné osobě bude realizován volným prodejem za kupní cenu dle části 

VI, bodu 1), časově aktualizovaná ve smyslu platných právních předpisů. Pokud nedojde 

k prodeji nemovitosti volným prodejem, bude provedena dražba s tím, že cenou vyvolávací 

a minimální bude 75% kupní ceny, dle části VI, bodu 1), časově aktualizovaná ve smyslu 

platných právních předpisů.  

 

 

Část VII. 

Platební podmínky 

 

1. Při převodu vlastnictví oprávněnému nájemci bude kupní cena uhrazena do 45 dnů od 

podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán 

prodávajícím po zaplacení kupní ceny. Po marném uplynutí této lhůty má právo 

prodávající odstoupit od této kupní smlouvy. 

2. Při převodu vlastnictví jiné osobě bude platba realizována dle podmínek volného prodeje 

nebo dražby. 

3. Vlastnictví přechází na nabyvatele zápisem do katastru nemovitostí. 

 

Část VIII. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. V případě převodu vlastnictví města Havířova na jinou osobu dle těchto zásad přecházejí  

    na nabyvatele veškerá práva, povinnosti a závazky vůči oprávněným nájemcům a  

    uživatelům bytů. 

2. Tyto "Zásady pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech   

   domu z majetku města Havířova" nabývají platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města   

   Havířova a účinnosti 1. 7. 2018. 

 

Za Zastupitelstvo města Havířova: 

 

 

 

 

Mgr. Jana Feberová                                                               Bc. Josef Bělica 

primátorka města       náměstek primátorky 
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Důvodová zpráva: 
 

Navrhované rozpočtové úpravy zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady 

města Havířova mající vazbu na rozpočet města. V RÚ IV. je také zahrnuto zapojení 

účelových fondů do výdajů a vypořádání fondů za rok 2017.  

Těmito úpravami se zvyšují příspěvky na provoz mateřským a základním školám, k zvýšení 

výdajů dochází také u DSH, SSmH a SANTÉ o přijaté neinvestiční dotace na 

spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb. Jsou zde rozpočtová opatření podle 

dosažené skutečnosti: přijaté sankční platby, poplatky ŽP, pojistné náhrady, příjmy z daní 

z hazardu, příjmy z dobývacích prostorů.  

Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin: 

a) úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření 

krajského úřadu a státních orgánů, 

b) řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem, 

c) řešení požadavků vzniklých v průběhu roku, 

d) přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci), 

e) přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce), 

f) úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje, 

g) úpravy rozpočtu o metodické vlivy, 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013. 

 

Rozpočtové opatření: 

a) Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

    krajského úřadu a státních orgánů 

 

 

č. 51. ZMH usn. č. 968/25ZM/2018 ze dne 23. 4. 2018 schválilo „Zapojení schválené 

nespecifikované rezervy OŠK pro rok 2018“, na jehož základě dochází k následujícím 

rozpočtovým úpravám: 

 

a)  Zvýšení příspěvků na provoz s ÚZ 00000 o dofinancování plavání žáků ZŠ v r. 2018: 

ZŠ 1. máje 73 920,00 Kč 

ZŠ a MŠ Frýdecká 35 640,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody 51 040,00 Kč 

ZŠ Gorkého 40 480,00 Kč 

ZŠ Jarošova 22 880,00 Kč 

ZŠ K. Světlé 47 080,00 Kč 

ZŠ Kpt. Jasioka 15 840,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 45 320,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 65 120,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 59 840,00 Kč 

ZŠ Moravská 52 800,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 33 880,00 Kč 

ZŠ a MŠ Selská 6 820,00 Kč 

ZŠ Školní 16 720,00 Kč 

ZŠ a MŠ Zelená 14 080,00 Kč 

ZŠ Žákovská 44 000,00 Kč 

Celkem 625 460,00 Kč 
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b) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o „dofinancování výjimky z počtu žáků na 

období leden - srpen 2018“: 

ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská) s ÚZ 00000                                                           635 000,00 

Kč. 
 

c) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o „dofinancování nerentabilního provozu“: 

ZŠ Kpt. Jasioka s ÚZ 00000                                                                                90 000,00 Kč. 
 

Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů (body a až c) budou řešena snížením 

rozpočtovaných výdajů OŠK  o částku                                                            1 350 460,00 Kč. 

 

č. 52.  RMH usn.č. 4567/87RM/2018 ze dne 23. 5. 2018 doporučila ZMH schválit poskytnutí 

investičního příspěvku Základní škole Gorkého (pořízení výklopné elektrické pánve)  

z výdajové části rozpočtu OŠK. 

Tímto se rozpočtované výdaje OŠK snižují o částku                                          138 000,00 Kč 

a zároveň se poskytuje investiční příspěvek ZŠ Gorkého s ÚZ 00000 ve výši 

 

č. 53. Na základě závěrečného účtu města Havířova za rok 2017 se budou realizovat tyto 

převody mezi účelovými fondy prostřednictvím účtu ZBÚ (Kč): 

 

 Upravený rozpočet IV.  

r. 2018 

Převod z FRR na ZBÚ 58 432,00 

Převod ze ZBÚ na FŽP 58 432,00 

Převod z FRR na ZBÚ 92 544,00 

Převod ze ZBÚ na FB 92 544,00 

Převod z FRR na ZBÚ 302 318,00 

Převod ze ZBÚ na FVPA 302 318,00 

Převod z FRR na ZBÚ 222 260,00 

Převod ze ZBÚ na SF 222 260,00 

Převod z FRHA na ZBÚ 794 377,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 794 377,00 

Převod z FNB na ZBÚ 10 927 983,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 10 927 983,00 

Převod z FB na ZBÚ 170 278,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 170 278,00 

Převod z FVPA na ZBÚ 1 991 939,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 1 991 939,00 

Celkem 13 209 023,00 

 

Tímto rozpočtovým opatřením se změna stavu účtu FRR sníží o částku       13 209 023,00 Kč, 

 

změna stavu účtu FŽP se sníží o částku                                                               58 432,00 Kč, 

změna stavu účtu FNB se zvýší o částku                                                        10 927 983,00 Kč, 

změna stavu účtu FB se zvýší o částku                                                                  77 734,00 Kč, 

změna stavu účtu FVPA se zvýší o částku                                                       1 689 621,00 Kč, 

změna stavu účtu FRHA se zvýší o částku                                                          794 377,00 Kč, 

změna stavu účtu SF se sníží o částku                                                                 222 260,00 Kč. 
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Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje        

 o částku                                                                                                                675 554,00 Kč, 

příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku   

                                                                                                                         14 560 131,00 Kč, 

příjmová konsolidační položka 4139 – Převody z vlastních fondů se zvyšuje o částku     

                                                                                                                         13 884 577,00 Kč. 

Výdajová konsolidační položka 5342 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšuje        

o částku                                                                                                                222 260,00 Kč, 

výdajová konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšuje      

o částku                                                                                                            13 884 577,00 Kč, 

výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje      

o částku                                                                                                           14 560 131,00 Kč,  

výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje             

o částku                                                                                                                453 294,00 Kč. 

Změna stavů účtů a příjmových a výdajových konsolidačních položek se týkají EO. 

 

č. 54. Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK finanční náhradu na úhradu 

nákladů na činnost lesního hospodáře za I. čtvrtletí roku 2018.  

 

Rozpočtované výdaje EO se snižují (pol. 5192) o částku                                    34 954,00 Kč. 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5192) zvyšují                                34 954,00 Kč. 

 

 

č. 55. Městu Havířovu byly poukázány finanční prostředky ve výši 1 310 287,50 Kč. Jedná se 

o 1. část účelové dotace poskytnuté MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost na 

projekt „Zpracování strategických dokumentů SMH“. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 

bylo v příjmech EO počítáno s dotací ve výši 1 000 000,00 Kč, příjmy budou tedy navýšeny  

o 310 288,00 Kč a o tuto částku bude posílena rezerva EO.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR org 17044 snižují o částku                                                                     1 000 000,00 Kč, 

současně se tato položka zvyšuje s ÚZ 104513013 org 17044 o částku         1 172 363,00 Kč 

a s ÚZ 104113013 org 17044 o částku                                                               137 925,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku   

                                                                                                                             310 288,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje KP – oddělení strategického rozvoje se zvyšují s ÚZ 104513013 org 

17044 o částku                                                                                                   1 172 363,00 Kč 

a s ÚZ 104113013 org 17044 o částku                                                                137 925,00 Kč. 

KP - OSR řeší finanční prostředky na uvedený projekt z vlastních zdrojů a nyní jsou 

nahrazeny dotačními prostředky. Částka 1 310 288,00 Kč bude snížena KP - OSR bez ÚZ. 

Tímto se rozpočtované výdaje KP – oddělení strategického rozvoje s ÚZ 00000 snižují            

o částku                                                                                                              1 310 288,00 Kč. 

 

 

č.    56. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne městu Havířovu investiční dotaci 

v rámci dotačního programu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních 

služeb“ na pořízení automobilů pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova. 

Poskytovatel dotace vydá rozhodnutí po předložení podkladů – skutečně vysoutěžené ceny 

automobilů do 30. 6. 2018. Na základě usnesení RMH 4569/87RM/2018 bylo zrušeno 

zadávací řízení – nebyla podána žádná nabídka a vyhlášeno nové zadávací řízení. Nyní bude 
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akce předfinancována ve výši 1 640 705,70 Kč zvýšením výdajové části OSV a snížením 

rezervy EO. Jak již bylo sděleno ve stanovisku EO v materiálu OSV schválený výše 

uvedeným usnesením, v případě, že poskytnutá dotace MPSV se bude lišit oproti zvýšení 

výdajové části OSV v RÚ IV., bude výdajová část OSV upravena v rámci RÚ V. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční rezerva snižují o částku   1 640 706,00 Kč                                                    

a současně se navyšují výdaje OSV o částku                                                   1 640 706,00 Kč. 

 

 

č. 57. RMH usn.č. 4625/88RM/2018 ze dne 13. 6. 2018 doporučila ZMH schválit poskytnutí 

investiční dotace TJ Slovan na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového 

stadionu“. TJ Slovan bude poskytnuta městem investiční dotace ve výši 1 200 000,00 Kč na 

spolufinancování výše uvedeného projektu. Dne 25. 9. 2017 byl Zastupitelstvem města 

Havířova schválen usn. č. 811/20ZM/2017 záměr poskytnutí investiční dotace z FVPA v roce 

2017 až 2018 za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet TJ Slovan 

Havířov z.s. Dotace ve výši 1 800 000,00 Kč byla tělovýchovné jednotě MŠMT ČR schválena 

a zaslána na účet. Dotace bude poskytnuta z fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA). 

 

Výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary se zvyšují s ÚZ 115 o částku            1 200 000,00 Kč 

a současně se pro EO změna stavu FVPA, položka 8115, zvyšuje o částku   1 200 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                              1 200 000,00 Kč     

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              1 200 000,00 Kč.                                   

 

 

č. 58. RMH usn.č. 4626/88RM/2018 ze dne 13. 6. 2018 doporučila schválit poskytnutí 

investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov ve výši 20 000 000,00 Kč 

na realizaci projektu „Centrum reprezentace stolního tenisu I. etapa“.  Poskytnutí investiční 

dotace je vázáno na transfer dotace z MŠMT na dotační účet sportovního klubu. Dotace bude 

poskytnuta z fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA). Poskytnutí investiční dotace je 

podmíněno předložením  transferu dotace z MŠMT na dotační účet Sportovního klubu 

stolního tenisu Baník Havířov, z. s. 

 

Výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary se zvyšují s ÚZ 115 o částku          20 000 000,00 Kč 

a současně se pro EO změna stavu FVPA, položka 8115, zvyšuje o částku   20 000 000,00 

Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                              20 000 000,00 

Kč     
a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              20 000 000,00 

Kč.                                   
 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 
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c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

č. 59. Porada vedení dne 26. 3. 2018 vzala na vědomí zadání veřejné zakázky „ Tuzemské 

rekreační pobyty dětí v roce 2018“ společnosti ROTA PÍSEČNÉ s.r.o., Písečné nad Dyjí,  

IČO: 28146743. OŠK má ve svých výdajích (v rámci schváleného rozpočtu) prostředky na 

rekreační tuzemské pobyty dětí, které bude realizovat příspěvková organizace ASTERIX. 

Rozpočtované výdaje OŠK se sníží o částku 180 000,00 Kč a navýší se příspěvek na provoz 

pro příspěvkovou organizaci ASTERIX o částku 180 000,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované výdaje OŠK snižují o částku                                          180 000,00 Kč 

a rozpočtovaný příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci ASTERIX se zvyšuje  

o částku                                                                                                                   180 000,00 

Kč. 

Příspěvková organizace ASTERIX je povinna tuto dotaci vyúčtovat a případná nevyčerpaná 

část dotace bude řešena snížením příspěvku na provoz. 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 60. Ve schváleném rozpočtu je rozpočtovaný příjem z daně z příjmů právnických osob za 

obce ve výši 21 336 000,00 Kč. Jedná se o daň z hospodářské činnosti (HČ MRA, s.r.o.). 

Skutečná daň z příjmů PO z HČ (MRA) je 22 297 260,00 Kč.  

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 1122 – Daň z příjmů právnických osob 

za obce zvyšuje o částku                                                                                      961 260,00 Kč 

Daň z HČ (MRA) je příjmem FNB. Z rozdílu rozpočtované a skutečné daně pro EO se změna 

stavu účtu FNB, položka 8115, snižuje o částku                                                 961 260,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku   

                                                                                                                              961 260,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 961 260,00 Kč. 

V tomto rozpočtovém opatření se řeší pouze daň z příjmů PO z HČ, daň z příjmů PO 

z rozpočtové činnosti bude do rozpočtu zapracována v RÚ V. na základě přiznání k dani 

z příjmu za rok 2017.   
 

 

č. 61. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 je rozpočtovaný příjem z doplatku záloh na 

hospodářský výsledek z  HČ (MRA) za rok 2017 po zdanění 13 959 000,00 Kč, z této částky 

mělo být na účet FNB převedeno 3 959 000,00 Kč a zbývající prostředky ve výši 

10 000 000,00 Kč měly být použity jako zdroj financování výdajů rozpočtu města Havířova. 

Podle dosaženého hospodářského výsledku po zdanění a realizovaných zálohách je skutečný 

doplatek záloh 7 855 038,51 Kč, což je o 6 103 961,49 Kč méně než se počítalo ve 

schváleném rozpočtu. Tento výpadek v příjmech města bude dokryt z příjmových položek, 

které překročily schválený rozpočet (3111 – Příjmy z prodeje pozemků a 3201 – Příjmy 
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z prodeje akcií). Příjem na položce 3111 je za prodej pozemků pro budoucí prodejnu KFC a 

příjem na položce 3201 je 

likvidační zůstatek akcií od KIC ODPADY, a.s. 

 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 4131 – Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti snižuje o částku                                                            6 103 962,00 Kč. 

Současně se zvyšují příjmy EO (odd.správy majetku) na položkách:  

3111 – Příjmy z prodeje pozemků o částku                                                   5 169 454,00 Kč 

3201 – Příjmy z prodeje akcií o částku                                                             921 490,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                               13 018,00 Kč. 

 

 

č. 62. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OÚR, SSSÚ, ORG, OSV, SO a KP 

na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy těchto odborů  

a současně se sníží položka 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených. 

Položka 2329 ve schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb. 

Rozpočtované příjmy se zvyšují na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných 

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         41 200,00 Kč, 

OÚR (OI) se zvyšuje příjem o částku                                                                     20 000,00 

Kč, 

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                             6 000,00 Kč, 

ORG se zvyšuje příjem o částku                                                                            90 000,00 

Kč, 

OSV se zvyšuje příjem o částku                                                                               3 000,00 

Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                           3 224 260,00 

Kč,  

KP se zvyšuje příjem o částku                                                                              110 000,00 

Kč,  

Příjmy EO se na položce 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde 

nezařazených snižují o částku                                                                                                    

3 494 460,00 Kč. 

 

 

č. 63. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

se navýšil i u Městské policie Havířov. Tyto příjmy jsou zdrojem FB a budou na účet tohoto 

fondu převedeny. 

Pro MP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů zvyšuje příjem  

o částku                                                                                                                 290 000,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FB snižuje o částku                                                                                      290 000,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                              290 000,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 290 000,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 
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č. 64. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto 

příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. 

Rozpočtované příjmy OŽP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných 

subjektů zvyšují o částku                                                                                                          8 

260,00 Kč 
a současně se zvyšují na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu o částku                                                                                                        13 000,00 Kč. 

 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                      21 260,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                                21 260,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                   21 260,00 Kč. 

 

 

č. 65. Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru na položce 1381 dochází 

k úpravě FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město získá podle zákona o dani 

z hazardních her.   

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG na položce 1381 - Daň z hazardních her  

o částku                                                                                                                5 007 950,00 

Kč. 
 

V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FVPA (položka 8115) snižuje               

o částku                                                                                                                5 007 950,00 

Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                                 5 007 950,00 

Kč 

a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním 

fondům o částku                                                                                                  5 007 950,00 

Kč.  

 

 

č. 66. Město Havířov získalo pojistná plnění v celkové výši 53 719,00 Kč. Toto pojistné 

plnění je určeno níže uvedeným příspěvkovým organizacím k úhradě vzniklých škod.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují  

o částku                                                                                                                   53 719,00 Kč 

a současně se zvyšují příspěvky na provoz s ÚZ 00000: 

Městské kulturní středisko Havířov o částku                                                       3 542,00 Kč, 

SSRZ o částku                                                                                                        41 727,00 Kč,        

SANTÉ o částku                                                                                                      8 450,00 Kč. 

 

 

č. 67. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 1356 – Příjmy úhrad  

za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce zvyšuje o částku       1 043 158,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           1 043 158,00 Kč. 
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g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

   0 

 

 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

      usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 

 

č. 48. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

č. j. MSMT-34145/2016-56 ze dne 3. 4. 2018 získalo město Havířov 2. zálohovou platbu 

v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro níže 

uvedenou příspěvkovou organizaci. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 

1060 381 092,00 67 252,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci neinvestiční dotace na 

položce 5336 – Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

ZŠ Žákovská 1060 381 092,00 67 252,00 448 344,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 49. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-145/2016-

58 ze dne 17. 4. 2018 získalo město Havířov 2. zálohovou platbu v oblasti prioritní osy 3 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro níže uvedenou příspěvkovou 

organizaci. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 

1007 117 112,00 20 667,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci neinvestiční dotace na 

položce 5336 – Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

MŠ U Stromovky 1007 117 112,00 20 667,00 137 779,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  
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č. 50. Na základě dopisu Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra č.j.UT-12737/2018 

ze dne 10. 5. 2018 a rozhodnutí č. 1 Ministerstva vnitra ČR získalo město Havířov 

neinvestiční dotaci ve výši 95 510,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na 

úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za I. čtvrtletí r. 2018. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                       95 510,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                95 510,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 68. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018 a na základě smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04331/2018/SOC získá město 

finanční prostředky ve výši 31 139 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro příspěvkovou 

organizaci Domov seniorů Havířov na financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě. Dotace je na účet zřizovatele příjemce poskytnuta ve dvou splátkách. 

 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                        31 139 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Domov seniorů Havířov na položce 5336 – 

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                     

                                                                                                                         31 139 000,00 Kč. 

 

 

č. 69. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018 a na základě smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04612/2018/SOC získá město 

finanční prostředky ve výši 11 765 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro příspěvkovou 

organizaci Sociální služby města Havířova na financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě. Dotace je na účet zřizovatele příjemce poskytnuta ve dvou splátkách. 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                        11 765 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Sociální služby města Havířova na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                     

                                                                                                                         11 765 000,00 Kč. 

 

 

č. 70. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018 a na základě Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04474/2018/SOC získá město 

finanční prostředky ve výši 10 559 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro příspěvkovou 

organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb na financování 

běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb,  

a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je na účet zřizovatele příjemce 

poskytnuta ve dvou splátkách. 

 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                        10 559 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                                        10 559 000,00 Kč. 
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č. 71. RMH usn. č. 4369/85RM/2018 ze dne 11. 4. 2018 souhlasila s přijetím dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 200 000,00 Kč na realizaci projektu s názvem 

„Havířov v květech 2018“.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů zvyšují s ÚZ 201 o částku                                                                                    

200 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšují výdaje KP s ÚZ 201 o částku                                            200 000,00 Kč. 

 

Závěr 
 

Po navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně konsolidačních 

položek, ve výši 2 221 912,99 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 421 542,71 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) vzrostly oproti upravenému rozpočtu 

III. o 61 337,62 tis. Kč. Tuto částku nejvíce ovlivňují přijaté průtokové dotace z KÚ MSK pro 

naše příspěvkové organizace DSH, SANTÉ a SSmH na poskytování sociálních služeb. 

 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po 

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2018 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV.  

r. 2018 

tř. 1 - daňové příjmy 78,25 77,43 74,54 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,95 1,99 1,93 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,18 0,18 0,60 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 80,38 79,60 77,07 

tř. 4 - přijaté transfery 19,62 20,40 22,93 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 421 948,87 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 56 600,73 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 800 370,28 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou oproti upravenému rozpočtu III. vyšší o 76 257,15 tis. Kč a 

dosáhly hodnoty 1 621 578,59 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve 

výši  

1 211 532,19 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti upravenému 

rozpočtu III. zvýšily o 76 385,18 tis. Kč. Toto zvýšení nejvíce ovlivňuje zaslání průtokových 

dotací pro příspěvkové organizace zajišťující sociální služby a poskytnuté dotace TJ Slovan, 

z.s. a SK stolního tenisu Baník Havířov, z.s. Po čtvrtých úpravách rozpočtu se rozpočtované 

saldo změnilo z částky - 185 116,35 tis. Kč na částku - 200 035,88 tis. Kč (opačné hodnoty 

pak platí pro část rozpočtu Financování). 
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V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů  

(v tis. Kč):   

Účet 

Počáteční stav k 1.1.2018 Konečný stav k 31.12.2018 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet III. 

Upravený 

rozpočet IV. 

FRR 80 023,00 105 253,14 99 471,00 111 809,36 125 018,39 

FRHA 25 717,00 26 516,93 21 979,00 22 778,93 21 984,55 

FŽP 821,00 887,98 601,00 690,97 770,66 

FNB 130 436,00 162 505,76 46 825,00 59 164,76 49 198,04 

FB 744,00 1 076,47 444,00 586,07 798,33 

FVPA 37 565,00 68 911,05 15 570,00 37 839,80 19 958,13 

Celkem účelové fondy 275 306,00 365 151,33 184 890,00 232 869,89 217 728,10 

SF 2 592,00 3 399,52 2 597,00 3 404,52 3 626,78 

ZBÚ 114 557,00 157 839,91 0,00 0,00 0,00 

Celkem 392 455,00 526 390,76 187 487,00 236 274,41 221 354,88 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet  

r. 2018 

Upravený 

rozpočet III. 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

r. 2018 

Neinvestiční nespecifikovaná rezerva 13 000,00 12 916,15 12 614,88 

Rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 386,00 1 386,00 1 386,00 

Rezerva na úhradu finančního vypořádání 150,00 150,00 150,00 

Předfinancování projektů ITI – základní školy 23 000,00 3 476,77 3 476,77 

Financování případného výpadků dotací 

z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ 
16 500,00 16 500,00 16 500,00 

Celkem 54 036,00 34 428,92 34 127,65 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2018 157 839,91 

Převod výsledku hospodaření r. 2017 na FRR -154 343,77 

Příjmy celkem +1 421 542,71 

Výdaje celkem -1 621 578,59 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 000,00 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 0,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací    +462 250,99 

z toho: FRR 147 904,24 

 

 

FRHA 3 740,00 

 

 

FŽP 220,00 

 

 

FNB 240 422,00 

 

 

FB 695,75 

 

 

FVPA 63 250,00 

 

 

SF 6 019,00 

 Příjmy fondů -160 711,25 
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z toho: FRR 116,69 

 

 

FRHA 2,00 

 

 

FŽP 44,25 

 

 

FNB 138 042,26 

 

 

FB 495,35 

 

 

FVPA 15 986,70 

 

 

SF 6 024,00 

 Konečný stav k 31.12.2018 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +157 839,91 
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Harmonogram zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2019“  (dále jen NRMH) 
 

 

1. fáze   

Shromažďování podkladových materiálů a sumarizace příjmové části NRMH 

a)  Zpracování tabulkových podkladů na OJ MMH  pro  účely sumarizace předpokládaných příjmů města   

     v roce 2018 a souběžného zpracování očekávaného plnění příjmů a výdajů (vč. zapojení účelových 

     fondů a SF)  k  31. 12. 2018 a návrhu na stanovení objemu výdajů v roce 2019 (vč. rozpisu do položek   

     a paragrafů). 

b)  Zpracování tabulkových podkladů  PO pro NRMH (náklady, výnosy, hospodářský výsledek, oblast 

      účelových fondů, mzdové náklady a personální záležitosti) za období skutečnost roku 2017, očekávaná 

      skutečnost roku 2018, návrh roku 2019… v kompetenci OŠK bude zpracování podkladů za MŠ, ZŠ  

      a ASTERIX.   

                                   

T: do 20. 9. 2018 

Z: vedoucí OJ  MMH  

     a ředitelé PO 

       

c)  Zpracování sumarizace příjmové části a financování (vč. návrhů na výdaje) NRMH na rok 2019. 
T: do 27. 9. 2018 

Z: vedoucí EO   

 

2. fáze 

Stanovení návrhu  limitů  závazných  ukazatelů  výdajové  části   NRMH  a vypracování podkladů pro EO ke zpracování 

NRMH  

a)  „Rozpočtové kolečko“-projednání požadavků návrhů na výdaje roku 2019 s OJ MMH a PO…za účasti zástupců  

      FV ZMH.   

 

T: 1. - 16. 10. 2018 

Z: vedení města  

      

b)  Stanovení limitů závazných ukazatelů výdajové části NRMH na rok 2019 pro jednotlivé OJ MMH a PO  

      … v případě MŠ a ZŠ budou stanoveny celkové souhrnné limity pro MŠ a ZŠ. 

T: do 22. 10. 2018 

Z: vedení města 

b) Zpracování  detailních  rozpisů  limitů závazných ukazatelů výdajové části NRMH na rok 2019 jednotlivými 

    OJ MMH (do položek a paragrafů)  a PO (do dílčích rozpisů účtů)… v kompetenci OŠK bude provedení 

    rozpisu limitů na jednotlivé MŠ, ZŠ a pro ASTERIX.  

    

T:  do 25. 10. 2018 

Z:  vedoucí OJ MMH  

      a ředitelé PO 
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3. fáze 

Zpracování NRMH a jeho projednání ve FV ZMH, RMH a ZMH  

a) Definitivní upřesnění závazných ukazatelů NRMH  na rok 2019. 

T: do 30. 10. 2018 

Z: vedení města +    

     zástupci FV ZMH 

b) Zpracování NRMH  na rok 2019. 
T: do 21. 11. 2018 

Z: vedoucí EO 

c) Expedice NRMH na rok 2019 členům RMH. 
T: do 22. 11. 2018 

Z: vedoucí KP 

d) Projednání NRMH na rok 2019 v RMH. 
T: 28. 11. 2018 

Z: vedení města 

e) Zveřejnění údajů z NRMH na rok 2019 na úřední desce a na internetu 
T: do 30. 11. 2018 

Z: vedoucí EO 

f) Expedice NRMH na rok 2019 členům ZMH a FV ZMH. 
T: do 7. 12. 2018 

Z: vedoucí KP, EO 

g) Projednání NRMH na rok 2019 ve FV ZMH 
T: 10. 12. 2018 

Z: předseda FV ZMH 

h) Projednání NRMH na rok 2019 v ZMH. 
T: 17. 12. 2018 

Z: vedení města 
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Zpracování „Návrhů rozpočtů hospodářské činnosti města Havířova na rok 2019“ ( dále jen NRHČ ) 

 
Zpracování NRHČ je v kompetenci MRA, s.r.o., - pro oblast správy bytového hospodářství a dále odboru komunálních služeb (vč. TSH, a.s.) -pro 

oblast provozování kanalizace a není přímou součástí rozpočtu města Havířova. Přesto je naprosto nezbytné zabezpečit koordinaci postupu prací 

na těchto významných dokumentech, aby mohly být projednány ve FV ZMH, RMH a na zasedání ZMH dne 17. 12. 2018.  V této souvislosti 

navrhujeme, aby v rámci 2. a 3. fáze harmonogramu zpracování NRMH byly souběžně zabezpečeny následující činnosti ze strany výše uvedených 

subjektů: 

 

1. fáze 

a)  Zpracování harmonogramu záloh na hospodářský výsledek po zdanění na rok 2019. 

b)  Vyúčtování záloh a daně z příjmu z HČ za rok 2018.                 

 

T:   do 20. 9. 2018 

Z:   ředitel MRA 

       vedoucí OKS 

c)  Zpracování toku a tvorby finančních prostředků na účtu FNB (ve spolupráci s EO a OSRM oddělením    

      investic) v letech 2018 a 2019. 

T:  do 20. 9. 2018 

Z:  ředitel MRA 

2. fáze 

a)  Zpracování výnosové a nákladové části NRHČ na  rok 2019. 

T:   do 27. 9. 2018 

Z:   ředitel MRA 

      vedoucí OKS  

b)  Projednání NRHČ na rok 2019 v „Rozpočtovém kolečku“. 

T:  do 16. 10. 2018 

Z:  ředitel MRA 

      vedoucí OKS 

3. fáze 
Projednání a definitivní upřesnění výnosové a nákladové části NRHČ na rok 2019 a finančního plánu 

údržby domovního fondu města Havířova na rok 2019. 

T:  do 30. 10. 2018 

Z:  vedení města  + 

      zástupci FV ZMH   

  

Podklady, které jsou specifikovány v rámci „1. fáze“ v bodech a) a b), budou použity při přípravě NRMH na rok 2019, kdy je MRA a OKS   předají 

na EO MMH.  

Finanční objemy na investice a opravy bytového fondu, dále pak čerpání prostředků FNB v letech 2018 a 2019, MRA projedná s OÚR oddělením 

investic – zde je nutno zajistit přímou hodnotovou vazbu na rozpočet města. 

Jednatelé MRA a vedoucí OKS následně zabezpečí zpracování samostatných materiálů NRHČ na rok 2019 a jejich předložení k projednání v RMH, 

FV ZMH a ZMH.  



Příloha č. 1 Připravované projekty

Dotační titul/Program Záměr

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace z 

uznatelných 

nákladů Rozpracovanost

ITI/IROP

Terminál - Přednádražní prostor Havířov               

26.02.2018 předložen projektový záměr na ITI 140 000 000 90

příprava a zpracování 

finální žádosti                                    

T: 28.06.2018 
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Mánesova 44, 46, 48, 

Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 81 C, D, 

Havířov-Podlesí

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 20, 22, 24, 

Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III Sanace obytného domu 1. Máje 2, Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 34 - 42, 

Havířov-Podlesí

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

OPZ - Výzva 80

Zpracování strategických dokumentů pro město 

Havířov III 95

příprava a zpracování 

žádosti                                

T: 15.06.2018

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie - Výzva č. 100 MŠ Horymírova → zateplení + rekuperace 40 + 70 příprava záměrů - OÚR



OPŽP - Snižování spotřeby 

energie - Výzva č. 100 MŠ U Školy → zateplení + rekuperace 40 + 70 příprava záměrů - OÚR

IROP - Energetické úspory 

v bytových domech III (de 

minimis)

Kompletní sanace obytného domu na ul. J. Hory 

7, Havířov-Město 11 400 000

příprava v součinnosti s 

MRA,                             

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

IROP - Energetické úspory 

v bytových domech III (de 

minimis)

Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13, 

Havířov-Město 13 900 000

příprava v součinnosti s 

MRA,                            

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

IROP - Energetické úspory 

v bytových domech III (de 

minimis)

Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 

2b, Havířov-Podlesí 33 300 000

příprava v součinnosti s 

MRA,                              

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie - Výzva č. 100 ZŠ Moravská → zateplení + rekuperace 40 + 70 příprava záměrů - OÚR



Příloha č. 2 Podané žádosti

Dotační titul/Program Datum podání Název projektu

Předpokládané 

výdaje

% možné 

dotace z 

uznatelných 

nákladů

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 14.02.2018

Asistent prevence kriminality → projekt doporučen k 

financování 1 961 400 90
MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 14.02.2018

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi → projekt 

doporučen k financování 150 050 90
MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 14.02.2018

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami - 

Nové hrozby → projekt doporučen k financování 53 900 90
Fond Mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 

(17 187 eur) 25.10.2017

Přeshraniční Catering kultury → poskytovatelem dotace 

projekt označen jako náhradní 429 675 85



Příloha č. 3 Stav řízení, realizace

Název projektu Dotační titul/Program

Předpokládané 

výdaje Stav řízení Peníze na BÚ

Odkanalizování části města Havířova - IV. 

etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 22 811 060

Příprava a 

zpracování  ZVA 9 646 119

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Havířov MŠMT ČR 2 743 210

ZVA + příprava 

vyúčtování projektu 2 725 484

V. polsko-česká odborná setkání (9 234 

eur)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 249 318

Realizace 

dokončena,                    

ZVA + ŽoP

Slezské pohraničí - společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná → 

fotosoutěž (4 970 eur)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 129 220 Realizace

Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání OPZ, Výzva č. 33 6 823 738 Realizace 2 145 898

Vytvoření strategických dokumentů pro 

město Havířov:                                                                         

- Plán udržitelné mobility ve městě                                                                    

- Koncepce odpadového hospodářství OPZ, Výzva č. 33 6 308 808 Realizace 1 798 010
Snižování spotřeby energie                                                                        

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 48 950 326 Realizace
Nucené větrání s rekuperací na ZŠ M. 

Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 10 964 615 Realizace

Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,                        

Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 6 493 472 Příprava ZVA 2 358 834

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 463 654

Realizace 

dokončena, příprava 

RoPD + ŽoP



Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,                          

Havířov-Podlesí OPŽP, Energetické úspory 3 909 731 Příprava ZVA 1 284 691

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 328 045

Realizace 

dokončena, příprava 

RoPD + ŽoP

Rekonstrukce MK U Nádraží

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 16 282 000

Realizace 

dokončena, příprava 

podkladů k ŽoP

Cyklostezka Havířov - Žermanická 

přehrada - 2. etapa

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 7 448 123

Realizace 

dokončena, příprava 

ZVA 6 263 573

Odkanalizování části města Havířova - 

lokalita Fryštátská a okolí (V. etapa) OPŽP, Snížení znečištění vod 35 774 898 Realizace

Nákup osobních automobilů na 

alternativní pohon - CNG (3 x 50 000,-Kč)

Národní program Životní 

prostředí, Výzva č. 13/2016 1 325 371

ZVA + žádost o 

uvolnění finančních 

prostředků

Sanace obytných domů na ul.:                              

17. listopadu 2 - 6, Havířov-Město                                             

17. listopadu 8 - 14, Havířov-Město                                                        

Mánesova 12 - 16, Havířov-Město                                                     

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II                   

→ 31,5% ze způsobilých 

výdajů 49 565 202 Realizace

Sanace obytného domu na ul.:                                               

Na Nábřeží 129 - 133, Havířov-Město                                                               

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II                                                                                     

→ 42% ze způsobilých výdajů 20 524 432 Realizace

Předcházení sociálnímu vyloučení v 

Havířově

Úřad vlády ČR - Podpora 

terénní práce 294 982 Odesláno ZVA 294 982



Rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému o tři kamerové body v 

lokalitě umístěného zařízení SUZ

MV ČR, Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2017 až 2019 - SUZ 140517 600 000 Realizace

Mobilní služebna včetně vnitřního 

vybavení

MV ČR, Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2017 až 2019 - SUZ 140517 2 500 000 Realizace

Nákup automobilů pro SSMH - obnova 

vozového parku  (max výše dotace 60% -                                                     

1 136 617,50 Kč)

MPSV č. 013 310 - Rozvoj a 

obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 

2016-2020 1 884 113 Realizace

Zpracování strategických dokumentů 

SMH:                                                                                         

- Vize města 2020+                                                                                   

- Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit SMH 2020-2024                                                                                 

- Plán rozvoje sportu města Havířova 2018-

2025 OPZ, Výzva č. 58 4 597 500 Realizace 1 310 288
Domácí kompostéry a rozšíření sběrné sítě 

na textil a oděvy pro občany města 

Havířova OPŽP, Výzva č. 68 4 894 450 Realizace

Havířov v květech 2018

Moravskoslezský kraj - 

Program podpory aktivit v 

oblasti kultury 3 000 000 Realizace

Snižování spotřeby energie                             

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 14 458 115

Projekt doporučen k 

financování



Nucené větrání s rekuperací na                         

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 962 457

Projekt doporučen k 

financování

VI. polsko-česká odborná setkání

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 125 000

Projekt doporučen k 

financování

Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - 

úsek 17. listopadu - lesopark IROP 25 518 220

Projekt doporučen k 

financování

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II OP VVV 13 413 290

Projekt doporučen k 

financování

celkem: 316 343 351 26 517 591



Příloha č. 4

Zrealizované projekty města v době udržitelnosti

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace v Kč Udržitelnost do

Dům s pečovatelskou službou, ul. Karvinská, 

Havířov SFRB 93 654 000 40 800 000 03.02.2023

Rekonstrukce HD na ul. Tesařská 1

MMR ČR, podpora výstavby 

nájemních bytů pro rok 2005 27 347 646 25 292 699 31.12.2035

Fibichova - oprava bloku obytných domů

Akce financované z rozhodnutí 

PS a Vlády ČR 25 075 000 10 000 000 31.12.2020
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Frýdecká v 

Havířově-Bludovicích FM EHP/Norsko 13 524 926 7 022 743 31.12.2020

Protipovodňová hráz AVČ

Moravskoslezský kraj, z Fondů 

EU 26 466 000 10 000 000 31.12.2018
Snižování spotřeby energie v ZŠ 1. máje, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 38 935 600 11 569 581 30.08.2019
Snižování spotřeby energie v ZŠ Fr. Hrubína, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 43 994 150 15 037 164 30.08.2019
Snižování spotřeby energie v ZŠ Karolíny Světlé, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 26 120 362 18 034 670 25.11.2020
Snižování spotřeby energie v ZŠ Žákovská, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 211 828 14 035 578 30.08.2019

Odkanalizování částí města Havířova, I. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 285 143 497 178 286 226 31.12.2023

Odkanalizování částí města Havířova, II. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 313 793 963 173 561 226 30.09.2024

Odkanalizování částí města Havířova, III. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 72 038 717 49 154 602 31.12.2025
Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé 

třídy, Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 11 461 193 2 443 646 30.11.2023



Rozvoj služeb Governmentu v obcích - Vnitřní 

integrace úřadu obcí s rozšířenou působností 

(část III.)

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 1 452 000 1 234 200 31.08.2018

Centrum ICT služeb na MMH

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 28 930 369 24 590 813 31.07.2019

Digitalizace městského archivu

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 44 383 197 36 480 706 31.07.2019

Implementace MIS do struktury MMH

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 13 207 000 8 129 880 31.07.2019

Zlepšování systému povodňové služby a 

preventivní protipovodňové ochrany pro 

statutární město Havířov

OPŽP, Zlepšování 

vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika 

povodní 23 685 330 21 316 797 31.10.2018

Sesuv svahu na ul. Svážná OPŽP 1 377 912 1 174 691 31.05.2021
Revitalizace zeleně na území statutárního 

města Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 782 280 477 466 21.11.2024
Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace 

Centrálního registru vozidel MD ČR 36 300 36 300 30.06.2020

Kino Centrum Havířov

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 123 473 965 38 771 964 13.06.2019

Regenerace náměstí Nad Terasou

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 41 365 128 23 002 744 25.11.2019

Náměstí T.G. Masaryka

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 55 646 248 8 064 083 12.05.2021

Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 

hřiště

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 17 265 955 13 002 075 04.05.2021



Chodník podél komunikace I/11, Havířov - 

Těrlicko ROP NUTS II Moravskoslezsko 5 030 658 3 530 444 12.11.2020

Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka ROP NUTS II Moravskoslezsko 1 492 012 948 941 18.06.2020
Cyklostezska Havířov - Žermanická přehrada - 

1.etapa ROP NUTS II Moravskoslezsko 8 956 947 6 003 130 04.04.2021

II. polsko-česká odborná setkání (6 831 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP 

přeshraniční spolupráce ČR-PR 

2007-2013 216 254 183 660 31.10.2018

III. polsko-česká odborná setkání (4 822 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP 

přeshraniční spolupráce ČR-PR 

2007-2013 199 892 133 570 30.09.2019

Bav se uč (7 401 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP 

přeshraniční spolupráce ČR-PR 

2007-2013 516 952 205 224 31.10.2019

Učíme se jazyk hrou                                                                    

(návaznost s "Bav se a uč", Havířov jako 

partnerské město bez finanční účasti)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP 

přeshraniční spolupráce ČR-PR 

2007-2013 0 0 31.10.2019

Poradenské centrum KHAMORO 

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou, 3.1b 1 200 437 848 781 30.06.2022
Regenerace bytových domů na ul. Mládí a M. 

Pujmanové

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 87 921 771 19 999 274 30.06.2020



Zóna Šumbark II Za Teslou - 5.etapa

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 11 532 442 9 287 840 30.11.2020

Služby poradenského centra KHAMORO 

OP LZZ, IPRM Zóna Šumbark II 

Za Teslou 7 078 588 6 380 284 30.06.2022

Demolice obytných domů na ul. Obránců míru 9-

15, Havířov-Šumbark

MMR, Podpora revitalizace 

území 1 572 999 1 158 323

následné využití - 

výstavba 

workoutového 

hřiště → předání 

workoutového 

hřiště 16.11.2017
Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve 

statutárním městě Havířov Nadace ČEZ 566 004 200 000 30.06.2020

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov

OPŽP, Rozvoj infrastruktury pro 

environmentální vzdělávání 1 334 770 1 124 212 30.10.2024

celkem: 1 502 992 291 781 523 537



Příloha č. 5

Seznam zrealizovaných projektů města 

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace

eGovernment v obcích - CzechPOINT IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 57 540 48 909
Realizace výstupu z Komunitního plánu města Havířova - 

zpracování katalogu sociálních služeb

Moravskoslezský kraj, Program rozvoje 

sociálních služeb kraje na rok 2008 359 300 264 800

Škola pro život, ZŠ M. Pujmanové ROP NUTS II Moravskoslezsko 9 980 943 8 622 089
Příprava území po ukončení hornické činnosti, Resocializace 

území areálu bývalého Dolu Dukla

Meziresortní komise Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR 252 394 830 250 059 839

Dělený přechod na Národní třídě v Havířově-Městě

Moravskoslezský kraj, DSH 8 Zvyšování 

pasivní bezpečnosti na pozemních 

komunikacích 793 311 344 200
Azylanti Bělorusko a Ukrajina 2009 (použito na rekonstrukci 

chodníků) MV ČR 600 000 600 000

Mobilní služebna Městské policie Havířov 2009 MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 371 798 220 000

Pro bezpečnější Havířov MV ČR, Podpora prevence kriminality 120 000 90 000

Obec přátelská rodině MPSV ČR 400 000 400 000
Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově                     

(2009-2015) Úřad vlády ČR 1 575 838 1 038 893

Zámek Havířov, s.r.o. - oprava střechy

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2010 3 800 000 500 000

Systém včasné intervence (2010-2012) MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 864 247 1 368 000

Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 44 396 292 17 361 579

Snižování spotřeby energie v ZŠ M. Kudeříkové, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 224 943 23 908 747

Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 19 558 281 7 307 339



Snižování spotřeby energie v KD Leoše Janáčka v Havířově OPŽP, Realizace úspor energie 8 953 441 2 755 283

Regenerace náměstí U Severky

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 25 800 154 20 715 384

Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 135 850 778 105 820 587
Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na 

Nábřeží

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 37 903 111 29 423 630

Systematizace strategického řízení a plánování na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 271 631 5 330 886
Vytvoření projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců 

na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 185 870 5 126 085

Rekonstrukce silnice II/475 Moravskoslezský kraj 43 800 000 462 464

Pískovcový kříž na ul. Padlých Hrdinů v Havířově-Životicích 

(krucifix s reliefem)

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2011 112 200 56 100

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 5 030 007 4 204 897

Pojďme se vzdělávat

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 725 812 2 316 940

Havířov v květech - rok 2011

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000

Zámek Havířov - Nová okna

Moravskoslezský kraj, Program podpory 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji na rok 2011 1 449 251 350 000

Povodně 2010 - sesuv na ul. Hálkova Fond Solidarity EU prostřednictvím KÚ MSK 19 203 892 11 111 868

Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 194 450 175 000



Ženy, naučte se bránit!

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 57 960 52 000

Přírodou všemi smysly

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 740 984 1 410 198

Dýchejme zdravě

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 731 840 1 541 600

Projekt ozdravných pobytů dětí předškolního věku 

Moravskoslezský kraj, v rámci dotačního 

programu - Příspěvky na ozdravné pobyty 449 364 224 682

Havířov v květech - rok 2013

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000
Revitalizace dětského hřiště v Havířově-Šumbarku k 

volnočasovému využití Nadace OKD - Sídliště žije 482 900 386 320

Štědrý večer pro osamělé seniory (2013) Nadace OKD - Pro radost 31 250 21 100

Poradenské centrum KHAMORO bezpečné pracoviště

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2013 37 512 31 000

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v 

rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností SMO ČR 2 074 441 2 074 441
Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi (2010-

2015)

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 739 590 623 000

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 29 498 21 898

Prevence předlužení a podvodů pro seniory

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 20 500 14 000

Asistent prevence kriminality

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 489 829 369 106

Havířov v květech - rok 2015

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje - KÚ MSK 1 200 754 150 000



1. etapa - Obytná ulice E. Destinnové a H. Malířové + 

obratiště autobusů ul. Lidická IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 62 229 000 42 947 991

2. etapa - Ulice U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 32 400 000 27 553 590

3. etapa - Obytná ulice Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 51 704 391 42 080 614

Vzdělávání v eGovernmentu v ORP Havířov 

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 156 740 1 619 952
Rozvoj služeb Governmentu v obcích - Zřízení 

technologického centra a pořízení elektronické spisové 

služby IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 665 764 3 358 971

Asistent prevence kriminality 2016

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 638 000 455 059

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 142 800 113 000

Informační brožura "Průvodce bezpečným městem"

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 45 000 39 746
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení MV ČR 1 000 000 1 000 000
Neinvestiční účelová dotace na zajištění akceschopnosti 

JSDH v obci MV-GŘ HZS 19 167 19 167

Regenerace  obytného domu na ul. H. Malířové 2, 4, 6 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 27 409 000 5 624 669

Regenerace obytného domu na ul. Jarošova 31b/1194 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 18 974 000 4 654 167

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  14,16 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 10 676 074 2 735 770

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  1a,1b,1c IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 25 421 813 5 550 417



Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné 

implementace nových výukových materiálů v základních 

školách na území města Havířova OP VK, 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 10 047 884 10 047 884

Nastavení systému podpory rozvoje rovných příležitostí v 

základních školách na území města Havířova

OP VK, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků 

se speciálními potřebami 18 393 005 18 393 005

Vznik centra DVPP na území města Havířova - Zvyšování 

kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků

OP VK, 1.3 - Další vzdělávání pracovníků 

škol a školských zařízení 4 422 606 4 422 606

Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój 

v kontextu regionálních a přeshraničních železničních 

spojení (bez finanční účasti)

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko 0 0

Rekonstrukce části křídla G na knihovnu

ROP NUTS II Moravskoslezsko                         

IPRM ROP Přitažlivé město Havířov 65 322 908 53 853 801

Historie psaná uhlím - hornické tradice partnerských měst 

Havířova a Jastrzebie-Zdrój (29 098 EUR)

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko - Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 2 070 983 800 256

Asistent prevence kriminality 2017

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 456 699 385 716

Ženy naučte se bránit II.

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 77 435 56 999

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 140 560 110 760

Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 30 856 195 23 019 724

Regenerace obytných domů na ul. Lidické a M. Pujmanové IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 23 546 194 8 915 244

celkem: 1 083 880 560 764 961 972























Důvodová zpráva: 

Dne 29. března 2018 se konala valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,            

IČO  47677287  (dále jen „společnost“).  

Na jednání valné hromady byli přítomni akcionáři, kteří vlastnili 137 ks akcií, což 

představovalo 94 % z celkového počtu 146 ks akcií. Valná hromada byla usnášeníschopná.  

Jednání valné hromady proběhlo v souladu s navrženým programem, o němž byla Rada města 

Havířova informována dne 7.3.2018.  

Výsledek hlasování o jednotlivých bodech programu a informace o hlasování zástupce města: 

 

Body programu Výsledek 

hlasování 

Hlasování za 

město dle RMH 

1 Zahájení  Bez hlasování Bez hlasování 

2 Volba orgánů valné hromady  Pro: 100% 

přítomných hlasů 

PRO 

3 Volba člena představenstva -  

návrh kandidáta Lukáše Topiarze 

Pro:  100  % 

přítomných hlasů 

PRO 

 

4 Volba člena dozorčí rady -   

návrh kandidáta Ing. et Ing. Ladislava Húsky 

Pro:  86  % 

přítomných hlasů 

Zdrželo se: 14 % 

přítomných hlasů 

PRO 

5 Závěr Bez hlasování  Bez hlasování  

   

k bodu 2 programu:  

Bylo zvoleno toto složení orgánů valné hromady:  

Předseda valné hromady – Mgr. Bc. Martin Polášek 

Zapisovatelka – Petra De Wine 

Skrutátoři – Miloš Kývala, Ing. Ladislav Šipula 

Ověřovatelé zápisu – Ing. Lukáš Raszyk, Ing. Jindřich Feber 

 

k bodu 3 programu:  

Z důvodu úmrtí člena představenstva pana Ing. Jana Lipky byl kooptován za člena 

představenstva pan Lukáš Topiarz (zástupce akcionáře Obce Stonava). Představenstvo 

předložilo valné hromadě návrh nového kandidáta na člena představenstva pana Lukáše 

Topiarze, který byl zvolen za člena představenstva společnosti.  

 

k bodu 4 programu:  

Členovi dozorčí rady panu Ing. et Ing. Ladislavu Húskovi (zástupce akcionáře statutárního 

města Karviná) skončilo dne 26. března 2018 funkční období. Představenstvo předložilo valné 

hromadě návrh na znovuzvolení člena dozorčí rady pana Ing. et Ing. Ladislava Húsku, který 

byl následně zvolen za člena dozorčí rady společnosti.  

 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 

právních služeb MMH. 

Město zastupoval na základě plné moci pan Miroslav Polak. 

Majetkový podíl města: 11 ks kmenových akcií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ZZááppiiss  čč..  44//22001188  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 11. 4. 2018 
 
 
Datum konání:  11. 4. 2018 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

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

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Eduard Heczko a přivítal přítomné.  
 
V době zahájení bylo přítomno 9 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- kontrola Zápisu č. 3/2018 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na duben-květen 2018 
- různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
 

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

 Program byl schválen. 

 
 
 

 

2. Kontrola Zápisu č. 3/2018 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 3/2018 ze schůze 
KV ZMH ze dne 5. 3. 2018. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 

 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města – akce „Havířovská desítka 2017“. 
Kontrola byla provedena dne 7.3. 2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 03/2018 byl řádně předložen dne 11.4.2018. Ing. Heczko projedná s vedoucí 
odboru školství a kontroly návrh opatření plynoucího z kontroly a výsledek předloží na příští schůzi 
KV ZMH. 

                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
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Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města – MFK Havířov, dotace na mládež. 
Kontrola byla provedena dne 7.3. 2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 04/2018 byl řádně předložen dne 11.4.2018.  

                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 

Usnesení č. 3690/74RM/2017 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – 
zahájení zadávacího řízení „ 
a navazující usnesení č. 3836/76RM/2017 – „VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí 
zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“,          
usnesení č. 3936/78RM/2017 – „VZ/99/OSRM/17 – Dílčí část 2 – Legislativa – „Zvyšování 
kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a 
oprava usnesení 3836/76RM/2017 ze dne 15. 11. 2017“. 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Smrček  
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Kontrola byla provedena dne 4.4. 2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 01/2018 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
Evidence a řešení škodních případů na MMH. 
Kontrola byla provedena ve dnech 28.3. a 4.4. 2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 02/2018 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 

 
4. Plán kontrolní činnosti na duben-květen 2018 

 
Veřejné zakázky podle zák. č.134/2016 Sb. 
ZPŘ/48/OSRM/17 - Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark 
Kontrolní skupina: Petr Wala - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Mgr. Michaela Horňáková 
                                  Ing. Karel Žák 
 
4215/83RM/2018 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  
                                (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 
Kontrolní skupina: Ing. Jiří Šebesta - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Ing. Petr Špok 
                                  Ing. Karel Žák 
 
Kontroly budou provedeny po předchozí domluvě (termín, podklady). 
 
Jelikož žádné další návrhy nebyly podány, proběhlo hlasování. 
 

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

 
Usnesení bylo přijato. 
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7. RŮZNÉ a závěr 

 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 17,15 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na duben-květen 2018 

 
 
 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 9. 5. 2018 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 12. 4. 2018, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………………..….. 
      Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 
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ZZááppiiss  čč..  55//22001188  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 9. 5. 2018 
 
 
Datum konání:  9. 5. 2018 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

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

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Eduard Heczko a přivítal přítomné.  
 
V době zahájení bylo přítomno 7 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- kontrola Zápisu č. 4/2018 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na květen-červen 2018 
- různé a 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 se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

 
 
 

 

2. Kontrola Zápisu č. 4/2018 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 4/2018 ze schůze 
KV ZMH ze dne 11. 4. 2018. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 

 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města – akce „Havířovská desítka 2017“. 
Kontrola byla provedena dne 7. 3. 2018, zápis řádně předložen. 
Ing. Heczko projednal dodatečně s vedoucí odboru školství a kultury návrh opatření plynoucího 
z kontroly. Bylo dohodnuto, že OŠK bude při vyúčtování dotací požadovat bližší specifikaci položek na 
účetních dokladech. 

                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
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Usnesení č. 3690/74RM/2017 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – 
zahájení zadávacího řízení „ 
a navazující usnesení č. 3836/76RM/2017 – „VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí 
zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“,          
usnesení č. 3936/78RM/2017 – „VZ/99/OSRM/17 – Dílčí část 2 – Legislativa – „Zvyšování 
kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a 
oprava usnesení 3836/76RM/2017 ze dne 15. 11. 2017“. 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Smrček  
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 
Veřejné zakázky podle zák. č.134/2016 Sb. 
ZPŘ/48/OSRM/17 - Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark 
Kontrolní skupina: Petr Wala - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Mgr. Michaela Horňáková 
                                  Ing. Karel Žák  
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 
4215/83RM/2018 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  
                                (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 
Kontrolní skupina: Ing. Jiří Šebesta - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Ing. Petr Špok 
                                  Ing. Karel Žák  
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 

 
4. Plán kontrolní činnosti na květen-červen 2018 

 

Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města - MKS 
Kontrolní skupina: Mgr. Dagmar Kotajná - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Ing. Eduard Heczko 
                                  Mgr. Gustav Dytko 
 

Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb. 
Kontrolní skupina: Petr Wala - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Mgr. Michaela Horňáková 
 
 

Vedení a plnění závěrů valných hromad  
 
Havířovská teplárenská společnost, a.s., Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Špok 
 
Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Smrček 
                                   Ing. Jiří Šebesta 
 
 
Kontroly budou provedeny po předchozí domluvě (termín, podklady). 
 
Jelikož žádné další návrhy nebyly podány, proběhlo hlasování. 
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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. 
 
 
7. RŮZNÉ a závěr 

 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,55 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na květen-červen 2018 

 
 
 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 4. 6. 2018 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 18. 5. 2018, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………………..….. 
      Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 
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ZZááppiiss  čč..  66//22001188  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 4. 6. 2018 
 
 
Datum konání:  4. 6. 2018 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

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

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Eduard Heczko 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 Zápisu č. 5/2018 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na červen-červenec 2018 
- různé a 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 se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 6 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

 
 
 

 

2. Kontrola Zápisu č. 5/2018 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 5/2018 ze schůze 
KV ZMH ze dne 9. 5. 2018. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 

 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Usnesení č. 3690/74RM/2017 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – 
zahájení zadávacího řízení „ a navazující usnesení č. 3836/76RM/2017 – „VZ/99/OSRM/17 – 
„Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky“,          usnesení č. 3936/78RM/2017 – „VZ/99/OSRM/17 – Dílčí část 2 – 
Legislativa – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ - rozhodnutí o 
zrušení zadávacího řízení a oprava usnesení 3836/76RM/2017 ze dne 15. 11. 2017“. 
Kontrola byla prováděna v termínu 24. 1. – 29.5.2018, zápis č. 5 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
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4215/83RM/2018 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  
                                (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 
Kontrola byla provedena dne 14.5.2018, zápis č. 3/KPU/2018 byl řádně předložen. 
  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
Veřejné zakázky podle zák. č.134/2016 Sb. 
ZPŘ/48/OSRM/17 - Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark 
Kontrolní skupina: Petr Wala - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Mgr. Michaela Horňáková 
                                  Ing. Karel Žák  
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 
 

Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města - MKS 
Kontrolní skupina: Mgr. Dagmar Kotajná - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Ing. Eduard Heczko 
                                  Mgr. Gustav Dytko 
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 

Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb. 
Kontrolní skupina: Petr Wala - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Mgr. Michaela Horňáková 
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 

Vedení a plnění závěrů valných hromad  
 
Havířovská teplárenská společnost, a.s. (Poznámka: změna složení kontrolní skupiny) 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Mgr. Dagmar Kotajná 
 
Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Špok 
 
Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Smrček 
                                   Ing. Jiří Šebesta 
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 

Hlasování o změně složení kontrolní skupiny: 
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   

 
 

 
4. Plán kontrolní činnosti na červen-červenec 2018 

 
Žádné nové kontroly na období červen – červenec 2018 nebyly stanoveny. 
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7. RŮZNÉ a závěr 

 
Předseda kontrolního výboru navrhl dodatečný termín schůze KV ZMH, a to dne 6.8.2018. 
Přítomní členové kontrolního výboru vzali dodatečný termín na vědomí. 
 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,55 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Změnu složení kontrolní skupiny. 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 6. 8. 2018 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 6. 6. 2018, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………………..….. 
      Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 
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Záznam o výsledku kontroly č.03/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
Předmět kontroly:               Kontrola vyúčtování dotací Havířovské 10 za rok 2017 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu  

 

Kontrolovaní zaměstnanci:   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových 

aktivit, odbor školství a kultury 

 

Kontrola provedena dne: 7. března 2018 

    začátek v 9,00 hod.  konec 10,45 hod. 

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                               Petr Wala, vedoucí pracovní skupiny 

    Ing. Jiří Šebesta 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 
 

Handicap Sport Club Havířov, z.s. - akce Havířovská 10  

 

1) Byly předloženy všechny doklady týkající se zúčtovacího období. 

2) Přiznání dotace ve výši 50 tis. Kč, čerpáno 50 tis. Kč 

3) Dotace byla využita dle předložených daňových dokladů na reklamu, grafiku a tisky pro 

akci „Havířovská 10“. 

4) Dle předloženého vyúčtování dotace bylo toto dle podacího razítka doručeno v pozdním 

termínu. Na místě bylo vysvětleno, že došlo ze strany referenta k omylu a následně bylo 

pochybení opraveno dle skutečného podání v požadovaném termínu. 

5) Některé předložené daňové doklady neměly uvedený obsah a počet jednotlivých plnění. 

6) Byl také zjištěn rozpor na některých fakturách mezi ručně uváděným textem „zaúčtováno 

z vlastních zdrojů“ a písemným na nich uváděným „dotace z rozpočtu města Havířova“ a to 

i v částkách. 

 

 

 

ZÁVĚR: 

Kontrolou u jmenovaných subjektů nebyly zjištěny závažné závady na vyúčtování dotací. Kontrolní 

skupina doporučuje vyžadovat v předložených vyúčtováních podrobnější doklady s uvedením 

přesného obsahu a počtu plnění pro čerpání dotací z rozpočtu města Havířova. Současně kontrolní 

skupina doporučuje kontrolovat, zdali nedochází v textech na dokladech k rozporům mezi účetním 

zaúčtováním a čerpáním dotací. 

 

 

 
 
V Havířově dne 30.3.2018  
Zapsal: Petr Wala 
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Vyjádření vedoucí odboru školství a kultury:    
 
Doporučení kontrolního výboru není možno ze strany OŠK splnit, jelikož se jedná o záležitosti, 

které nejsou v náplni činnosti OŠK. Úkolem poskytovatele dotace je prověřit, jestli byla poskytnutá 

dotace použita v souladu s účelem, na který byla poskytnuta a OŠK provádí kontrolu formální 

(administrativní) správnosti vyúčtování, v rámci něhož prověřuje využití poskytnutých prostředků 

v souladu s účelem poskytnuté dotace a provádí tyto úkony: 

1) kontrolu včasnosti předložení vyúčtování, 

2) kontrolu správnosti vyplnění všech předepsaných náležitostí vyúčtování, 

3) kontrolu, je-li vyúčtování podepsáno statutárním orgánem příjemce dotace, 

4) kontrolu, jsou-li popisované aktivity v souladu s účelem, na který byla dotace schválena, 

5) kontrolu splnění podmínky publicity (jakým způsobem byla splněna a je-li provedení publicity 

doloženo), 

6) kontrolu doložení dokladů o čerpání dotace, u kterých se sleduje jestli: 

- doklady o finančním výdaji souvisejí s položkovým rozpočtem projektu  nebo činnosti dle 

smlouvy o poskytnutí dotace (faktura, účtenka), 

- v případě, že dokladem o čerpání dotace je faktura, je zaplacená částka patrna z výpisu 

z bankovního účtu, 

- v případě, že je dokladem o čerpání dotace účtenka, je zaplacená částka doložena 

pokladním výdajovým výpisem, 

- jsou doklady označeny v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace (text „Dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova“, výše použité dotace a číselné označení smlouvy), 

- předložené doklady o finančním výdaji odpovídají výši poskytnuté dotace nebo jsou v nižší 

částce, než byla výše poskytnuté dotace, 

- výše částky dotace, která má být vrácena, odpovídá  údaji uvedenému ve formuláři pro 

vyúčtování dotace, 

- byla nespotřebovaná část dotace vrácena na účet statutárního města Havířova. 
 
K dokladům o čerpání dotace jsou v některých případech nad rámec povinností příjemce dotace 
předkládány i tzv. košilky vytvořené účetním příjemce dotace. OŠK však není kompetentní 
přikazovat příjemcům, jak mají mít vnitřně finanční operace zaúčtovány a co vše na dané košilce 
má být uvedeno. Pro potřeby administrativní kontroly vyúčtování poskytnuté dotace, jejíž rozsah 
provádění má OŠK v náplni činnosti, nejsou tyto informace podstatné. 
 
 
…………………………….. 
     Ing. Jana Pilariková 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Petr Wala                                                  Ing. Jiří Šebesta 

člen Kontrolního výboru ZMH                                             člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor školství a kultury 
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Záznam o výsledku kontroly č.04/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
Předmět kontroly:               Kontrola vyúčtování dotací pro MFK Havířov za rok 2017 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu  

 

Kontrolovaní zaměstnanci:   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových 

aktivit, odbor školství a kultury 

 

Kontrola provedena dne: 7. března 2018 

    začátek v 15,00 hod.  konec 16,15 hod. 

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                               Petr Wala, vedoucí pracovní skupiny 

    Mgr. Gustav Dytko 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 
 

MFK Havířov 

 

1) Byly předloženy všechny doklady týkající se zúčtovacího období. 

2) Přiznání dotace ve výši 3 mil. Kč, čerpáno 3 mil. Kč 

3) Dotace byla využita dle předložených daňových dokladů na chod fotbalového oddílu MFK 

Havířov.  

4) Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. 

 

ZÁVĚR: 

Kontrolou u jmenovaných subjektů nebyly zjištěny závažné závady na vyúčtování dotací. 

 

 
 
V Havířově dne 30.3.2018  
Zapsal: Petr Wala 
 

 

 

Vyjádření vedoucí odboru školství a kultury:  

 

 

Bez připomínek. 

 
 
 
…………………………….. 
     Ing. Jana Pilariková 
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Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Petr Wala                                                  Mgr. Gustav Dytko 

člen Kontrolního výboru ZMH                                             člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor školství a kultury 
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Záznam o výsledku kontroly č. 05/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
 
Předmět kontroly: Veřejné zakázky podle zákona 134/2016 Sb. 
 
Cíl kontroly:  VZ/99/OSRM/17  „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ 
 VZ/538/KP/17 „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ 2. dílčí část Legislativa 
 
Kontrolované OJ MMH:     Oddělení strategického rozvoje 
 
 
Kontrola provedena dne: 24. 1.2018 s přerušením do 29. 5.2018 
     
 
Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  
                                                Ing. Eduard Heczko 
    Ing. Petr Smrček 
 
Kontrolou bylo zjištěno: 
 
Statutární město Havířov v roce 2017 získalo dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (dále OPZ)  
na projekt „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“. Oddělení strategického  
rozvoje předložilo ke kontrole komplexní dokumentaci těchto veřejných zakázek: 
  

 74. Rada města dne 4.10.2017 svým usnesením 3690/74RM/2017 vyhlásila veřejnou zakázku na tento 
projekt se všemi náležitostmi dle zákona o veřejných zakázkách. K naplnění záměru projektu byly 
stanoveny 4 dílčí části (dále DČ) 
 1. DČ Public relations 
 2. DČ Legislativa 
 3. DČ Ekonomika 
 4. DČ Information Technology 

Uchazeči mohli podat své nabídky na jednotlivé DČ nebo na více DČ. Současně byla schválena i komise 
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Následně byla tato zakázka označena jako VZ/99/OSRM/17. 

 Ve výzvě k podání nabídek z 5.10.2017 byla stanovena lhůta pro jejich podání do 10,00 hod 30.10.2017. 
Na profilu zadavatele byla VZ zveřejněna 9.10.2017.  

 V průběhu zadávacího řízení uchazeči požádali o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotazy byly 
zodpovězeny bez odkladu a zveřejněny na profilu zadavatele 19.10.2017 

 1. jednání komise pro otevírání obálek se uskutečnilo 30.10.2017 ve 13,00 hod. Dle zápisu nabídky 
podaly 
 1. DČ Evesesta, s.r.o.   nabídková cena bez DPH 484 000,- Kč 

AQE advisors, a.s.  nabídková cena bez DPH 495 040,- Kč 
 2. DČ  Everesta, s.r.o.   nabídková cena bez DPH 896 000,- Kč 
 3. DČ  Everesta, s.r.o.   nabídková cena bez DPH 210 000,- Kč 
  AQE advisors, a.s.  nabídková cena bez DPH 203 938,- Kč 
 4. DČ ISKRA LTD, s.r.o.  nabídková cena bez DPH 297 500,- Kč 

 Everesta, s.r.o.   nabídková cena bez DPH 150 000,- Kč 
Komise neshledala nedostatky v podaných nabídkách. 
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 2. jednání komise pro hodnocení nabídek se uskutečnilo 6.11.2017 a dle hodnotícího kriteria nabídkové 
ceny stanovila v jednotlivých DČ pořadí  
 1. DČ 1. Everesta, s.r.o. 

  2. AQE advisors, a.s. 
 2. DČ 1. Everesta, s.r.o. 
 3. DČ 1. AQE advisors, a.s. 

  2. Everesta, s.r.o. 
 4. DČ  1. Everesta, s.r.o. 

  2. ISKRA LTD, s.r.o. 
Komise doporučila zadat VZ dle stanoveného pořadí a před rozhodnutím o zadání VZ ve 4. DČ vyzvat 
uchazeče Everesta, s.r.o. o zdůvodnění nebo potvrzení ceny 150 000,- Kč, což společnost následně 
učinila. Rovněž doporučila prověřit správnost postupu zadávacího řízení ve 2. DČ, když byla podána 
nabídka jen jednoho uchazeče. 

 76. Rada města dne 15.11.2017 projednala doporučení hodnotící komise a svým usnesením 
3836/76RM/2017 rozhodla o zadání VZ 
1. DČ  Everesta, s.r.o. za nabídkovou cenu bez DPH   484 000,- Kč 
3. DČ AQE advisors, a.s. za nabídkovou cenu bez DPH  896 000,- Kč 
4. DČ  Everesta, s.r.o. za nabídkovou cenu bez DPH  150 000,- Kč 
Současně RM uložila prověřit, zda lze zadat VZ ve 2. DČ, pokud byla podána jen jedna nabídka. 
V tomto usnesení RM došlo k chybě, když ve 3. DČ měla být správně uvedena cena 203 938,- Kč místo 
896 000,-Kč. 

 78. Rada města na jednání 6.12.2017 přijala usnesení 3936/78RM/2017, kterým opravila část usnesení 
3836/76RM/2017, když ve 3. DČ byla písařskou chybou uvedena jiná cena, než jakou nabízel vítězný 
uchazeč. Dále rozhodla o zrušení VZ ve 2. DČ, protože byla podána pouze jedna nabídka, což bylo 
konzultováno s Řídícím orgánem MPSV pro OPZ. 

 80. Rada města dne 17. 1.2018 svým usnesením 4072/80RM/2018 zrušila usnesení 3836/76/2017 a 
3936/78RM/2017 v části týkající se výběru nejvhodnější nabídky ve 3. DČ a vyloučila uchazeče AQE 
advisors, a.s. z důvodu střetu zájmu. Současně schválila odeslání výzvy 2. v pořadí ve 3. DČ společnosti 
Everesta, s.r.o. k doplnění své nabídky a složení hodnotící komise. 

 Společnost AQE advisors, a.s. byla vyloučena na základě doporučení Řídícího orgánu MPSV pro OPZ, 
který při kontrole zadávacího řízení před podpisem smlouvy zjistil, že společnost AQE advisors, a.s. dle 
smlouvy o dílo ze dne 24. 2.2017 zajišťuje pro SMH odborné poradenství při realizaci projektů 
podpořených z OPZ. Společnost se podílela na přípravě zadávacích podmínek VZ „Zvyšování kompetencí 
zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ a sama pak podala nabídku do některých částí VZ, což lze 
považovat za střet zájmu. 

 82. Rada města dne 14. 2.2018 přijala usnesení 4175/82RM/2018, kterým zrušila část usnesení 
3836/76RM/2017 pro 1. DČ a vyloučila společnost AQE advisors, a.s. jako druhého v pořadí a to ze 
stejného důvodu střetu zájmu, jak uvedeno výše. Rada města současně schválila odeslání výzvy 
společnosti Everesta, s.r.o. k doplnění údajů pro 1. DČ VZ a složení hodnotící komise 

 Hodnotící komise 19. 2.2018 posoudila nabídky pro 1. a 3. DČ a doporučila zadat veřejnou zakázku 
1. DČ Everesta, s.r.o. za cenu bez DPH  484 000,- Kč 
3. DČ  Everesta, s.r.o. za cenu bez DPH 210 000,- Kč 

 84. Rada města dne 28. 3.2018 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle doporučení hodnotící komise 
1. DČ Everesta, s.r.o. za cenu bez DPH  484 000,- Kč 
3. DČ  Everesta, s.r.o. za cenu bez DPH 210 000,- Kč 

 Smlouvy o dílo s vybranými uchazeči byly uzavřeny 
 1. DČ Public relations č. smlouvy 278/KP/18 se společností Everesta, s.r.o. na částku 484 000,- Kč 

bez DPH podepsána dne 24. 4.2018 
 3. DČ Ekonomika č. smlouvy 277/KP/18 se společností Everesta, s.r.o. na částku 210 000,- Kč bez 

DPH podepsána dne 24. 4.2018 
 4. DČ Information Technology č. smlouvy 202/KP/18 se společností Everesta, s.r.o. na částku 150 

000,- Kč bez DPH podepsána dne 13. 4.2018 
 Výsledky VZ/99/OSRM/17 byly zveřejněny na profilu zadavatele 7. 5.2018 
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Z důvodu, že ve VZ/99/OSRM/17 na 2. DČ Legislativa se přihlásil jen jeden uchazeč, 78.Rada města 
6.12.2018 svým usnesením 3936/78RM/2017 tuto část VZ zrušila a současně rozhodla o vyhlášení 
nové VZ/538/KP/2018 na tuto dílčí část a ta byla realizována následovně: 
 
 78. Rada města 6.12.2018 usnesením 3937/78RN/2017 schválila zadávací řízení pro VZ/538/KP/17 na 2. 

DČ Legislativa, včetně složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a oslovení 13 společností 
k podání nabídek. 

 Výzva k podání nabídek byla zveřejněna 11.12.2017 a byl stanoven termín pro podání nabídek do  
3. 1.2018  

 Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele 13.12.2017 

 Protože byly podány žádosti uchazečů o vysvětlení zadávací dokumentace a tyto byly zodpovězeny a 
zveřejněny na profilu zadavatele 20.12.2018, byl prodloužen i termín pro podání nabídek do 8. 1.2018 

 1. jednání komise pro otevírání obálek se uskutečnilo 8. 1.2018 v 16,00 hod. Nabídky podaly  
2 společnosti 
 Everesta, s.r.o.       nabídková cena bez DPH  784 000,- Kč 
 ACCON human resources management, s.r.o.  nabídková cena bez DPH 504 000,- Kč 

 2. jednání hodnotící komise 12. 1.2018 – bylo rozhodnuto vyzvat uchazeče o doplnění údajů a doložení 
potřebných dokumentů 

 3. jednání hodnotící komise 19. 1.2018 stanovilo pořadí uchazečů podle hodnotícího kritéria ceny 
1. ACCON human resources management, s.r.o. nabídková cena bez DPH 504 000,- Kč 
2. Everesta, s.r.o.      nabídková cena bez DPH  784 000,- Kč 

a komise doporučila zadat tuto VZ pro 2. DČ společnosti ACCON human resources management, s.r.o. 

 81. Rada města 29. 1.2018 usnesením 4092/81RM/2018 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky ACCON 
human resources management, s.r.o. za cenu 504 000,- Kč bez DPH a 2. v pořadí společnost Everesta, 
s.r.o. za cenu 784 000,- Kč bez DPH. 

 Výsledek VZ/538/KP/2018 byl zveřejněn na profilu zadavatele 1. 2.2018 

 Se společností ACCON human resources management, s.r.o. byla uzavřena smlouva o dílo č. 201/KP/18 
na částku 504 000,- Kč bez DPH dne 11. 4.2018 
 

Závěr kontroly:  
 
Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.  
Jednání o těchto veřejných zakázkách probíhalo celkem na sedmi zasedáních Rady města. Závažným 
pochybením bylo oslovení k podání nabídek a k jejich přijetí a hodnocení společnosti AQE advisors, a.s., na 
což upozornil Řídící orgán MPSV pro OPZ při kontrole zadávacího řízení před podpisem smluv s vybranými 
uchazeči, z důvodu střetu zájmů. Společnost se na základě jiného smluvního vztahu se zadavatelem podílela 
na přípravě zadávacího řízení a pak sama v tomto řízení podala své nabídky. Řídící orgán nařídil zadavateli 
přijmout opatření k nápravě tohoto zjištění. Společnost AQE advisors, a.s. byla vyloučena z VZ na 3. dílčí 
část Ekonomika, kde podala nejvýhodnější nabídku, ale následně i z VZ na 1. dílčí část Public relations, kde 
podala druhou nejvýhodnější nabídku. 
K pochybení došlo i v případě, kdy Rada města přijala usnesení s chybně uvedenou částkou. Následně 
muselo být toto chybné usnesení opraveno dalším usnesením Rady města. Rada konstatovala, že to bylo 
zapříčiněno písařskou chybou. 
 
 
V Havířově dne 30. 5.2018  
Zapsal: Ing. Eduard Heczko 
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Vyjádření vedoucí oddělení strategického rozvoje, odbor kancelář primátora:    
 

Řídící orgán poskytovatele dotace doporučil vyloučit společnost AQE advisors, a.s. z důvodu možné 
informační výhody. Zadavatel postupoval dle doporučení poskytovatele dotace. 
 
 
…………………………………………………….… 
             Mgr. Eva Havlů 
vedoucí odd. strategického rozvoje 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
                Mgr. Dana Tichá 
vedoucí odboru kancelář primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
        
 
                                                                
 
……………………………………………………..                                                  ………………………………………………… 
Ing. Eduard Heczko                                       Ing. Petr Smrček 
předseda Kontrolního výboru ZMH                                       člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – oddělení strategického rozvoje, odbor kancelář primátora 



Záznam o výsledku kontroly č.3/KPU/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 - 2018 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení ZMH a RMH 

     (měsíční periodická kontrola) 

 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů 

(jednotlivých usnesení) z materiálu tabulky kontroly plnění 

usnesení, předkládaného na každém zasedání ZMH nebo schůzi 

RMH a zpracovávaného na základě předložených podkladů od 

jednotlivých odborů MMH   

 

Kontrola plnění usnesení RMH :     
 

Číslo:        4215/83RM/2018 

Název:                                       „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  
                                                           (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo  

č. 746/OSRM/2016  
  

Kontrolu provedli:  Ing. Jiří Šebesta, Ing. Karel Žák, Ing. Petr Špok  

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   14.05.2018 začátek 09.00 hod., konec 09.35 hod. 

 

Kontrolovaný odbor: odbor územního rozvoje 

Provedení kontroly bylo předjednáno s vedoucím OÚR          

Karlem Mokrošem, Ing. arch. 

Kontroly byla účastna a podklady předložila Ing. Kateřina 

Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru územního rozvoje. 

 

Kontrolou bylo zjištěno: Ke kontrolovanému usnesení RMH byly předložena smlouva     

č. 746/OSRM/2016 uzavřená dne 1.9.2016 pro stavbu č. 11020, 

dodatek ke smlouvě č. 4 uzavřený smlouvou č. 150/OÚR/D4/18 

a doklad o zveřejnění dodatku č.4 v registru smluv dne 9.4.2018. 

Smlouvy jsou stvrzeny podpisy příslušnými pracovníky města. 

      

Závěr kontroly:   Kontrolou nebylo zjištěno pochybení.  

 

Vyjádření ke zjištění:   Karel Mokroš, Ing. arch.  …………………………………… 
 

     Bez připomínek 

 
 

 

 
Podpisy členů KV ZMH       ………………………..…………….………………….. 

 
Jméno a podpis kontrolované osoby                         Kateřina Mikulová, Ing. ……………………………. 

 
Podpis vedoucího příslušného odboru   Karel Mokroš, Ing. arch.  ……………..…………… 
(otisk razítka) 

 

                                                                                      Provedeno ve dvojím vyhotovení. 



  Příloha č. 1 

 

1 
Přehled činnosti vedení města 

 od 12.04.2018 do 13.06.2018 

 

                             Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města    

  

 

PŘEHLED ČINNOSTI 
pro 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konané dne 25. června 2018 

(od 12.04.2018 do 13.06.2018) 

 

12.04. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov - Havířov v Květech 

           - jednání s Mgr. Kolderem, ředitelem SOU DAKOL, s.r.o. - žádost o záštitu 

           - Ostrava - Shromáždění členů Sdružení pro rozvoj MSK  z.s. 

 

13.04. - pracovní porada s Bc. Přečkovou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - svatební obřady 

           - Ostrava - setkání s vedením spol. RESIDOMO, s.r.o. 

 

16.04. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - p.Wojnar, redaktor MF Dnes - rozhovor 

           - jednání s pí Salamonovou, p. Eichlerem - možnosti spolupráce města s Karvinským  

             a Havířovským deníkem 

           - jednání s pí Želinskou, členkou ZMH 

           - jednání s Ing. Šillerovou, členkou ZMH 

           - jednání s Mgr. Vachtarčíkem, členem ZMH  

           - zařízení SUZ v Havířově -  jednání Komise protidrogové a prevence kriminality  

 

17.04. - konkurzní řízení na ředitele ZŠ  

           - účast na jednání Občanské komise Havířov-Bludovice 

 

18.04. - jednání s p. Mohylou, p. Přečkem, občané - bezpečnost a pořádek ve městě, volné 

             pobíhání psů aj. 

           - jednání s PaedDr. Ondřekou, ředitelem Muzea Těšínska, Český Těšín - informativní 

             schůzka 

           - VZ MRA, s.r.o. - jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

           - výběrové řízení na funkci vedoucího odboru právních služeb 

 

19.04. - pracovní porada s Ing. Skulinou - zástupcem ředitele MP Havířov 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - pracovní porada s Mgr. Tichou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - železniční stanice Havířov- prohlídka protidrogového vlaku „REVOLUTION TRAIN“    

           - jednání s Ing. Matějem, ředitelem NsP Havířov - informativní schůzka  

           - jednání s pí Pěnčíkovou, ArcelorMittal Ostrava a.s. za účasti Ing. Mayerové, vedoucí  

             odboru komunálních služeb 
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20.04. - KD Radost - setkání se studenty Gymnázia Komenského a zástupci delegací  

             zahraničních partnerských měst v rámci projektu Erasmus+   

           - požární zbrojnice SDH Životice - slavnostní předání auta 

 

23.04. - porada vedení 

          - jednání se zástupci SŽDC za účasti Ing. Šlachty, náměstka primátorky pro hospodářský  

            rozvoj  

           - zasedání Zastupitelstva města Havířova 

 

24.04. - jednání se zástupci deníku PRÁVO   

           - jednání s Ing. Martinkem, ředitelem TSH, a.s. a p. Zyderem - odpadové hospodářství 

           - OÚ Dolní Domaslavice - jednání VHS Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 

           - Dolní oblast Vítkovice - setkání s Vládou ČR a vedením Moravskoslezského kraje 

           - účast na jednání Občanské komise Havířov-Šumbark 

 

25.04. - jednání s pí Roikovou ohledně taneční soutěže - žádost o záštitu  

           - jednání s pí Opálkovou na základě neschválené žádosti o rozšíření plánu zimní 

             údržby  

           - SD Reneta - Hornická expozice 

           - výběrové řízení na funkci interního auditora 

           - jednání s p. Miklicou - VPP  přeřazení na jiné pracoviště 

           - účast na jednání Občanské komise Havířov-Prostřední Suchá 

 

26. - 27.04. -  SC Brno - členská schůze Svazku měst a obcí okresu Karviná 

 

29.04. - hotel Zámek, obřadní síň - obřad vítání občánků - Elišky Málkové, prvního občánka 

             Havířova roku 2018    

 

 30.04. - kostel sv. Anny - pietní akt k 73. výročí Ostravsko-opavské operace 

            - porada vedení 

            - jednání s p. Ulmanem, obchodním ředitelem spol. Empemont s.r.o.& Empesort s.r.o.                        

            - jednání s p. Miklicou - VPP  přeřazení na jiné pracoviště za účasti Bc. Cihlářové, 

              zaměstnance odboru komunálních služeb 

            - p. Ščotka - nabídka spolupráce s invest. odborem 

 

02.05. - schůze Rady města Havířova 

           - valná hromada MRA, s.r.o. 

           - valná hromada Zámek Havířov, s.r.o.   

           - 3. jednání pracovní skupiny Havířov v Květech 

 

03.05. - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - KD P. Bezruče - pěvecká soutěž „Talent 2018“ za účasti členů delegace partnerského  

             města z Turčianských Teplic 

           - nadační fond P. Novotného - Ostrava  

 

04.05. - p. Muladi, redaktor - rozhovor pro časopis Seniortip 

           - konkurzní řízení na ředitele ZŠ   
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07.05. - kostel sv. Anny - pietní akt k 73. výročí Dne vítězství 

           - porada vedení 

           - jednání s p. Ciráněm, firma Berndhorf 

           - TESCO Havířov - grantový program Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my   

              pomáháme“ - zahájení hlasování 

 

09.05.  - p. Karban, redaktor - rozhovor pro deník PRÁVO 

            - konkurzní řízení na ředitele ZŠ   

 

10. 05. - Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Karviná - společné jednání ohledně přehlídek 

              a výstav středních škol „Volba povolání“ 

 

10. - 11.05. - setkání se členy RMH, řediteli PO a MS, ředitelem MP Havířov a vedoucími 

              odborů MMH 

 

14. - 22.05. - d o v o l e n á 

 

23.05.  - schůze Rady města Havířova 

            - valná hromada HTS, a.s. 

            - valná hromada TSH, a.s. 

            - jednání se zástupci KÚ MSK, kanceláře hejtmana - konání Rady MSK v Havířově 

             

24.05. - MP Havířov - zahájení 22. ročníku střelecké soutěže „O putovní pohár primátora“ 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - pracovní porada s Bc. Přečkovou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - konkurzní řízení na ředitelku MŠ  

           - Ostrava - jednání Řídícího výboru ITI          

 

25.05. - Okresní hospodářská komora - Ing. Barteček 

 

28.05. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - jednání s občanem p. Jančou - 1. kolo prezidentských voleb 

           - jednání s občankou pí Ševčíkovou - příjezdová cesta 

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov 

 

29.05. - Horní Suchá - členská schůze Svazku měst a obcí okresu Karviná 

 

30.05.  - jednání s pí Pěnčíkovou, ArcelorMittal Ostrava a.s. - nábor zaměstnanců, brigádníků 

            - jednání s p. Hrabčákem - motocyklový závod „Havířovský Zlatý kahanec“, 

              Těrlický okruh 

            - jednání s Mgr. Vývodou, SUZ MV, Centrum na podporu integrace cizinců pro MSK 

              Ostrava  

           - ZŠ 1. máje - jednání 

           - návštěva velvyslance Litevské republiky p. Raudonikise - možnosti další spolupráce, 

             prezentace vzájemných vztahů s partnerským městem Mažeikiai 
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31.05. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - OÚ Lučina - jednání VHS Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 

           - jednání s Ing. Smrčkem, náměstkem ředitele HTS, a.s., Mgr. Treichelovou - 

             nadační fond „Teplo na dlani“ - Výroční zpráva 2017  

 

01.06. - ČSAD, a.s. Havířov - předváděcí akce Elektrobusy 

           - náměstí Republiky - „Den dětí“ 

 

04.06. - pracovní porada s Bc. Přečkovou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - pracovní schůzka k havarijní situaci ul. Svažná 

           - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - jednání s p. Mazochem 

           - porada vedení 

           - MÚ Orlová - jednání se starostou města ohledně bezdoplatkových zón  

           - jednání pracovní skupiny Havířov v Květech 

 

05.06. - Ostrava, rádio ČAS - spot „Havířov v Květech“ 

           - Ostrava, hlavní vlakové nádraží - jednání se zástupci SŹDC - zákaznický servis,   

             objednávkový systém pro zdravotně hendikepované občany 

 

06.06. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - beseda s žáky 3. ročníku střední školy, obor veřejná správa z Prahy   

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov 

           - jednání Povodňové komise 

           - jednání Bezpečnostní rady města 

           - VŠSS Havířov - slavnostní promoce absolventů Akademie III. věku   

           - Dolní Datyně - veřejná schůze s občany 

 

07. - 10.06. - SC Litva, partnerské město Mažeikiai - účast na akci „Město v meandru řeky“ 

 

11.06. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - účast na jednání u Ing. Šlachty, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj 

             se zástupci TSH, a.s. - prezentace třídičky  

           - konkurzní řízení na ředitele MŠ 

           - porada vedení 

           - jednání s občanem p. Halou - vydání knihy 

           - jednání s občany ohledně stavby na Bludovickém kopci 

           - jednání s p. Pelantem, spol. Kaufland Praha - pilotní projekt výstavby workoutového 

             cvičení pro dospělé   

           - jednání s občankou pí Pospěchovou - problematika nájemního bydlení společnosti 

             RESIDOMO 

           - jednání s Ing. Bartečkem, Okresní hospodářská komora 

           - Ostrava-Poruba, Dům sester - Supervize 

 

12.06. - jednání s Ing. Matějem, ředitelem NsP Havířov - informativní schůzka  

            - účast na jednání Rady MSK konané v Havířově 

             

13.06. - schůze Rady města Havířova 

- ZŠ M. Pujmanové - jednání s ředitelkou školy Mgr. Kubíčkovou 



  Příloha č. 2 

Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 25. června 2018 

(12. 04. 2018 –13. 06. 2018) 

 

 

  12.04. - jednání s panem Renglem – reklamní plochy – uskutečněno v PS Praha 

 

13.04. - jednání PS Praha 

  

16.04.-20.04 – zahraniční delegace PS - Sarajevo  

  

23.04.-27.04 - čerpání řádné dovolené 

 

30.04.  - pietní akt u příležitosti připomenutí 73. výročí Ostravsko-opavské operace 

 - porada vedení 

 - jednání hodnotící komise – VZ ORG – pověřenec GDPR 

 

02.05.  - 86. jednání Rady města Havířova 

 - valná hromada Zámek s.r.o. 

 - valná hromada MRA s.r.o. 

 - jednání k dotačnímu programu MSK – Základní sportování 

   

03.05.  - jednání pracovní skupiny Zelená města 

 

04.05.  - běžná agenda 

  

07.05. - pietní akt u příležitosti oslav 73. výročí osvobození 

 - porada vedení 

 

09.05.  - jednání Praha – výbor pro obranu 

 

  10.05.  - jednání Praha – výbor pro bezpečnost 

 

11.05. - slavnostní akademie u příležitosti 35. výročí založení ZŠ Gen. Svobody 

 

14.05. - jednání Mgr. Gorecká, Mgr. Havlů, JUDr. Buriánová, p. Klimša – ve věci 

potencionálního využití budovy U Jeslí  

 - jednání hodnotící komise – VZ ORG – pověřenec GDPR 

 - porada vedení 

 - jednání s ředitelem SSRZ – ing. Kácalem – stav městského koupaliště 

 - jednání Ostrava – KÚ MSK - VTS 
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15.05. - jednání s jednatelem firmy SATUM Czech ing. Horváthem 
 - jednání hodnotící komise VZ OPS – pojištění odpovědnosti, vozidel, majetku 
 - jednání s NSR Bc. Zedníkovou a vedoucím odboru školství PhDr. Hamzou – ve 

věci obdržené pošty (nabídky) 
 - jednání s občankou města paní Lušťkovou – ve věci nevyhovujícího stavu výtahu 

v domě na ul. Mánesova 42 
 - slavnostní udílení cen hejtmana osobnostem kraje – Ostrava, Důl Hlubina, společně 

s NSR Bc. Zedníkovou 
  
16.05. - jednání s jednatelkou Zámku Mgr. Georgiu 
 - jednání s panem Frenštátským 
 - jednání s Mgr. Lhotským (MRA) – materiály do RmH 
 - jednání s Mgr. Goreckou – ředitelkou Santé 
 
17.05. - pravidelná porada – ing. Muras – MP Havířov (zástup za paní primátorku) 
 - jednání s Bc. Kožmínovou, Bc. Zedníkovou a Mgr. Goreckou – ve věci interpelace 

Bc. Kožmínové na 25. jednání ZmH 
  
18.05.  - běžná agenda 
  
21.05.  - jednání s p. Bartečkem (hospodářská komora) a p. Kaplanem (energ. komise) 
 - jednání hodnotící komise – VZ OPS - pojištění odpovědnosti, vozidel, majetku 
 - porada vedení 
  
22.05.-25.05. - jednání PS Praha 
 
28.05. - zahraniční delegace PS - Waršava 
 
29.05.-01.06. - jednání PS Praha 
 
04.06.  - jednání s ing. Baránkem 
 - jednání s občanem p. Maškou – pomoc s osobním problémem 
 - jednání s p. Endalem – SK stolní tenis Baník Havířov – ve věci dotace na stavbu 

haly 
 - porada vedení 
 - jednání s Mgr. Kociánem – vedoucím OPS MmH 
 - jednání s Bc. Holou – OVŽÚ – ve věci plánovaného harmonogramu oddávání 

plánovaných svateb v období voleb 
 - jednání s notářkou Mgr. Škopkovou – notářský zápis na základě usnesení ZmH, 

přítomna JUDr. Buriánová 
 - jednání s ing. Gromanem – ředitelem firmy Hagemann – ve věci opoždění dodávky 

hasičského vozidla 
  
05.06. - jednání ing. Zvěřinská vedoucí odboru ORG a ing. Kasaj – vedoucí oddělení IT – 

ve věci veřejné zakázky na dodávku hardware 
 - jednání s ředitelem SSmH ing. Černým – ve věci potřebnosti některých typů soc. 

služeb na území města Havířova 
 - jednání s vedoucí odboru EO ing. Kasalíkovou – ve věci připravovaných materiálů 

pro jednání RmH 
 - jednání s občankou paní ing. Ježkovou – ve věci akce Havířov v květech a jejího 

dotazu ohledně možné účasti ve sčítací komisi 
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06.06.-07.06.  - jednání Praha – výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu 

 

08.06.  - jednání s ing. Baránkem – ve věci materiálů pro jednání RmH 

 - jednání s p. Kaplanem – energetická komise/energetik 

 - jednání s p. Endalem – předsedou SK stolní tenis Baník Havířov – dotace na stavbu 

haly 

 - jednání s p. Šutarou – pomoc při zajištění veřejného prostoru pro natáčení 

  

11.06. - jednání s ing. Kasalíkovou (EO) a ing. arch. Mokrošem (OÚR), JUDr. Buriánovou 

(EO) a  – ve věci dalšího postupu možného využití budovy U Jeslí 

 - porada vedení 

 - jednání s ing. Andrýskem 

 - jednání s p. Šelongem –  telemedicína, sociální zařízení ve městě a jejich 

financování 

 - jednání KÚ MSK - Ostrava 

 

12.-13.06. - jednání PS Praha 

 

  

k běžné agendě  - průběžná jednání s vedoucími a referenty odborů Magistrátu města 

Havířova, řediteli příspěvkových organizací města. 

 

 

  

 

 



  Příloha č. 3 

 

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj města 
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 25. června 2018 

(od 12.4. 2018 do 13.6. 2018) 

 

 

 

 

12.4. - Ing. Mayerová, ved. OKS – křižovatka u Globusu-její porucha a odstranění 

 - VZ/SSRZ – Víceúčelová hala-rozvody 

 - Ing. Mikulová, OÚR – kanalizace Pr. Suchá 

 - RNDr. Bureš, občan města 

 - Mgr. Havlů, KP – dotační titul – kanalizace 

 

13.4. - Ing. Mikulová, OÚR, Mgr. Havlů, KP a Bc. Kleinbauerová, OPS – spol. POHL cz, a.s. -    

              kanalizace Pr. Suchá 

 - p. Fikáčková, OKS – porucha osvětlení-zimní stadion 

 

16.4. - Ing. Mikulová, OÚR, Mgr. Havlů, KP, Bc. Kleinbauerová, OPS – problematika  

              odkanalizování v Pr. Suché 

 - příprava na poradu vedení 

 - porada vedení 

 - TV Polar – rozhovor 

 - studování materiálů do ZMH 

 - vernisáž – Hornické muzeum 

 

17.4. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s., Ing. Wojnarová, OKS – kompostéry 

 - Ing. Mikulová, OÚR, Mgr. Havlů, KP – investice, dotace 

 - p. Krpcová, OKS – opravy chodníků a cest 

 - účast na OK Ha – Bludovice 

 

18.4. - VZ – Asterix- terasa 

 - Mgr. Dybová, tisková mluvčí MMH – tiskové zprávy 

 - p. Krpcová, OKS – parkování na ul. Národní 38 – stížnost 

 - p. Jandová, OŠK – VZ Asterix, změna rozpočtu 

 - p. Kaleta, občan města – výsadba stromů na ul. Čelakovského a 1. Máje 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – psí útulek 

 - Ing. Mikulová, OÚR, Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR – spol. Silnice.CZ-chodníky na Dlouhé  

              Tř.  

 - Bc. Rapant, RMH, Ing. Niemiec, RMH 

 

19.4. - VZ, SSRZ – zimní stadion, rozvody 

 - Ing. Martinek, ředitel TSH, a.s. – třídící linka 

 - Dolní Suchá, jednání ohl. Výstavby dětského hřiště 

 - psí útulek, jednání 

 

20.4. - kontrola staveb ve městě – chodníky, hřbitov, cyklostezky atd. 

 - slavnostní předání nového hasičského auta, Ha – Životice 
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23.4. - porada vedení 

 - jednání SŽDC – vlakové nádraží 

 - jednání ZMH 

 

24.4. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s., Ing. Zyder, TSH, a.s. – třídící linka 

 - Ing. Mikulová, OÚR, Mgr. Havlů, KP – stav staveb, dotace 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS, porada – stav zeleně 

 - VZ, MŠ Na Nábřeží – oprava soc. uzlů 

 - účast na OK Ha – Šumbark 

 

25.4. - řešení závěrů z jednání OK Ha – Šumbark 

 - Mgr. Feberová, primátorka města – jednání 

 - VZ, MRA, Mánesova 12 – 16 

 - VZ – Terasa, Pstruží 

 - VZ – cyklostezky Těrlicko-Žermanice 

 - účast na OK Ha – Pr. Suchá 

 

26.4. – 27.4. –  SC Brno – členská schůze Svazku měst a obcí okresu Karviná 

 

30.4. - pietní akt – kostel sv. Anny 

 - porada vedení 

 - p. Fikáčková, OKS – závěry z jednání OK Ha – Pr. Suchá 

 - příprava materiálů do RMH 

 

2.5. - zasedání RMH 

 - VH – MRA Havířov a Zámek Havířov 

 

3.5. – 4.5.- výjezdní zasedání Depos Horní Suchá a.s. 

 

7.5. - řádná dovolená 

 

9.5. - VZ, víceúčelová hala 

 - koncepce odpadového hospodářství 

 - Ing. Černý, ředitel Sociálních služeb Havířov – výstavba sociálního zařízení 

 - VZ – kompostéry 

 - VZ – povrchové úpravy vozovek 

 

10.5. - TV Polar 

 - setkání se členy RMH, řediteli PO a MS, ředitelem MP Havířov a vedoucími odborů  

              MMH 

 

11.5. - setkání se členy RMH, řediteli PO a MS, ředitelem MP Havířov a vedoucími odborů  

              MMH 

 

14.5. - Ing. Mikulová, OÚR, Ing. arch. Mokroš – porada 

 - porada vedení 

 - vyřízení odpovědi, interpelace ze ZMH – p. Mokrošová 

 - VZ – ZŠ Moravská 

 - projekce opravy jeslí na domov Santé 
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15.5. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. – porada 

 - Ing. Mikulová, OÚR, Mgr. Havlů, KP, Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR – investiční akce 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – porada 

 - Ing. Martínek, RMH 

 

16.5. - p. Čechová, OKS  slevy autobusů, KODIS 

 - VZ – chodníky na ul. Selská 

 - p. Fikáčková, OKS – smuteční síň 

 - VZ – dětské hřiště v centrálním parku 

 - p. Palkovská Kočí, RMH 

 

17.5. - příprava na jednání se spol. Silnice.cz s.r.o. – cyklostezky 

 - kontrola staveb ve městě – hřbitov, chodníky, cyklostezky, parkoviště atd. 

 - zápisy z OK 

 

18.5. - jednání se spol. Silnice.cz s.r.o. – cyklostezka ul. Dlouhá, termíny, kvalita apod.  

 

21.5. - p. Ing. Kuča, starosta města Orlové 

 - porada vedení 

 - p. Čechová, OKS – změna tarifu veřejné hromadné dopravy 

 - VZ – MŠ Petřvaldská 

 - VZ – chodníky na ul. Selská 

 

22.5. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s., Ing. Mayerová, ved. OKS, p. Fikáčková, OKS – nájemní  

              smlouva k nové obřadní síni 

 - Ing. Mikulová, OÚR – stav investic 

 - Ing. Mayerová, OKS 

 - TV Polar a Český rozhlas 

 

23.5. – 1.6. – nemocenská 

 

4.6. - kontrola stavu sesuvu půdy na ul. Svážná 

 - porada vedení 

 - jednání komise k problematice na ul. Svážná 

 - koncepce odpadového hospodářství 

 - VŘ – MŠ Horymírova a U Školy 

 

5.6. - Ing. Martínek, ředitel spol. TSH, a.s. – porada 

 - OÚR – porada 

 - zasedání VH ČSAD Havířov a.s. 

 

6.6. - VŘ – MŠ Petřvaldská 

 - Mgr. Havlů, KP a Ing. Mikulová, OÚR – dotační tituly – ul. Svážná 

 - VŘ – SSRZ – jímání srážkových vod MFK 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR, Ing. Čtvrtníčková – cyklostezky na ul. Dlouhá 

 - reportáž s ČT – ul. Svážná 

 - VŘ SSRZ – oprava podlahy, Městská sportovní hala 

 - Bezpečnostní rada města 

 - Veřejná schůze OK Dolní Datyně 
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7.6. - p. Polák, SSRZ 

 - Ing. Vyvial, ČSAD Havířov a.s. a zástupci OKS – změna tarifů ČSAD  - městská  

               hromadná doprava 

 - příprava materiálů do RMH 

 

8.6. - Ing. Kácal, ředitele SSRZ 

 - kontrola staveb ve městě – parkoviště ul. Stavbařská, chodníky, cyklostezka… 

 

11.6. - prezentace – třídicí linka, Ing. Zyder, TSH, a.s. 

 - porada vedení 

 - VŘ, SSRZ – oprava podlahy, Městská sportovní hala 

 

12.6. - zasedání Rady Moravskoslezského kraje v Havířově 

 - zasedání SMOOK – Havířov – Bludovice 

 

13.6. - zasedání RMH 
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  Příloha č. 4 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  
 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 25. 6. 2018 

(12. 4. 2018  - 13. 6. 2018) 

 

 

12. 04. - Bc. Zbavitel - AG-ART PRODUKCE, nabídka spolupráce, seznámení se  

  záměrem projektu „Všude dobře, doma nejlíp“ 

 - slavnostní zahájení výstavy V novém státě - éra první republiky, výstava  

  k připomenutí 100. výročí  vzniku Československé republiky 

 

13. 04. - vyřizování běžné agendy 

 - materiály do ZmH  

 

14. 04. - svatební obřady 

 - vzpěračská hala – crossfitový závod Superior 14 Games 

 

15. 04.  - účast na zahájení 27. ročníku MiniTEATRO Jiřího Tibitanzla 2018 – festival  

  profesionálních divadel hrajících pro děti 

 

16. 04. - porada vedení 

 - p. Kročková, p. Štrompová – jednání s občany 

 

17. 04. - konkurz na ředitele ZŠ Pujmanové, ZŠ Jarošova a ZŠ 1. Máje 

 - vyřizování běžné agendy 

 

18. 04. - Slavnostní vyhlášení celorepublikových výsledků srovnávacího výzkumu Město  

  pro byznys 2017, Centrum současného umění DOX, Praha 

 

19. 04. - vyřizování běžné agendy 

 

20. 04. - čerpání řádné dovolené 

 

23. 04.  - porada vedení 

 - kvalifikační komise VZ/142/OŠK/18 – Výměna oken v MŠ Kosmonautů 

 - zasedání zastupitelstva města 

 

24. 04. - jednání s Ing. Poláškem, Atletický klub Havířov 

 - VZ/168/OŠK/18 – Opravy sociálních uzlů v MŠ Na Nábřeží 5/236, Havířov 

 - jednání Komise pro plánování sociálních služeb 

 

25. 04. - zahájení 5. ročníku Štafetového poháru ZŠ M. Pujmanové, Havířov – Šumbark 

 - VZ Sanace obytného domu ul. Mánesova 12 a 16 

 - předání cen – Štafetový pohár   

 

26. 04. - DDŠ Těrlicko - taneční přehlídka 

 

27. 04. - Den Země s podnázvem „Lesní dobrodružství“ – náměstí Republiky 

 - svatební obřady 



    

Přehled činnosti vedení města 

 od 12.04.2018 do 13.6.2018 

 

 

30. 04. - pietní shromáždění u kostela Sv. Anny v Havířově při příležitosti 73. výročí  

  Ostravsko-opavské operace 

 - porada vedení 

 

02. 05. - jednání rady města 

 - valná hromada - MRA, s.r.o. 

 - valná hromada - Zámek Havířov, s.r.o. 

 - 3. jednání pracovní skupiny ve věci přípravy akce Havířov v květech 

 

03. 05. - VZ/175/OŠK/18 – Opravy zázemí tělocvičny v ZŠ Gen. Svobody 16/284, Havířov- 

  Šumbark – jednání kvalifikační a hodnotící komise 

 - VZ/176/OŠK/18 – Výměna elektroinstalace v MŠ Občanská, Havířov-Dolní  

  Datyně – jednání kvalifikační a hodnotící komise 

 - finále soutěže amatérů zpěváků populární hudby  - galakoncert Talent 2018 

 

04. 05. - konkurzy na ředitele ZŠ M.Pujmanové a ZŠ Jarošova 

 

07. 05. - pietní shromáždění u příležitosti připomenutí konce 2. světové války, vítězství nad  

    německým fašismem a nacismem 

 - porada vedení 

 

08. 05. - vyřizování běžné agendy 

 - Poděkuj horám – účast na 4. ročníku velkého jarního úklidu Beskyd 

 

09. 05. -  konkurz na ředitele ZŠ 1.Máje, Havířov 

 - Festival studentských filmů – předání informací od pořadatelů o zrušení IV. ročníku 

 

10. 05. - VZ/199/OŠK/18 – Rekonstrukce a opravy nosných konstrukcí objektu MŠ U Školy  

  17/145, Havířov – Dolní Suchá – jednání kvalifikační a hodnotící komise veřejné  

  zakázky malého rozsahu  

 - VZ Pořízení automobilu pro SSmH 

 

11. 05. -  čerpání paragrafu 

 

14. 05. - porada vedení  

 - OSPOD – předání informací 

 

15. 05. - hodnotící komise VZ ZŠ K. Světlé – vybavení učeben  

 - přijetí občana p. Vondra  

 - jednání u náměstka Bc. Bělici + vedoucí OŠK PhDr. Hamza 

 - Slavnostní vyhlášení Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok  

  2017 a vyhlášení ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2017 – Důl  

  Hlubina, Ostrava 

 

16. 05. - přijetí občana – pan Kovář  

 - 15. ročník jazykové soutěže „Jazyky hrou“, ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí 

 - Fotovýstava v MK Havířov 

 - Koncert gymnázia ul. Komenského, Havířov-Město 

 



    

Přehled činnosti vedení města 

 od 12.04.2018 do 13.6.2018 

 

 

17. 05. - Akce společnosti Residomo k Mezinárodnímu dni rodiny s názvem „Spolu a   

  bezpečně ve zdraví i nemoci“ 

 - Život 99 Jihlava – tísňová péče – pomoc seniorům a osobám se zdravotním  

  postižením 

 - Akademie ZŠ Gorkého 

 

18. 05. - jednání s ředitelkou MŠ Čelakovského Bc. Novákovou – oprava dětského hřiště 

 - p. Štěpánková – informace o pořádání dětského běhu LightBike 

 - jednání MUDr. Samson, primář psychiatrického oddělení NsP Havířov a  

  Ing. Holková, zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR – navázání na jednání  

  sociální komise 

 

19. 05. - svatební obřady 

 

21. 05. - porada s Ing. Urbancovou, vedoucí OSV 

 - porada vedení 

 - ZŠ Montessori, p. Vaško – předání informací o fungování školy v dalším školním  

  roce 

 - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 - VZ ZŠ K. Světlé – posouzení doplněné nabídky  

 

22. 05. - kontrola koupaliště s ředitelem SSRZ Ing. Kácalem  

 - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK – předání informací před jednáním RM 

 - účast na generální zkoušce Akademie ZŠ K. Světlá 

 

23. 05. - jednání rady města 

 - valná hromada HTS, a.s. 

 - valná hromada TSH, a.s. 

 

24. 05. - čerpání řádné dovolené 

  

25. 05. - vyřizování běžné agendy 

 

27. 05. - vítání občánků 

 

28. 05. - porada vedení 

 - OŠK - hodnocení ředitelů MŠ a ZŠ 

 - komise pro otevírání obálek – ZŠ M. Kudeříkové 

 - Mgr. Ing. Honěk, ředitel střediska Don Bosco Havířov – jednání 

 

29. 05. - porada s Ing. Urbancovou, vedoucí OSV¨ 

 - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 

30. 05 - běžná agenda 

 

31. 05. - komise pro otevírání obálek na VZ „Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích  

  jazyků – Dodávka ICT“ – posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou  

  zakázku malého rozsahu u ZŠ Mládežnická  

 - komise pro otevírání obálek VZ „Modernizace odborné učebny fyziky-chemie, bez  

  bariér – dodávka nábytku a související stavební práce“ u ZŠ Kpt. Jasioka 



    

Přehled činnosti vedení města 

 od 12.04.2018 do 13.6.2018 

 

 

01. 06.   - DD Sluníčko, Havířov 

 - akce Rozchodíme civilky, Centrum služeb Svazu postižených civilizačními  

  chorobami v České republice, z.s. 

 

02. 06. - svatební obřady 

 

4. – 6. 6. - čerpání řádné dovolené 

 

07. 06. - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 

08. 06. - hodnotící komise VZ/215/OŠK/18 – „Akademie III.věku Havířov v letech 2018- 

      2020“ 

 - VZ „Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků – Dodávka ICT“ u ZŠ  

  Mládežnická – II. kolo 

 -  VZ „Modernizace odborné učebny fyziky-chemie, bez bariér – dodávka nábytku a  

  související stavební práce“ u ZŠ Kpt. Jasioka – II. kolo  

 - Maniak show – účast na vystoupení 

 

09. 06. - svatební obřady 

 

11. 06. - konkurz na místo ředitele MŠ Přímá 

 - porada vedení 

 - jednání Ing. Schellong – seznámení s projektem TELEMEDICINA 

 - jednání hodnotící komise VZ/271/OSV/18 – „Pořízení automobilů pro SSmH –  

  nové vyhlášení“ 

- jednání hodnotící komise VZ SSrZ – podlaha v hale Slavia 

- jednání p. Kahánková, Strom života 

- Helios – hodnotící komise VZ malého rozsahu „Elektrická pečovatelská lůžka pro  

středisko Luna“ 

 

12. 06. - komise pro otevírání obálek – VZ ZŠ Moravská 

 - komise pro otevírání obálek - VZ ZŠ Na Nábřeží – IT 

 - společné jednání Rady města Havířova a Rady Moravskoslezského kraje  

 

13. 06. - jednání rady města 

 - MAP  
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