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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 16.12.2019 

 
267/10ZM/2019 - Schválení předsednictva 10. zasedání ZMH, konaného dne 16.12.2019________ 

 

268/10ZM/2019 - Schválení programu 10. zasedání ZMH, konaného dne 16. prosince 2019 
 

269/10ZM/2019 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 10. zasedání ZMH, konaného  
dne 16.12.2019 

 

270/10ZM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 4. listopadu 2019  
 

271/10ZM/2019 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

 
272/10ZM/2019 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz 2019 – ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

 

273/10ZM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové Havířov - čištění topného  
systému 

 
274/10ZM/2019 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku  

na provoz MŠ Lípová Havířov a MŠ Horymírova Havířov pro rok 2019 

 
275/10ZM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou  

školu Havířov na školní rok 2019/2020 – změna usnesení  

 
276/10ZM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ Kapitána 

Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020 – zrušení části usnesení  

 
277/10ZM/2019 - Navýšení pořizovací ceny investičního majetku a souhlas s nabytím  

do majetku zřizovatele – MŠ „U kamarádů“ Havířov 
 

278/10ZM/2019 - Žádost o prodloužení termínu dosažení účelu investiční dotace  

  
279/10ZM/2019 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020 

 

280/10ZM/2019 - Žádost NsP o vyjádření k investiční dotaci  
 

281/10ZM/2019 - Žádost o změnu položkového rozpočtu - dotace SPŠ stavební 

 
282/10ZM/2019 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou  

potřebu na r. 2020 
                                                                    

283/10ZM/2019 - Návrh Obecně závazné vyhlášky k evidenci trvale označených  

psů a jejich chovatelů  
 

284/10ZM/2019 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání s komunálním  

a stavebním odpadem 
                            

285/10ZM/2019 - Informace o vyřízení petice občanů ul. Máchova za vybudování  

parkovacích stání 
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286/10ZM/2019 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního  

fondu - návrh na rok 2020 

 
287/10ZM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov 

 

288/10ZM/2019 - Žádost o změnu účelu jmenovitého investičního příspěvku 
 

289/10ZM/2019 - Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 - MKS Havířov 

 
290/10ZM/2019 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o navýšení příspěvku  

na provoz pro rok 2019 

 
291/10ZM/2019 - Prodloužení doby splatnosti pohledávek vůči MRA, s.r.o.       

 
292/10ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1882/2, k. ú. Bludovice 

 

293/10ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice      
 

294/10ZM/2019 - Záměr prodeje pozemků, k. ú.  Šumbark 

 
295/10ZM/2019 - Prodej části pozemku parc. č. 113/1, k. ú. Bludovice 

 

296/10ZM/2019 - Prodej části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Bludovice 
 

297/10ZM/2019 - Prodej pozemku parc. č. 606/4, k. ú. Bludovice 
 

298/10ZM/2019 - Prodej pozemku parc. č. 1467/9, k. ú. Šumbark 

 
299/10ZM/2019 - Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města 

 

300/10ZM/2019 - Výkup pozemku  parc. č. 1213/19 a darování podílů pozemků zapsaných  
na LV č. 1645, k.ú. Šumbark    

 

301/10ZM/2019 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/6 a 1923/10,  
k. ú. Prostřední Suchá    

 
302/10ZM/2019 - Zrušení předkupního práva          

 

303/10ZM/2019 - Předání majetku k hospodaření a darování movitých věcí příspěvkové  
organizaci  

 

304/10ZM/2019 - Vyhodnocení participativního rozpočtu r. 2019 
 

305/10ZM/2019 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova 

 
306/10ZM/2019 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 128. – 158.  

 
307/10ZM/2019 - Rozpočet města Havířova na rok 2020 

 

308/10ZM/2019 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého  
výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2021 a 2022  

 

309/10ZM/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2023 
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310/10ZM/2019 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířova 

 

311/10ZM/2019 - Stavba č. 19019 „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“  
- schválení realizace investiční akce  

 

312/10ZM/2019 - Změna organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb 
 

313/10ZM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Vize města 2020+“  

 
314/10ZM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje  

sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova  

na období 2020-2024" 
 

315/10ZM/2019 - Schválení dokumentu „Akční plán na období 2020-2021 k Plánu  
rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025“  

 

316/10ZM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

 

317/10ZM/2019 - Program na poskytování návratných finančních výpomocí – II. 
 

318/10ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady 

 
319/10ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek ze psů 

 
320/10ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek za užívání veřejného prostranství 

 

321/10ZM/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – ukončení členství města  
 

322/10ZM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – zánik majetkové  

účasti města 
 

323/10ZM/2019 - CEVYKO a.s. – vznik společnosti a majetkové účasti města 

 
324/10ZM/2019 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné 

 
325/10ZM/2019 - Řízení o náhradě škody – pokuta uložená Úřadem pro ochranu hospodářské  

soutěže za správní delikt   

 
326/10ZM/2019 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města 

Havířova v roce 2020                               

                    
327/10ZM/2019 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

328/10ZM/2019 - Poskytnutí finančního daru 
 

329/10ZM/2019 - Odměny členů ZMH od 1.1.2020 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 16.12.2019 

 

267/10ZM/2019 - Schválení předsednictva 10. zasedání ZMH, konaného dne 16.12.2019________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 16.12.2019 ve složení: 

 

Ing. Josef Bělica, primátor města Havířova 

Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Mgr. Daniel Vachtarčík, uvolněný radní pro sport 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

268/10ZM/2019 - Schválení programu 10. zasedání ZMH, konaného dne 16. prosince 2019______ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 16. prosince 2019 dle přílohy upravené takto: 

doplnění programu 

                   - Poskytnutí finančního daru 

                   - Odměny členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2020 

 

 

269/10ZM/2019 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 10. zasedání ZMH, konaného  

dne 16.12.2019______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 16.12.2019  

 

paní Mgr. Šárku SUCHÁNKOVOU 

pana Leoše LUKAŠTÍKA 
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270/10ZM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 4. listopadu 2019__  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 4. listopadu 2019 

 

 

271/10ZM/2019 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

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 savby„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“ 

464/12ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město 

860/22ZM/2017 Darování pozemků v k. ú. Havířov-město do majetku ČR-

Ředitelství silnic a dálnic ČR   

145/6ZM/2019 Vypořádání přeložky vodovodu v rámci stavby 

„Odkanalizování části města Havířova, V. etapa, lokalita 

Fryštátská a okolí“ 

217/8ZM/2019 Prodej částí pozemků  parc.č. 2826, parc.č. 2829/1 a  parc.č. 

2837/3, k.ú. Havířov-město 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   
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v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

1045/27ZM/2018 Prodej pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3 a 

části pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice 

82/4ZM/2019 Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu ZŠ 

M. Kudeříkové Havířov 

155/6ZM/2019 Budoucí finanční zajištění veřejné zakázky v roce 2020 - 

Provozování bikesharingu v Havířově 

186/7ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z 

výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 

sportovním a mimosportovním subjektům - 2. dotační kolo 

192/7ZM/2019 Založení společnosti pro zpracování komunálního odpadu 

204/8ZM/2019 Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství  

a kultury  

205/8ZM/2019 Souhlas se změnou financování pořizovaného konvektomatu  

– ZŠ Mládežnická Havířov 

206/8ZM/2019 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – umístění 

v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol 

208/8ZM/2019 Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu 

stolního tenisu Baník Havířov, z.s., na spolufinancování 

projektu TJ – Havířov - Centrum reprezentace stolního tenisu 

II. etapa v roce 2019 

210/8ZM/2019 Návrh úpravy Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Havířova 

211/8ZM/2019 Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 - MKS Havířov 

218/8ZM/2019 Prodej částí pozemků  parc.č. 2105/31 a  parc.č. 2105/42, k.ú. 

Šumbark 

219/8ZM/2019 Prodej pozemku parc.č. 2049/14, k.ú. Bludovice 

220/8ZM/2019 Prodej části pozemku parc.č. 578/1, k.ú. Bludovice 

221/8ZM/2019 Řešení duplicitního vztahu vlastnictví k pozemkům vedeným 

na LV č. 3138, k.ú. Bludovice  

222/8ZM/2019 Nabídka pozemku parc.č. 1231/63, k.ú. Prostřední Suchá od 

spol. Asental Business, s.r.o. 

224/8ZM/2019 Výkup pozemku  parc.č. 3878, k.ú. Havířov-město 

226/8ZM/2019 Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím 

227/8ZM/2019 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 

230/8ZM/2019 „Úvěr ve výši 200 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy 

233/8ZM/2019 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 11/2018 z 

Národního programu Životní prostředí 

234/8ZM/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 355/OSRM/2017 ze 

dne 12.07.2017 a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

235/8ZM/2019 Program na poskytování návratných finančních výpomocí – I. 

237/8ZM/2019 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města - rok 2019 

252/8ZM/2019 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířov 

261/9ZM/2019 Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

262/9ZM/2019 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
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264/9ZM/2019 Budoucí finanční zajištění veřejné zakázky v následujících 

letech - „Úplatné nabytí práv k licenčním službám“ 

265/9ZM/2019 Budoucí finanční zajištění veřejné zakázky - „Nákup výpočetní 

techniky“  

 

 

272/10ZM/2019 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz 2019 – ZŠ M. Kudeříkové Havířov____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 62331248 zastoupené Mgr. Jiřím Brabcem, ředitelem školy, 

navýšení příspěvku na provoz 2019 ve výši 180 tis. Kč na opravy tříd v souvislosti 

s realizací projektu, který v rámci Výzvy ITI předložil a připravuje spolek Naše 

Montessa, z.s. na ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019 

zvýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové ve výši 180,00 tis. Kč 

 

Z: vedoucí EO 

T: prosinec 2019 

 

 

273/10ZM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové Havířov - čištění topného  

systému____________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město  

M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši  

89 000,00 Kč na úhradu chemického čištění topného systému firmou BLUENET 

NTS, a.s., IČO: 06604439, a to z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019 

snížení výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 89 000,00 

Kč a zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 výši 89 000,00 Kč  

 

          Z: vedoucí EO 

          T: prosinec 2019 
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274/10ZM/2019 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku  

na provoz MŠ Lípová Havířov a MŠ Horymírova Havířov pro rok 2019______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

zapojení schválené neinvestiční rezervy pro rok 2019 odboru školství a kultury,  

a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím Mateřská 

škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 48 000 Kč a Mateřská 

škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 ve výši 34 000 Kč  

na poskytnutí finančních odměn zaměstnancům za práci nad rámec jejich 

pracovních povinností  

 

u k l á d á 

  

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019 výše 

uvedené usnesení 

          Z: vedoucí EO 

          T: prosinec 2019 

 

 

275/10ZM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou  

školu Havířov na školní rok 2019/2020 – změna usnesení___________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

změnu usnesení č. 182/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 v části „schvaluje“ tak,  

že větu: 

„úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na školní rok 2019/2020  

ve výši 320 tis. Kč“ nahrazuje větou: 

„úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na období září až prosinec 

2019 ve výši 382 tis. Kč“ 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat do VI. rozpočtových úprav na rok 2019 zvýšení 

příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem 

vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

ve výši 62 tis. Kč 

Z: vedoucí EO 

T: prosinec 2019 
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276/10ZM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ Kapitána 

Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020 – zrušení části usnesení____________  

 
Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   
 
zrušení části usnesení č. 183/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019  
„schvaluje úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na školní  
rok 2019/2020 ve výši 245 tis. Kč“ 

 

u k l á d á  
 
ekonomickému odboru zapracovat do VI. rozpočtových úprav na rok 2019 snížení 
příspěvku na provoz pro Základní školu Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední 
Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 245 tis. Kč 

 
Z: vedoucí EO 

T: prosinec 2019 
 

 
277/10ZM/2019 - Navýšení pořizovací ceny investičního majetku a souhlas s nabytím  

do majetku zřizovatele – MŠ „U kamarádů“ Havířov______________________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, 
Čelakovského 1240/4, příspěvková organizace, IČO: 70958289 
 
1. navýšení schválené pořizovací ceny investičního majetku, stavba - altán,  

ZMH č. usnesení 56/3ZM/2018 ze 75 000,00 Kč na 140 702,19 Kč včetně DPH  
2. nabytí stavby altánu do vlastnictví zřizovatele 

 

 
278/10ZM/2019 - Žádost o prodloužení termínu dosažení účelu investiční dotace______________  

  
Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í   
 
žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO: 00844896, 
ze dne 7. 10. 2019 o prodloužení termínu dosažení účelu a předložení závěrečného 
vyúčtování investiční dotace poskytnuté na rekonstrukci vestibulu NsP  
 

s c h v a l u j e    
 
1. prodloužení termínu dosažení účelu části investiční dotace poskytnuté Nemocnici  

s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, na projekt: 
„Rekonstrukce vstupního vestibulu a pořízení zdravotní přístrojové techniky“ ve 
výši 6.300.000 Kč, konkrétně termínu dosažení účelu rekonstrukce vstupního 
vestibulu, na který byla poskytnuta dotace ve výši 2.000.000 Kč, do 31. 12. 2020  
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2. uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace   

zn. 739/OŠK/18 ze dne 5. 11. 2018, ve znění dodatku č. 1, zn. D1/668/OŠK/19, 

ze dne 30.7.2019, se subjektem uvedeným v bodě 1. tohoto usnesení  

 

p o v ě ř u j e  

  

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem dodatku č. 2 k  veřejnoprávní 

smluvě o poskytnutí investiční dotace č. 739/OŠK/18, ve znění dodatku č. 1,  

zn. D1/668/OŠK/19 ze dne 30. 7. 2019   

      

Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2019 

 

 

279/10ZM/2019 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020________________ 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020 dle přílohy č. 1 

 

 

280/10ZM/2019 - Žádost NsP o vyjádření k investiční dotaci_______________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í    

 

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO: 00844896, 

ze dne 21. 11. 2019, o vyjádření k připravované reklamaci dezinfektorů endoskopů 

pořízených z investičních dotací poskytnutých z rozpočtu statutárního města 

Havířova v roce 2015 a 2016 

 

u k l á d á  

 

odboru školství a kultury oznámit Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové 

organizaci, IČO: 00844896, že v případě reklamace majetku pořízeného z rozpočtu 

statutárního města Havířova je povinen vrátit vyreklamované finanční prostředky 

zpět poskytovateli dotace 

           

Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2019 
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281/10ZM/2019 - Žádost o změnu položkového rozpočtu - dotace SPŠ stavební________________ 

 

Zastupitelstva města Havířova  

 

s c h v a l u j e   
 

 

1. Střední průmyslové škole stavební, Havířov, příspěvkové organizaci,  

IČO 62331566, změnu položkového rozpočtu veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace zn. 75/OŠK/19 ve výši 20 000 Kč na organizaci Havířovské 

ligy středních škol, z původního rozdělení použití finančních  

prostředků - 9 000 Kč náklady na pronájmy a 11 000 Kč náklady  

na služby, nové rozdělení použití finančních prostředků poskytnuté dotace takto: 

9 000 Kč náklady na pronájmy a 11 000 Kč náklady na materiál 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

zn. 75/OŠK/19 dle bodu č. 1 tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucího odboru školství a kultury podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace zn. 75/OŠK/19 

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: prosinec 2019 

 

 

282/10ZM/2019 - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu  

na r. 2020___________________________________________________________ 

                                                                    

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu  

na r. 2020 ve znění dle přílohy   

 

  

283/10ZM/2019 - Návrh Obecně závazné vyhlášky k evidenci trvale označených psů  

a jejich chovatelů____________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v  y d á v á 

  

Obecně závaznou vyhlášku k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů,  

ve znění přílohy  
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284/10ZM/2019 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání s komunálním  

a stavebním odpadem________________________________________________ 

                            

Zastupitelstvo města Havířova   

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému nakládání s komunálním  

a stavebním odpadem, ve znění přílohy 

 

 

285/10ZM/2019 - Informace o vyřízení petice občanů ul. Máchova za vybudování  

parkovacích stání____________________________________________________ 

                                                                    

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

petici občanů z ul. Máchova - vybudování parkovacích stání a odpověď podavatelce 

petice 

 

 

286/10ZM/2019 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního  

fondu - návrh na rok 2020_____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2020 včetně finančního plánu 

údržby domovního fondu města Havířova na r. 2020 dle příloh č. 1 a č. 2 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice do domovního fondu 

města Havířova na rok 2020 dle přílohy č. 3 

 

 

287/10ZM/2019 - Navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov____________________________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 

Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO 00306754, navýšení příspěvku na provoz 

nutný k pokrytí všech nákladů příspěvkové organizace ve výši 2.031.000,00 Kč 
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u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz o 2 031,00 tis. Kč 

do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: prosinec 2019 

 

 

288/10ZM/2019 - Žádost o změnu účelu jmenovitého investičního příspěvku__________________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

změnu účelu schváleného jmenovitého investičního příspěvku na rok 2019 

příspěvkové organizace města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO 00306754, a to takto: 

z prodloužení manipulační plochy ve výši 100.000 Kč na opravu živičného povrchu 

komunikace vedoucí k manipulační ploše ve výši 100.000 Kč 

 

 

289/10ZM/2019 - Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 - MKS Havířov_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, Hlavní 

246/31a, Havířov-Město, zvýšení příspěvku na provoz v celkové výši 86 000,00 Kč 

včetně DPH z důvodu navýšení počtu stran periodika Radniční listy dle důvodové 

zprávy  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz o 86 000,00 Kč do 

návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí EO  

T: 12/2019 

 

 

290/10ZM/2019 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o navýšení příspěvku  

na provoz pro rok 2019_______________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

navýšení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci, 

Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243)  

o částku 2.600.000 Kč  
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat navýšení příspěvku na provoz o 2.600.000 Kč do 

návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: ředitel DSH,p.o. 

T: prosinec 2019 

 

     

291/10ZM/2019 - Prodloužení doby splatnosti pohledávek vůči MRA, s.r.o.___________________       

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e   

 

prodloužení doby splatnosti pohledávek vůči MRA, s.r.o. evidované u bytu č. 5  

o vel. 1+3 v domě na ul. ………………………….., jehož nájemcem je p. V. H.   

  

 

292/10ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1882/2, k. ú. Bludovice____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc. č.  1882/2, ostatní plocha o výměře 116 m
2
,  

k. ú. Bludovice, paní Mgr. Z. M., ……………………, a paní Mgr. S. Z., 

……………………, za účelem zahrady u rodinného domu 

 

 

293/10ZM/2019 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice____________________      

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/2, k.ú. Bludovice o výměře 141 m
2
  

panu J. K., ……………………, za účelem rozšíření zahrady a částečně příjezdu  

a přístupu k nemovitostem v jeho vlastnictví  
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294/10ZM/2019 - Záměr prodeje pozemků, k. ú.  Šumbark________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

záměr  prodeje  pozemků  parc. č.  1964/2  o  výměře 35 m
2
,  parc. č. 1968   

o  výměře  181 m
2 

a části pozemku parc.č. 1964/4 o výměře cca 90 m
2
  

(výměra pozemku bude upřesněna na základě GP), katastrální území Šumbark,  

panu  P.  Ch., bytem  ……………………,  za  účelem  zřízení  zpevněné  plochy 

pro odstavení vozidel  a  rozšíření stavby skladu náhradních dílů. 

 

 

295/10ZM/2019 - Prodej části pozemku parc. č. 113/1, k. ú. Bludovice_______________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku společnosti Prodent Plus spol. s r.o., se sídlem Kochova 1227/2, 736 01 

Havířov-Šumbark,  IČO: 28639103,  na odkoupení části pozemku parc. č. 113/1, 

kat. území  Bludovice o  výměře 500 m
2
,
 
 za účelem výstavby stomatologického 

střediska za částku 1.401,00 Kč/m
2 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej  části pozemku parc. č. 113/1, odměřené geometrickým plánem  č. zak. 

4593-61/2019 a nově označené jako parcela číslo 113/17 o výměře  439 m
2
, 

katastrální území Bludovice  včetně trvalých porostů (dále jen „pozemek“) 

společnosti AU CENTRUM s.r.o.  se  sídlem  Selská 1591/8c, 736 01  Havířov-

Město, IČO: 08024189 (dále „budoucí kupující“ nebo „kupující“) za účelem 

výstavby stomatologického střediska a jeho provozování, a to za smluvní kupní 

cenu ve výši 1.420,00 Kč/m
2
, tj. 623.380,00 Kč + 30.250,00 Kč (cena trvalých 

porostů) + 2.300,00 Kč (za zpracování znaleckého posudku) + platná výše DPH  

1. S budoucím kupujícím bude uzavřena do doby vydání pravomocného stavebního   

povolení smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen „BKS“) za těchto 

podmínek: 

a) ke dni podpisu BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny (jistiny)  

ve výši 393.500,00 Kč, 

b) budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné územní rozhodnutí ve 

lhůtě do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této povinnosti ve stanovené 

lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění smluvní pokuty 

ve výši 100.000,00 Kč, 

c) budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné stavební povolení  

ve lhůtě do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této povinnosti ve 

stanovené lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění 

smluvní pokuty ve výši 100.000,00 Kč,  

d) budoucí kupující je oprávněn od BKS odstoupit z důvodu upuštění od realizace  

sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu 

100.000,00 Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou o smluvní 

pokutu, 
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e) budoucímu kupujícímu bude založeno právo v souladu se zákonem  

č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů, provést výstavbu stomatologického střediska 

na pozemku (souhlas se stavbou), a to na dobu časově neomezenou, 

f) v případě potřeby provedení jakýchkoliv úprav stávajícího chodníku, který 

bude využit pro příjezd ke stomatologickému středisku, budou tyto úpravy 

zahrnuty do projektu a financovány kupujícím. 

2. Kupní smlouva s kupujícím bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy kupující  

doručí na ekonomický odbor MMH pravomocné stavební povolení, za těchto 

podmínek: 

a) kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 262.430,00 Kč   

+ platná výše DPH do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, 

b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní  

ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva 

kupujícím, nebudou-li uvedené částky kupujícím uhrazeny, je město oprávněno 

od kupní smlouvy odstoupit, 

c) kupující je povinen do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení  

začít stavbu stomatologického střediska realizovat, v případě nedodržení této 

podmínky je město oprávněno od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město 

uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč, 

d) kupující je povinen v případě změny majetkových práv k prodanému   

pozemku, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy 

na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky 

město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč, 

e) kupující je povinen prodaný pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu,  

ke kterému byl prodán, tj. k výstavbě a provozování stomatologického 

střediska, po dobu 12 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu 

ve výši 1.000.000,00 Kč, 

f) kupující je povinen zahájit užívání a provozování stomatologického střediska 

do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; 

v případě nedodržení této podmínky, může město od kupní smlouvy odstoupit 

s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč, 

g) v případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést pozemek  

do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení  

od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

h) kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemku, 

ch) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených kupujícímu  

v kupní smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč  

za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.      

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o budoucí kupní smlouvě v souladu 

s usnesením 

Z: vedoucí EO 

T: 30.06.2020 
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296/10ZM/2019 - Prodej části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Bludovice______________________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

s c h v a l u j e  
  
prodej  části  pozemku parc. číslo 1143/1, ost. plocha, odměřenou GP  č. zak.  4500-
47/2019 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1143/7 o výměře 551 m

2
, včetně 

nezapsané chátrající stavby, která je součástí pozemku, vše v kat. území Bludovice, 
panu L. K., bytem …………………… za účelem zřízení „EKO- CENTRA“ 
(výchova o přírodě pro školky, školy, veřejnost) za kupní cenu ve výši 400,00 
Kč/m

2
, tj. 220.400,00 Kč + 10.000,00 Kč za stavbu + 4.140,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku+ platná výše DPH 
Zdůvodnění odchylky u ceny stavby od ceny obvyklé:   
- jedná se o stavbu starší 50 let, na stavebním a silničním správním úřadě  
se v archívu k této stavbě nenachází žádná dokumentace, 

- technický stav stavby je špatný, byly zjištěny trhliny ve zdivu, špatná 
hydroizolace,  

- jedná se o stavbu nepotřebnou pro město, která se nachází na prodávané části   
pozemku, 

- stavbu nelze ve stávajícím stavu využít k navrhovanému účelu, kupující bude  
muset stavbu na vlastní náklady odstranit, 

- za obvyklou tržní cenu není tato nezapsaná stavba prodejná. 
1. S Budoucím kupujícím bude uzavřena do doby vydání pravomocného   

stavebního povolení smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen „BKS“)  
za těchto podmínek: 
a) před podpisem BKS zaplatí Budoucí kupující část kupní ceny (jistiny)  

ve výši 60% kupní ceny, 
b) Budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné územní rozhodnutí  

ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této povinnosti  
ve stanovené lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění  
smluvní pokuty ve výši 50.000,00 Kč, 

c) Budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné stavební povolení  
ve lhůtě do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této povinnosti  
ve stanovené lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění 
smluvní pokuty ve výši 50.000,00 Kč,  

d) Budoucí kupující je oprávněn od BKS odstoupit z důvodu upuštění  
od realizace sjednaného účelu BKS, Budoucí kupující uhradí městu smluvní 
pokutu 50.000,00 Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou  
o smluvní pokutu, 

e) Budoucímu kupujícímu bude založeno právo v souladu se zákonem 
č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů provést výstavbu „EKO-CENTRA“ na pozemku 
(souhlas se stavbou), a to na dobu časově neomezenou. 

2. Kupní smlouva (dále jen „KS“) s  kupujícím bude uzavřena do 60 dnů ode dne, 
kdy kupující doručí na ekonomický odbor  MMH pravomocné stavební povolení, 
za těchto podmínek: 
a) Kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 40% kupní ceny  

+ DPH do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, 
b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé 

kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva 
Kupujícím, nebudou-li uvedené částky Kupujícím uhrazeny, je město 
oprávněno od kupní smlouvy odstoupit, 
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c) Kupující je povinen do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení  
začít stavbu „EKO-CENTRA“ realizovat, v případě nedodržení této podmínky  
je město oprávněno od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní 
smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč, 

d) Kupující je povinen v případě změny majetkových práv k prodanému   
pozemku, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní 
smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této 
podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč, 

e) Kupující je povinen prodaný pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu,  
ke kterému byl prodán, tj. k výstavbě a provozování „EKO-CENTRA“,  
po dobu 10 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu 
ve výši 200.000,00 Kč, 

f) Kupující je povinen zahájit užívání a provozování „EKO-CENTRA“ do 3 let  
ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě 
nedodržení této podmínky, může město od kupní smlouvy odstoupit s tím, že 
město uplatní smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč, 

g) v případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen uvést pozemek  
do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení   
od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

h) Kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemku, 
ch) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených kupujícímu v kupní  

smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.   

 
p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 
 

u k l á d á  

 
ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o budoucí kupní smlouvě v souladu  
s usnesením 

Z: vedoucí EO 
T: 30.06.2020 

 

  

297/10ZM/2019 - Prodej pozemku parc. č. 606/4, k. ú. Bludovice____________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova  
 

s c h v a l u j e  
 
prodej  pozemku  parc. č. 606/4,   zahrada  o výměře   228  m

2
, k. ú.   Bludovice, 

manželům Ing. M. S. a A. S., ……………………, za účelem zahrady,  
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 117.620,00 Kč (tj. cca 515,88 Kč/m

2
)  

+ 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 119.620,00 Kč  
+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                                

Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 30.06.2020 

 

 

298/10ZM/2019 - Prodej pozemku parc. č. 1467/9, k. ú. Šumbark___________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 

prodej pozemku parc. č. 1467/9, zahrada  o výměře 31 m
2
, k. ú. Šumbark,  

paní L. P., ……………………za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu 

v místě a čase obvyklou ve výši 12.560,00 Kč (tj. cca 405,16 Kč/m
2
) + 2.000,00 Kč 

za zpracování znaleckého posudku, celkem ve výši 14.560,00 Kč + výše DPH 

platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                                

Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 30.06.2020 

 

  

299/10ZM/2019 -Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Šumbark, v majetku České republiky, s nimiž 

přísluší hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, Nové Město, IČO: 697 97 111, do majetku 

statutárního města Havířova:   

pozemek parc. č. 1461/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m
2
,  

pozemek parc. č. 1461/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1648 m
2
,  

pozemek parc. č. 1461/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře  95 m
2
,  

pozemek parc. č. 1461/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře  493 m
2
,  

na nichž se nachází těleso místní komunikace ul. Školní, v majetku města 

  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy   
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit darovací smlouvu v souladu s tímto usnesením     

                                                                                                                       

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 30.06.2020  

 

 

300/10ZM/2019 - Výkup pozemku  parc. č. 1213/19 a darování podílů pozemků zapsaných  

na LV č. 1645, k.ú. Šumbark___________________________________________    

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. výkup  pozemku  parc. č. 1213/19, ost. plocha  o  výměře  225 m
2
,  katastrální 

území  Šumbark, od spoluvlastníků paní S. J., bytem …………………… a paní 

V. E., bytem ……………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 

92.600,00 Kč  

2. přijetí daru podílů ve výši  1/26  od každého dárce na pozemcích
 
zapsaných  

na LV č. 1645, katastrální  území  Šumbark, a to  na  pozemcích parc. č.  391/6,  

ost. plocha,  ost. komunikace o výměře 3 m
2
, parc. č. 1203/13,  ost. plocha, zeleň 

o výměře 34 m
2
, parc. č. 1203/14, ost. plocha, zeleň o výměře 24 m

2
, parc. č. 

1213/30, ost. plocha, zeleň o výměře 70 m
2
 a parc. č. 1213/64, ost. plocha, jiná 

plocha o výměře 78 m
2
, a to od vlastníků paní S. J., bytem ……………………a  

paní  V. E., bytem  …………………… 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy a 

darovací smlouvy 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu a darovací smlouvu v souladu 

s tímto usnesením 

Z: vedoucí EO 

T: 30.06.2020 

 

  

301/10ZM/2019 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/6 a 1923/10,  

k. ú. Prostřední Suchá________________________________________________    

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

výkup spoluvlastnického podílu 1/16  na pozemku parc. č. 1923/10,  k. ú. Prostřední 

Suchá, tj.  21,56 m
2
 z celkové  výměry 345 m

2
 a  dále spoluvlastnického podílu 1/24  

na pozemku parc. č. 1923/6,  k. ú. Prostřední Suchá, tj. 17,04 m
2
 z celkové výměry 

409 m
2
, oba ve vlastnictví paní H. M., trvale bytem …………………… přičemž 

kupní cena za pozemky, které jsou součástí místní komunikace ul. Modřínová, byla 
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sjednána ve výši 400,00 Kč/m
2
, tj. při celkové výměře podílů 38,6 m

2  

celkem 15.440,00 Kč        

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy   

 

u k l á d á 

                                                                                                                                                        

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením   

 

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 30.06.2020  

 

 

302/10ZM/2019 - Zrušení předkupního práva___________________________________________          

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2008/196 a parc. č. 2044/2, 

katastrální území Šumbark,  které  vlastní  společnost  Slezský garážový  park  

s.r.o.,  se  sídlem  Příkrá  396/13, 725 28  Ostrava-Lhotka, IČO: 04169603,  

ve prospěch statutárního města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem „Prohlášení  

o zániku práva“ 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit „Prohlášení o zániku práva“ 

 

           Z: vedoucí EO 

T: 31.03.2020 

 

 

303/10ZM/2019 - Předání majetku k hospodaření a darování movitých věcí příspěvkové  

organizaci__________________________________________________________  

 

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, a to 

pozemku parc. č. 649/1, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha – jiná plocha  

o výměře 1914 m
2
 v účetní ceně 744.399,00 Kč, pozemku parc. č. 649/4,  

k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m
2
 v účetní ceně 

43.957,00 Kč, a budovy č. p. 1604, stavba občanského vybavení, která je součástí 
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pozemku parc. č. 649/4, k. ú. Havířov-město, v účetní ceně 6.292.041,28 Kč 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 

01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754 

 

 2. darování movitých věcí, a to majetku pořízeného v rámci investiční akce  

č. 17036 – Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové dle přílohy č. 1  

v celkové účetní ceně 95.106,00 Kč a investiční akce č. 17017 – Multigenerační 

sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská dle přílohy č. 2 v celkové účetní  

ceně 924.363,35 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy 

 

u k l á d á   

 

1. odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové  

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

736 01  Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, v souladu s tímto 

usnesením 

Z: vedoucí OPS 

          T: 31.01.2020 

 

2. ekonomickému odboru vyhotovit darovací smlouvu v souladu s tímto usnesením 

 

Z: vedoucí EO 

          T: 30.06.2020 

 

 

304/10ZM/2019 - Vyhodnocení participativního rozpočtu r. 2019___________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyhodnocení participativního rozpočtu města Havířova za r. 2019 

 

 

305/10ZM/2019 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova_________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Zásady participativního rozpočtu města Havířova s účinností od 1. 1. 2020 ve znění 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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306/10ZM/2019 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 128. – 158.____  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 128. – 158., dle důvodové zprávy a příloh 

b) na základě rozpočtových opatření č. 128. – 158. tyto nové závazné  

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2019: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 351 350,54 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 170 016,67 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 56 136,52 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 3 869,23 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 121 328,12 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 547 422,72 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 097 069,89 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 922,52 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 17 574,57 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 483 614,72 tis. Kč 

 

odbor organizační 270 983,04 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 767,96 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 323 128,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 96 031,88 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 876 023,98 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 20 023,22 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 450 352,83 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 994,20 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 73,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 846,90 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 149,60 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 240,30 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 2 219,73 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 164,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 149,74 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 164,72 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 872,87 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 027,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 144,80 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 958,30 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 974,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 65,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 753,90 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 132,88 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 076,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 75,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 062,30 tis. Kč 
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MŠ U Topolů 742,30 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 6 119,34 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 4 785,09 tis. Kč 

      z toho: vázané finanční prostředky  300,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 545,37 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 5 631,99 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 868,93 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 973,66 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 6 909,20 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 4 256,66 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 182,40 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 5 718,52 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 6 451,29 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 478,00  tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 10 044,18 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 750,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 10 654,07 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 350,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 3 255,92 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 631,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 365,94 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 6 292,45 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 239,60 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 67 396,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 619,90 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 44 784,93 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 

23 672,50 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 62 280,57 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 2 460,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních  

zařízení Havířov 

50 479,80 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 7 480,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 58 519,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +196 072,18 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 +301 072,18 tis. Kč 
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307/10ZM/2019 - Rozpočet města Havířova na rok 2020___________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Rozpočet města Havířova na rok 2020 v členění: 

 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 244 032,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 196 183,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 31 376,00 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 1 600,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 014 873,00 tis. Kč 

    2) Výdaje celkem (a> + b>) 2 404 214,00 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 046 637,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 740,00 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 21 703,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 457 576,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 315 379,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 7 467,00 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 324 275,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 97 308,00 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 804 331,00 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 17 858,00 tis. Kč 

    b) příspěvky a dotace organizacím 357 577,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 947,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 406,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 148,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 102,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 616,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 206,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská        2 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 874,00 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 848,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 168,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 301,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 647,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 921,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 817,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 846,00 tis. Kč 

 MŠ "U kamarádů"  1 002,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 032,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 810,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. máje 3 700,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 571,00 tis. Kč 
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ZŠ a MŠ Frýdecká 3 349,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 677,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 276,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 451,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 726,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 2 878,00 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 913,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 862,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 4 169,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 80,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 939,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 245,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 410,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 952,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 156,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 117,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 150,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 275,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 952,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 176,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 30 606,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 24 580,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 46 603,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 

12 983,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 47 620,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 845,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních  

zařízení Havířov 

48 992,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 4 685,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary      60 220,00 tis. Kč 

    3) Financování celkem +160 182,00 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +69 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +196 182,00 tis. Kč 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských  

aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně 

prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířov (dále jen „Fond bezpečnosti“), 

Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2020 dle Přílohy č. 1 

b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2020 dle Přílohy č. 1 
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308/10ZM/2019 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého  

výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2021 a 2022_____________  
 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2021 a 2022,  
dle příloh č. 1 až č. 3 

 

 

309/10ZM/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2023________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2023, dle důvodové zprávy  
a příloh. 

 

 

310/10ZM/2019 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířova___________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
  

r o z h o d l o   

 
nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a),  
§ 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě – na 
pozemku parc.č. 2655/8 v k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu přílohy  

 

 

311/10ZM/2019 - Stavba č. 19019 „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov“  
- schválení realizace investiční akce_____________________________________  
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
s ch v a l u j e   
 
realizaci investiční akce „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě 
Havířova“ (stavba č. 19019) s předpokládanou hodnotou 25.000.000 Kč  
včetně DPH v roce 2021 a s předpokládanou hodnotou 13.000.000 Kč včetně DPH 
v roce 2022 
 
u k l á d á   

 
ekonomickému odboru zapracovat do výdajové části rozpočtu na rok 2021 a 2022 
na financování investiční akce „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě 
Havířova“ (stavba č. 19019) částky ve výši předpokládaných výdajů pro daný rok  
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312/10ZM/2019 - Změna organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb_______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb  

dle přílohy č. 1 

 

 

313/10ZM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Vize města 2020+“___________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

strategický dokument Vize města 2020+ dle přílohy č. 1, 2 a 3 

 

 

314/10ZM/2019 - Schválení strategického dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje  

sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova  

na období 2020-2024"________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

strategický dokument Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících 

aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2022 dle přílohy č. 1 

 

a 

 

s c h v a l u j e 

 

Výhled ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2023-2024 dle přílohy č. 1 

 

 

315/10ZM/2019 - Schválení dokumentu „Akční plán na období 2020-2021 k Plánu  

rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025“________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

dokument Akční plán na období 2020-2021 k Plánu rozvoje sportu města Havířova 

v letech 2018-2025 dle přílohy č. 1 
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316/10ZM/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“___________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ č. 273/KP/19 ze dne 29.04.2019, 

realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí,  

reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 s Moravskoslezským krajem,  

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 o změně zdroje financování 

projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

 

u k l á d á 

 

předložit primátorovi města k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při 

realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“  

č. 273/KP/19 

 

Z: vedoucí ORG 

          T: 31.12.2019 

 

 

317/10ZM/2019 - Program na poskytování návratných finančních výpomocí – II.______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci, že dne 14.10.2019 byla žádost města o podporu v rámci Výzvy č. 1/2019 

programu Státního fondu životního prostředí akceptována 

 

s c h v a l u j e 

  

vyhlášení Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - 

II. (dále jen „Program II“) fyzickým osobám, které vlastní nemovitost na území 

města Havířova a jsou uvedeni v Seznamu, který tvoří přílohu žádosti města 

podporu v rámci Výzvy č. 1/2019 podanou SFŽP včetně 20% rezervy za těchto 

podmínek: 

- splnění zákonných podmínek pro poskytnutí návratné finanční výpomoci, 

- návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadatelům, se kterými byla uzavřena  

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, 

- návratná finanční výpomoc musí být účelově vázána výhradně na zajištění  

výměny nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj, 

- splácení bude zahájeno do 10 pracovních dnů od připsání dotace poskytnuté  

v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ formou 

první zvýšené splátky (ve výši poskytnuté dotace), 

- ve lhůtě do 30 dnů od doložení finančního vypořádání splatí celou nevyužitou část  

poskytnuté návratné finanční výpomoci, 
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- návratná finanční výpomoc je bezúročná po celou dobu splácení dle sjednaného  

splátkového kalendáře, 

- návratnou finanční výpomoc lze ze strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce  

splatit, 

- měsíční splátka s výjimkou první zvýšené splátky činí 2000 Kč, 

- výměna kotle musí být realizována do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci a ve stejné lhůtě musí žadatel doložit 

finanční vypořádání, 

- výměna kotle musí být provedena nejpozději do 30.11.2021, 

- úplná žádost musí být podána do 31.05.2021  

maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let 

 

  

318/10ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, ve znění přílohy č. 1. 

 

  

319/10ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek ze psů_________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, ve znění přílohy č. 1. 

 

  

320/10ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek za užívání veřejného prostranství_ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění přílohy č. 1. 
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321/10ZM/2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – ukončení členství města______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení členství statutárního města Havířova v Mikroregionu Žermanické  

a Těrlické přehrady, dobrovolný svazek obcí, se sídlem 739 39 Lučina 1,  

IČO 70305374 (dále jen „Mikroregion“),  

 

2. výpověď členství statutárního města Havířova podanou na adresu Mikroregionu  

nejpozději do 31.12.2019 tak, aby členství statutárního města Havířova skončilo 

k 31.12.2020 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města Ing. Josefa Bělicu podpisem písemné výpovědi  

 

                           Z: vedoucí OPS 

                                                                                                            T: 20.12.2019 

 

 

322/10ZM/2019 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – zánik majetkové  

účasti města_________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zánik majetkové účasti statutárního města Havířova ve společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  

se sídlem 28. října 1235/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665 

(dále jen „Společnost“) dnem 20. září 2019 

 

2. výplatu protiplnění za 9 ks kmenových akcií Společnosti ve výši 11.362,11 Kč 

 

 

323/10ZM/2019 - CEVYKO a.s. – vznik společnosti a majetkové účasti města_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  
 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. vznik společnosti CEVYKO a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město,  

736 01 Havířov, IČO 08599254 (dále jen „Společnost“) zápisem do obchodního 

rejstříku dnem 10. října 2019 

2. vznik 35 % majetkové účasti statutárního města Havířova ve Společnosti  

a nabytí vlastnictví 700 ks listinných, kmenových akcií na jméno, ve jmenovité 

hodnotě 1000 Kč/1ks 
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324/10ZM/2019 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné________________________ 

 

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  

Mgr. Marie K., trvale bytem ……………………, a zánik její funkce ke dni 

17.12.2019 

 

u k l á d á 

 

zaslat oznámení předsedkyni Okresního soudu v Karviné o zániku funkce přísedící 

Okresního soudu v Karviné paní Mgr. Marie K. 

 

          Z: vedoucí OPS 

                                                                                                 T: 31.12.2019 

 

 

325/10ZM/2019 - Řízení o náhradě škody – pokuta uložená Úřadem pro ochranu hospodářské  

soutěže za správní delikt______________________________________________   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

zamítnutí nároku statutárního města Havířova na úhradu částky  

ve výši 1.500.000 Kč proti členům hodnotící komise jmenovanými a pověřenými 

výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace 

nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku statutárního města Havířov na stavební 

práce „Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví města Havířov“ rozsudkem 

Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 13.9.2019,  

č.j. 110 C 475/2018-332, který nabyl právní moci dne 30.10.2019  

 

 

326/10ZM/2019 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města 

Havířova v roce 2020_________________________________________________                               

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2020 takto: 

 

27.01.2020  

24.02.2020 

27.04.2020 

22.06.2020 

21.09.2020 

14.12.2020  
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b e r e   n a   v ě d o m í 

 

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2020 takto: 

 

13.01.2020 13.07.2020 

10.02.2020 17.08.2020 

02.03.2020 07.09.2020 

23.03.2020 05.10.2020 

06.04.2020 19.10.2020 

20.04.2020 09.11.2020 

11.05.2020 30.11.2020 

08.06.2020 14.12.2020 

 

                                                  

327/10ZM/2019 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůzí KV ZMH dle Příloh č. 1.1 - 1.3 

2. zápisy z provedených kontrol dle Příloh č. 2.1 – 2.4 

3. zápisy z provedených kontrol KPU dle Příloh č. 3.1, 3.2 

 

 

328/10ZM/2019 - Poskytnutí finančního daru____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč, v souvislosti s tragickou událostí, 

která se stala 10. prosince 2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava, a to prostřednictvím 

pro tyto účely zřízeného transparentního účtu č. 73030761/0710 , který je 

administrován Fakultní nemocnicí Ostrava, se sídlem 17. listopadu 1790/5,  

Ostrava-Poruba PSČ 708 52, IČO: 00843989. 

  

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Josefa Bělicu, primátora statutárního města Havířova, podpisem smlouvy  

o poskytnutí finančního daru 

          Z: vedoucí KP 

T: 01/2020  
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329/10ZM/2019 - Odměny členů ZMH od 1.1.2020_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s t a n o v í  
 

1. výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova s účinností  

od 1.1.2020 takto: 

1.1. člen Zastupitelstva města Havířova, který nepobírá odměnu za výkon funkce  

člena Rady města Havířova, předsedy nebo člena výboru Zastupitelstva 

města Havířova, předsedy nebo člena komise Rady města Havířova nebo 

předsedy nebo člena zvláštního orgánu města, ve výši 2.791 Kč/měsíc, 

1.2. člen Rady města Havířova ve výši 11.161 Kč/měsíc, 

1.3. předseda výboru Zastupitelstva města Havířova, předseda komise  

Rady města Havířova nebo předseda zvláštního orgánu města ve výši  

5.580 Kč/měsíc, 

1.4. člen výboru Zastupitelstva města Havířova,  komise Rady města Havířova  

nebo zvláštního orgánu města ve výši 3.041 Kč/měsíc; tato odměna náleží 

v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru 

Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního 

orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, který není 

členem Rady města Havířova, na něm byl přítomen, 

1.5. člen výboru Zastupitelstva města Havířova,  komise Rady města Havířova  

nebo zvláštního orgánu města ve výši 250 Kč/měsíc; tato odměna náleží 

v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru 

Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního 

orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, který je 

členem Rady města Havířova, na něm byl přítomen, 

1.6. neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Havířova při výkonu druhé a  

další funkce člena výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města 

Havířova nebo zvláštního orgánu města náleží zvýšení odměny dle bodu 1.4. 

a 1.5. o 250 Kč/měsíc/každá funkce člena komise, výboru nebo zvláštního 

orgánu města, jestliže výbor, komise nebo zvláštní orgánu města ve stejném 

kalendářním měsíci zasedal a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova 

na něm byl přítomen, 

1.7. v případě souběhu funkcí dle bodu 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 1.6. tohoto usnesení  

se odměny za jejich výkon sčítají až do výše souhrnu odměn za tři různé 

funkce, za které náleží nejvyšší odměna a odměna dle bodu 1.1. členovi 

Zastupitelstva města Havířova nenáleží 

 

2. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci předsedy komise Rady města  

Havířova nebo předsedy zvláštního orgánu města ve výši 5.580 Kč/měsíc 

 

3. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci člena výboru Zastupitelstva města  

Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města ve výši 

250 Kč za každé zasedání výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady 

města Havířova nebo zvláštního orgánu města, kterého se zúčastnil. Tato odměna 

bude vyplacena v I. čtvrtletí následujícího kalendářního roku 
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4. nárok na odměnu za výkon funkce dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení vzniká  

dnem zvolení nebo jmenování do funkce 

 

5. podmínkou účinnosti tohoto usnesení je, že nařízení vlády, které novelizuje  

nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2020 k tomuto dni nabude 

účinnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA       Ing. Ondřej BARÁNEK   

primátor města      náměstek primátora   

                                                                                     pro ekonomiku a správu majetku 

    

 

 





































































































































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

10. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 16. prosince 2019 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16.12.2019  

 

01. Schválení předsednictva 10. zasedání ZMH, konaného dne 16.12.2019 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   
 

 

 

 

02. Schválení programu 10. zasedání ZMH, konaného dne 16.12.2019 

 

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova   

Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora  
 

 

 

 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 10. zasedání ZMH, konaného dne 16.12.2019 

 

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora  
 

 

 

 

04. Zpráva o ověření zápisu z 9. zasedání ZMH, konaného dne 4.11.2019 

        

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   
 

 

 

 

05. Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

      Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   
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06. Žádost o navýšení příspěvku na provoz 2019 – ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

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

                     Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství  

 

 

 

 

07. Navýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové Havířov - čištění topného systému 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

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

                           Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 

 

 

 

 

08. Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz MŠ 

      Lípová  Havířov a MŠ Horymírova Havířov pro rok 2019 

    

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

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

               Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 

 

 

 

 

09. Výjimka z nejnižšího počtu  žáků ve třídách základní školy pro Polskou školu 

      Havířov na školní rok 2019/2020 - změna usnesení 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

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

   Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství  

  Alena Poláčková, referent oddělení školství 

 

 

 

 

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

      Havířov na školní rok 2019/2020 - zrušení části usnesení 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

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

   Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství  

   Alena Poláčková, referent oddělení školství 
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11. Navýšení pořizovací ceny investičního majetku a souhlas s nabytím do majetku   

      zřizovatele - MŠ „U kamarádů“ Havířov 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Zpracoval:  Bc. Zuzana Nováková, ředitelka MŠ „U kamarádů“ Havířov 

 

 

 

 

12. Žádost o prodloužení termínu dosažení účelu investiční dotace 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

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

   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

   Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktiv 

 

 

 

 

13. Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport    

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

                     Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka MKS Havířov 

                     Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov  

                     Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                     Ing. Lucie Šillerová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

 

14. Žádost NsP o vyjádření k investiční dotaci  
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 
Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

   Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit   
   Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 
 
 

 

15. Žádost o změnu položkového rozpočtu - dotace SPŠ stavební 
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 
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  

 

 

 

 



 
 

Program 10. zasedání ZMH 

konaného dne 16.12.2019 

5 

16. Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2020 
 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 
Zpracoval:  Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb  
                     Ing. Roman Hučík, referent odboru komunálních služeb  

 

 

 

 
17. Návrh Obecně závazné vyhlášky k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů 

 
Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 
Zpracoval:  Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb       

    Jana Vichrová, referentka odboru komunálních služeb  
 
 
 

 
18. Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání s komunálním  

a stavebním odpadem 

 
Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 
Zpracoval:  Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb       
                Hana Jarková, referentka odboru komunálních služeb 

 
 
 

 
19. Informace o vyřízení petice občanů ul. Máchova za vybudování parkovacích stání 

 
Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město     
Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb 
                    Ladislav Kotula, referent odboru komunálních služeb  

 

 

 

 
20. Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu – návrh  

na rok 2020 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Marek Klimša, vedoucí investičně - provozního odboru společnosti MRA, s.r.o. 

         Ing. Jiří Volný, vedoucí ekonomického odboru společnosti MRA, s.r.o. 
 

 

 

 

21. Navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov 
 

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport 
Zpracoval:  Ing. Radek Podstawka, ředitel SSRZ Havířov  
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22. Žádost o změnu účelu jmenovitého investičního příspěvku 
 

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport 

Zpracoval:  Ing. Radek Podstawka, ředitel SSRZ Havířov 

 

 

 

 

23. Zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2019 – MKS Havířov 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Zpracoval:  Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka MKS Havířov 

 

 

 

 

24. Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o navýšení příspěvku  

na provoz pro rok 2019  

 

Předkládá:  Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Zpracoval:  MUDr. Milan Dlábek, ředitel Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 

 

 

 

25. Prodloužení doby splatnosti pohledávek vůči MRA, s.r.o.  
 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku     
Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková     
                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO                      
                     Zdeněk Vávra, referent oddělení správy majetku EO   

 

 

 

 

26. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1882/2, k. ú. Bludovice 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   

 

 

 

 

27. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   
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28. Záměr prodeje pozemků, k. ú. Šumbark 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   

     

 

 

 

 

29. Prodej části pozemku parc. č. 113/1, k. ú. Bludovice 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   

 

 

 

 

 

30. Prodej části pozemku parc. č. 1143/1, k. ú. Bludovice 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   

    
 
 
 

 

31. Prodej pozemku parc. č. 606/4, k. ú. Bludovice 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   

          

 

 

 

32. Prodej pozemku parc. č. 1467/9, k. ú. Šumbark 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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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33. Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města 

 
Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   

      

 

 

 

34. Výkup pozemku parc. č. 1213/19 a darování podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645,  

k. ú. Šumbark 

 
Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   

 

 

 

 

35. Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/6 a 1923/10,  

k. ú. Prostřední Suchá 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   

 

 

 

 
36. Zrušení předkupního práva 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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   
      
 
 

 
37. Předání majetku k hospodaření a darování movitých věcí příspěvkové organizaci 
 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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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38. Vyhodnocení participativního rozpočtu r. 2019 
 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

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

                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO  

                     Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO  

 

 

 

 

39. Zásady participativního rozpočtu města Havířova 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

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

                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO  

                     Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO  

 

 

 

 

40. Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2019 - rozpočtová opatření č. 128. – 158.  

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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 

 
 
 

 

41. Rozpočet města Havířova na rok 2020 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora 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 

                     Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO  

 

 

 

 

42. Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého  

výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2021 a 2022  
 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

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

                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO  

                     Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO  
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43. Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2023 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

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

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

 

 

 

 

44. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Zpracoval:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 

         Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování, OÚR 

 
 
 

 

45. Stavba č. 19019 „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě  

Havířov“ – schválení realizace investiční akce  
 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město  

Zpracoval:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 

                     Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb  

                     Ing. Jana Bartošová, projektová manažerka  

                     Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  

                     Bc. Nikol Fikáčková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství OKS  

 

 

 

 

 

 

46. Změna organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb 

 

Předkládá:  Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí   

 

 

 

 

 

47. Schválení strategického dokumentu „Vize města 2020+“   

 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 

                     Ing. Jana Bartošová, referent organizačního odboru 
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48. Schválení strategického dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu  

rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit SmH na období 2020-2024"   

 

Předkládá:  Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 

                     Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí     

                     Ing. Jana Bartošová, referent organizačního odboru 

                     Bc. Andrea Zach, referent odboru sociálních věcí  

 

 

 

 

 

49. Schválení dokumentu „Akční plán na období 2020-2021 k Plánu rozvoje sportu  

města Havířova v letech 2018-2025“   

 

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport 

Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 

                     PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

                     Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit OŠK 

                     Ing. Jana Bartošová, referent organizačního odboru     

 

 

 

 

 

50. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“   

 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek pro investice a chytré město 

Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 

                     Bc. Milada Klimešová, referent organizačního odboru 

 

 

 

 

 

51. Program na poskytování návratných finančních výpomocí – II.    

  

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 

Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu ekonomického odboru 

Bc. Milada Klimešová, referent organizačního odboru 
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52. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 
                     Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

 
 
 

 

53. Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek ze psů   
 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 
                     Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

 
 
 

 

54. Návrh obecně závazné vyhlášky - poplatek za užívání veřejného prostranství    
 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 
                     Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

 

 

 

 

55. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – ukončení členství města  

 
Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města    
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  
                    Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb  

 
 
 

 
56. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – zánik majetkové účasti města 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

        Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 
 

 

 

 

57. CEVYKO a.s. – vznik společnosti a majetkové účasti města 

 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  
                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních 
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58. Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

                     Renata Vargová, referentka odboru právních služeb  

 

 

 

 

59. Řízení o náhradě škody – pokuta uložená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže  

za správní delikt   

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                Mgr. Kateřina Kavková, právník odboru právních služeb  

 

 

 

 

60. Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

Havířova v roce 2020     

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Ing. Milan  Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova                           

 

 

 

 

61. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

Předkládá:   Mgr. Martin RÉDR, předseda KV ZMH  

Zpracoval:   Mgr. Martin Rédr, předseda KV ZMH 

                      Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 

 

 

 

 

62. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 

- tento bod bude zařazen 1 hodinu po zahájení 10. zasedání ZMH   



Příloha č. 1 

Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

leden 16.1. Havířov 65 let MK pob. Datyně První cyklus besed (měsíčně) www.knih-havirov.cz

leden 16. 1. Novoroční koncert MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní úvod do nového roku 

města
www.mkshavirov.cz

leden 28. 1. Ocenění dárců krve OŠK, MKS KD Radost

Slavnostní předání ocenění 

dobrovolným dárcům krve spojené 

s kulturním programem

vstup zdarma
www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

leden * Zimní turnaj SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
Bowlingový turnaj veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

únor 7. 2. Reprezentační ples statutárního města Havířova MKS Společenský dům Havířov 

Společenský večer s programem 

a tombolou. Rozhodnutím RMH je 

výtěžek plesu věnován 

na humanitární účely.

www.mkshavirov.cz 

únor 13.2. Letem Havířovem 2019 MK
pob. Datyně a pobočky 

knihovny

Beseda s kronikářkou Hanou 

Dvořákovou o dění v Havířově 

v r. 2019

vstup zdarma www.knih-havirov.cz

únor 17. - 21. 2. Jarní filmové prázdniny MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších pohádek 

pro děti
www.mkshavirov.cz

březen 13.-14.3. Buď off-line aneb přespávačka v Káčku MK K - klub

Akce pro děti a mládež má ukázat, 

že bavit se dá i bez připojení online 

a na sociální sítě.

vstup zdarma www.knih-havirov.cz

březen 22. - 28. 3. MINITEATRO Jiřího Tibitanzla 
MKS, "Spolek 

MINITEATRO"

Loutkový sál KD Petra 

Bezruče

Celostátní přehlídka zájezdových 

divadel - 29. ročník. 

Akce se uskuteční pouze 

za předpokladu, že Spolku 

MINITEATRO bude přidělena dotace 

dle předložené žádosti. 

www.miniteatro.wz.cz , 

www.mkshavirov.cz

březen 26. 3. Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů OŠK, MKS Společenský dům Havířov 

Slavnostní předání ocenění 

pedagogickým pracovníkům, 

družstvům/kolektivům, žákům. 

vstup zdarma
www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

březen sobota * Virtuální realita v knihovně MK dětské oddělení Svornosti

Zábavné odpoledne pro veřejnost, 

na kterém budou představeny 

virtuální brýle a roboti s možností si 

je vyzkoušet.

vstup zdarma www.knih-havirov.cz

březen * Oscar 2019 MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších filmů 

oceněných titulem Oscar 2019
www.mkshavirov.cz

březen * České filmové žně MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších filmů 

oceněných titulem Český lev 2019
www.mkshavirov.cz

březen - 

květen
březen - květen Tvoříme knižní hrdiny MK

dětské oddělení na ul. 

Šrámkova

12. ročník výtvarného projektu pro 

děti

výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ 

i jednotlivce – zdarma
www.knih-havirov.cz

HARMONOGRAM VÝZNAMNÝCH CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2020

HARMONOGRAM VÝZNAMNÝCH CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2020 1

http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.ssrz.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.knih-havirov.cz/
http://www.miniteatro.wz.cz/
http://www.miniteatro.wz.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/


Příloha č. 1 

Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

duben 3. 4. MISS RENETA

Klub přátel školy, 

Havířov–Pr. Suchá, 

SŠ Havířov-Pr. 

Suchá, 

MKS -

spolupořadatel

KD Leoše Janáčka
Mezinárodní projekt soutěže krásy 

studentek středních škol

castingy: 18. 1.2020 Žilina ; 25.1. 

2020 Praha a 26. 1. 2020 Havířov, 

příprava finále leden - duben

www.missreneta.cz 

duben 3. - 4. 4.
Noc s Andersenem (ukončení akce Březen, měsíc 

čtenářů)
MK

dětské oddělení na ul. 

Svornosti

Spaní dětí v knihovně, ukončení 

akce Březen - měsíc čtenářů; celý 

březen se konají akce na podporu 

čtenářství ve všech pobočkách 

knihovny. Noc je určena čtenářům 

knihovny za odměnu.

vstup zdarma www.knih-havirov.cz

duben 4. 4. Festival studentských filmů

FSF, z.s. 

MKS - technický 

spolupořadatel

Kino Centrum Festival studentských filmů

duben 4. - 9. 4. Velikonoční městečko MKS náměstí Republiky 

Prodejní jarmark s kulturním 

programem, připomínka tradic 

velikonočních svátků 

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

duben 22.4. Sférické kino MK
Šrámkova - dětské odd., 

dospělé odd., K-klub

Akce ke Dni Země - Sférický 

projekční systém uvnitř pojízdné 

kupole patří k nejnovějším zábavně-

vzdělávacím instrumentům. 

Projekce je zaměřená na zvýšení 

povědomí o ekologii a vztahu 

člověka k přírodě jako takové.

www.knih-havirov.cz

duben 23. 4.

Ocenění osobností ve vybraných oblastech 

společenského života a udělení Ceny města Havířova 

za rok 2019

OŠK, MKS KD Leoše Janáčka

Slavnostní předání ocenění a Ceny 

města Havířova vybraným 

osobnostem 

vstup zdarma
www.havirov-city.cz,  

www.mkshavirov.cz 

duben 24. 4. Den Země                                                 OŠK

náměstí Republiky, travnatá 

plocha mezi ul. Fibichova 

a Beethovenova a další

Program environmentální výchovy, 

přednášky, soutěže, prezentace 

ekologických neziskových organizací

vstup zdarma www.havirov-city.cz

duben 30. 4. Majáles

gymnázium 

Komenského,

MKS-technický 

spolupořadatel

náměstí Republiky Studentský Majáles vstup zdarma
www.havirov-city.cz; www.knih-

havirov.cz

duben

návaznost na FF 

v Cannes, 

Francie

Dny evropského filmu "Ozvěny v regionech" MKS Kino Centrum
To nejlepší z novinek evropského 

filmu
www.mkshavirov.cz 

duben * Jarní turnaj SSRZ Sportovní hala Žákovská Badmintonový turnaj veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

květen 1. 5. Májové dny MKS náměstí Republiky 

Kulturní program na náměstí 

Republiky k oslavě významných 

květnových výročí

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

květen 9. a 10. 5. Finále MČR v mažoretkovém sportu MKS Sportovní hala Slávie

Finále Mistrovství České republiky 

v mažoretkovém sportu, disciplína 

baton (hůlka)

www.mkshavirov.cz 
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květen 22. 5. GALAKONCERT TALENT MKS 
výběrová kola - KD Radost, 

finále - KD Petra Bezruče

Mezinárodní soutěž amatérských 

zpěváků populární hudby ve čtyřech 

věkových kategoriích.

(předkola 13. a 20. 3.) www.mkshavirov.cz

květen 29. 5. Koncert vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ

Československá 

obec legionářská, 

MKS

KD L. Janáčka

Koncert k 75. výročí ukončení 2. 

světové války, dopolední koncerty 

pro školy + večerní pro veřejnost

květen * Ekolympiáda MK pobočka J. Seiferta

Ekologická soutěž pro 3-členná 

družstva dětí ZŠ regionu; hlavní 

cena: ekodort

Ekologická soutěž pro družstva dětí 

ZŠ – zdarma
www.knih-havirov.cz

květen * Umělci ve filmu MKS Kino Centrum
Přehlídka filmových portrétů 

významných umělců
www.mkshavirov.cz 

květen - 

červen
* Den otevřených dveří SSRZ havířovská sportoviště

Seznámení s jednotlivými 

sportovišti SSRZ Havířov
vstup zdarma www.ssrz.cz

červen 13. nebo 20. 6. Festival barev MKS Letní kino

Zábavný program pro děti                                                  

a mládež k svátku dětí a ukončení 

školního roku.                                   

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červen 23. 6. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb OSV náměstí Republiky

Prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb a návazných aktivit, hudební 

program

vstup zdarma www.havirov-city.cz

červen * 5. utkání ALL STARS HLZŠ OŠK, ASTERIX Sportovní hala Slávie

Závěrečný turnaj Havířovské ligy 

základních škol, vč. vyhodnocení 

Havířovské ligy středních škol

vstup zdarma www.havirov-city.cz

červenec 7. 7. Výročí tragédie na Dole Dukla OKP
Památník v areálu Dolu 

Dukla
Pietní vzpomínka www.havirov-city.cz

červenec 12. a 26. 7. Promenádní koncerty MKS park za KD Radost 
Koncerty dechových hudeb + 

interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

červencovou neděli

www.mkshavirov.cz

červenec 12. a 26. 7. Pohádky v parku MKS park za KD Radost 
Hrané pohádky pro děti 

před koncertem dechové hudby 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

červencovou neděli

www.mkshavirov.cz

červenec - 

srpen
* O POHÁR SSRZ HAVÍŘOV- skoky z věže, ročník 2020 SSRZ Letní koupaliště Jindřich Skoky z 10m věže, ročník 2020 www.ssrz.cz

srpen 1. 8. Pietní akt v Životicích OKP, MKS Památník životické tragédie
Pietní vzpomínka s kulturním 

programem
www.havirov-city.cz

srpen 9. a 23. 8. Promenádní koncerty MKS park za KD Radost 
Koncerty dechových hudeb + 

interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

srpnovou neděli

www.mkshavirov.cz 

srpen 9. a 23. 8. Pohádky v parku MKS park za KD Radost 
Hrané pohádky pro děti 

před koncertem dechové hudby 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

srpnovou neděli

www.mkshavirov.cz

září 4. - 5. 9. Havířovské slavnosti MKS areál Sportovní haly Slávie

Bohatý hudební program doplněný 

soutěžemi pro veřejnost. Tradiční 

městské slavnosti.

www.mkshavirov.cz 

září 16. - 22. 9. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut OŠK náměstí Republiky

Prezentace neziskových organizací 

se zaměřením na ekologickou 

dopravu, sportovní aktivity 

související s ekologickou tématikou.

Pátek 18.09.2020 hlavní program 

na náměstí Republiky a přilehlých 

prostorách, vstup zdarma

www.havirov-city.cz
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září - 

říjen
září - říjen Kurz Trénování paměti MK odd. pro dospělé Šrámkova

Kurz pro veřejnost, lektorka Mgr. 

Maroszová
www.knih-havirov.cz

září - 

říjen
* Tematická odborná konference "Zelená města"

 odbory MMH - 

OŽP, OKS, OÚR; 

MKS

KD Radost 
Odborná konference k tématům z 

oblasti životního prostředí

akce jen pro zvané odborníky, není 

přístupná veřejnosti
www.mkshavirov.cz 

září (říjen 

)
* Listování MK odd. pro dospělé Šrámkova

Scénické čtení, program s L. 

Hejlíkem
www.knih-havirov.cz

říjen 5. - 10. 10. Týden knihoven MK všechny pobočky

Celostátní knihovnická akce 

na podporu knihoven a čtenářství, 

24. ročník

akce pro veřejnost www.knih-havirov.cz

 říjen * Přehlídka oceněných filmů MKS Kino Centrum
Přehlídka vyznamenaných filmů 

z nejslavnějších filmových festivalů
www.mkshavirov.cz

říjen * Halloweenské bruslení SSRZ 
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
Veřejné bruslení (v maskách) v maskách vstup zdarma www.ssrz.cz

listopad-

prosinec
27. 11. - 20. 12. Vánoční městečko MKS náměstí Republiky 

Prodejní jarmark s kulturním 

programem, ukázky tradic a zvyků, 

výtvarné dílny, připomínka tradic 

vánočních svátků .

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

listopad 28. 11. Rozsvícení městského vánočního stromu MKS náměstí Republiky 
Kulturní program spojený 

s rozsvícením vánočního stromu.
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

prosinec Celý měsíc Vánoční tvoření MK všechna oddělení knihovny Vánoční tvoření, zvyky, povídání… vstup zdarma www.knih-havirov.cz

prosinec 1. - 4. 12. Havířov v pohybu 2020 OŠK Sportovní hala Slávie

Ojedinělý projekt s názvem Havířov 

v pohybu  v rámci oslav 65. výročí 

jeho založení. Jde o unikátní 

podívanou - komponovanou 

přehlídku pohybových skladeb, 

tanců, cvičení a ukázek některých 

sportů za doprovodu hudby. Ve 

Sportovní hale Slávie se představí 

na cca 800 - 1000 účinkujících.

Vstup 3.12. od 17:00 hod. veřejná 

generálka a 4.12. od 17:00 hod. 

slavnostní program pouze na 

místenky. Úterý, středa generální 

zkoušky vstup volný. Čtvrtek-pátek 

dopoledne vstup volný, do obsazení 

kapacity haly.

prosinec 5. 12. Mikuláš  (v rámci akce Vánoční městečko) MKS náměstí Republiky 
Mikuláš naděluje - kulturní 

program.
vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

prosinec 7.12. - 22.12. Vánoční překvapení MK
oddělení pro dospělé 

Svornosti

Čtenář si vypůjčí vánočně zabalenou 

knihu a doma bude překvapen - 

neví, jakou knihu si vypůjčil, v knize 

navíc najde drobný dárek od 

knihovnice

www.knih-havirov.cz

prosinec
31. 12. 2020/ 

1. 1. 2021
Novoroční ohňostroj MKS náměstí Republiky Oslava příchodu nového roku. vstup zdarma www.mkshavirov.cz 
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Legenda: *  

MK Městská knihovna Havířov
MKS Městské kulturní středisko Havířov
SSRZ Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
KD kulturní dům
MMH Magistrát města Havířova
OŽP odbor životního prostředí
OKS odbor komunálních služeb
OÚR odbor územního rozvoje
OŠK odbor školství a kultury
OKP odbor kancelář primátora
OSV odbor sociálních věcí

Dne 19. 11. 2019 zpracovalo oddělení dotací a volnočasových aktivit OŠK z podkladů zaslaných MKS, MK, SSRZ, OŠK, OSV, OKP

termín akce bude upřesněn pořadatelem akce na jeho webových stránkách

Změna programů a termínů vyhrazena. Termíny uvedené v harmonogramu celoměstských akcí mohou být z organizačních důvodů upraveny. Nastane-li takový případ, budou občané města o této skutečnosti informováni 

prostřednictvím webových stránek pořadatele akce.
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Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2020 Příloha

v tis.Kč

[tis.Kč]

Skutečnost 

2014

Skutečnost 

2015

Skutečnost 

2016

Skutečnost 

2017

Skutečnost 

2018
Rozpočet 2019

Očekávaná 

skutečnost 

2019

Plán 2020 Komentář

Výnosy hospodářské činnosti tvoří:

a) stočné (vybrané od odběratelů), 4 088,70 6 006,42 6 574,42 6 956,21 7 087,50 7 859,23 8 100,70 8 343,72

Položka je stanovena jako součin množství odpadních vod a ceny mᶾ 

za odpadní vody (pro rok 2020 je předpoklad navýšení ceny za mᶾ o 

cca 3%)  .

b) platba (od SmVaK) za převod odpadních vod 

kanalizací města
106,22 160,00 120,00 101,63 140,00 120,00 130,00 130,00

Položka zahrnuje platbu SmVaK a.s. za množství odpadních vod 

převedených městskou kanalizací.

c) smluvní pokuty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) finanční prostředky z rozpočtu města (financování 

nákladů povinností vlastníka kanalizace mimo 

provozování),

1 500,00 1 000,12 140,04 271,00 406,65 222,07 202,74 193,72

Finanční prostředky z rozpočtu města Havířova. 

e) jiné výnosy (např. úroky z prodlení). 0,44 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy Celkem 5 695,35 7 166,62 6 834,46 7 328,85 7 634,15 8 201,30 8 433,44 8 667,45

4 194,92 6 166,42 6 694,42 7 057,85 7 227,50 7 979,23 8 230,70 8 473,72

Náklady hospodářské činnosti tvoří:

a) platby města (pro SmVaK) za odvádění a čištění 

odpadních vod z kanalizace města,
1 739,56 2 644,21 2 761,15 2 955,13 3 186,11 3 139,11 3 325,25 3 458,26

Položka zahrnuje náklady za převedení a přečištění odpadních vod 

na ČOV.

b)platby města za informace o stavech vodoměrů, 44,32 76,81 103,19 121,41 130,00 110,00 130,00 130,00

c) A. Provozní-smlouva - platby města za realizaci 

provozování kanalizace 

a výkon činností s provozováním kanalizace souvisejících 

např. běžná údržba, odstraňování havárie či poruchy,

1 456,67 1 374,55 1 480,11 1 789,90 1 789,63 1 850,00 1 876,00 1 977,00

Položka zahrnuje cenu z platebního mechanismu odvozeného z 

Operačního programu životního prostředí, který počítá platbu 

provozovateli dle daných kriterií (např. počet přípojek, náklady na 

provoz, stanovených koeficientů).  

c) B. Dohoda Město x TSH - platby města za výkon 

činností s provozováním kanalizace souvisejících (např. 

vedení evidencí, fakturace stočného, podklady pro 

učtování o hosp činnosti …)

2 609,81 2 836,44 2 836,44 2 836,44 2 920,06 3 069,19 3 069,19 3 069,19

Položka obsahuje cenu za činnosti prováděné v souladu s platnou 

legislativou. Tyto činnosti souvisejí s vybíraním stočného, 

sepisováním smluv s odběrateli a dále je vypočítaná dle sazebníku 

UNIKA - pro návrh cen inženýrských činností.

d) smluvní pokuty, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) jiné (např. úroky z prodlení, poplatky). 24,37 29,94 32,57 32,62 34,60 33,00 33,00 33,00

Náklady Celkem 5 874,73 6 961,95 7 213,46 7 735,51 8 060,40 8 201,30 8 433,44 8 667,45

daň z příjmu -38,76
Hospodářský výsledek -179,38 165,91 -379,00 -406,65 -426,25 0,00 0,00 0,00

Plán HČ 2020
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Příloha 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO HAVÍŘOV 
________________________________________________________________ 
 

Obecně závazná vyhláška č. …/2019,    
k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů 

 

 
Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne ………..usnesením č…………. usneslo 
vydat na základě ust. § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje povinnost chovatelů1) přihlásit trvale 

označené psy2), zejména psy označené čipem, do evidence trvale označených psů a jejich chovatelů a 

upravuje náležitosti a způsob vedení evidence trvale označených psů a jejich chovatelů.  

 
 

Čl. 2 
Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů 

(1) Evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů (dále jen „evidence“) vede město 

prostřednictvím správce místního poplatku ze psů. 

(2) Chovatel psa chovaného na území města je povinen přihlásit se do evidence do 30 dnů ode dne 

trvalého označení psa čipem nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa trvale 

označeného. 

(3) Při přihlášení do evidence uvede chovatel psa následující údaje: 

a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li  

o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, 

b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení, 

                                                 
1 § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů: 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová         

(dále jen "chová") zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty, provozuje 

jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo zoologické zahrady, provádí pokusy na zvířeti 

nebo zvířatech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení.“ 

2 § 4 odst. 4 zákona č 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
„Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v 

zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní 

přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před              

3.červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v 

dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který 

umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa“.   

čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních  
přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 
„ Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I (psi, kočky a fretky) musí být označena aplikací 
transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním provedenými před 3.červencem 2011.“ 
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c) číslo tetování nebo registrační číslo a typ elektronického čipu, jímž byl pes označen, a datum 

čipování psa, které doloží dokladem, vydaným veterinárním lékařem, který provedl označení 

psa elektronickým čipem. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem 

průkazu původu, 

d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa. 

(4) Chovatel psa je povinen správci místního poplatku ze psů ohlásit pro účely evidence ukončení 

chovu psa na území města, ztrátu, únik či úmrtí psa, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato 

skutečnost nastala. Obdobně postupuje chovatel trvale označeného psa při změně ostatních údajů 

uvedených v odst. (3) tohoto článku. 

(5) Chovatel psa trvale označeného a chovaného na území města, který byl již evidován podle 

předchozí právní úpravy vydané městem a nedošlo ke změněn evidovaných údajů, není povinen 

tyto údaje znovu ohlašovat.  

(6) Údaje z evidence se poskytují pouze k identifikaci psa a jeho chovatele a podléhají zákonné 

ochraně osobních údajů 3).  

 

 

Čl. 3 

Sankce 

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů 4). 
 
 

Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 k trvalému označování 
psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, ze dne 25.6.2012. 
 

 

Čl. 5 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce. 
 
 
 

Ing. Josef Bělica  

primátor města  

 

 

Ing. Ondřej Baránek  

náměstek primátora  

 

Vyvěšeno na úřední desce:  

Sejmuto z úřední desky:  

                                                 
3   Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

4  § 27 odst. 1 písm. q) a § 27a odst. 1 písm. n) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů. 



Příloha 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

Obecně závazná vyhláška č. ../2019,  

o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem 

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. ../..ZM/2019 

usneslo vydat, v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 2 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1  

Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1  (dále jen „systém“) 

vznikajících na území statutárního města Havířova a nakládání se stavebním odpadem2. 

 

Čl. 2 

Systém třídění komunálního odpadu 

(1) Komunální odpad se na území města třídí na tyto složky: 

a) papír, karton, nápojové kartony (tetrapakové obaly),  

b) sklo,  

c) plasty,  

d) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu - BRKO, 

e) objemný odpad, 

f) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

g) jedlé oleje a tuky,  

h) směsný odpad. 

(2) Směsným komunálním odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí zbylý komunální odpad 

po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a) - h). 

 

Čl. 3 

Systém nakládání s vytříděnými složkami komunálního odpadu 

(1) Místa určená ke shromažďování vytříděných složek komunálního odpadu jsou: 

a) zvláštní sběrné nádoby3, které jsou barevně rozlišeny a označeny speciálním popisem, 

do kterých se ukládají vytříděné složky komunálního odpadu takto: 

                                                           
1 § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
2 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
3 Vzhled zvláštních sběrných nádob ke shromažďování vytříděných složek komunálního odpadu a sběrných nádob 

pro zpětný odběr drobného elektrozařízení z domácností a použitého textilu je zveřejněn na webových stránkách 

města  https://www.havirov- city.cz/odpady  



 

2 
 

1. papír, karton, nápojový karton - modré kontejnery o objemu 1100 litrů 

s nápisem „PAPÍR“. Kartony lze odkládat pouze v rozloženém (stlačeném) 

stavu, 

2. sklo - zelené kontejnery o objemu 1,1 m3; 1,55 m3 a 2,15 m3, s nápisem 

„SKLO", 

3. kovový odpad - šedé kontejnery o objemu 1,55 m3 s nápisem „KOVY“, 

4. plast - žluté kontejnery o objemu 1100 litrů s nápisem „PLASTY“, 

5. jedlé oleje a tuky - plastové černé popelnice s oranžovým víkem o objemu 

240 litrů s nápisem „JEDLÉ OLEJE A TUKY“. Oleje a tuky je možno do 

popelnic odkládat pouze v uzavřené plastové nádobě, nejlépe PET lahvi, 

6. BRKO - hnědé kontejnery o objemu 1100 litrů4  a popelnice 240 litrů5 , 

s nápisem „BIOODPAD“. 

b) barevně rozlišené plastové pytle, do kterých se shromažďují vytříděné složky 

komunálního odpadu z rodinných domů takto: 

1. papír, karton, nápojový karton - modré pytle, 

2. plast - žluté pytle, 

3. sklo - zelené pytle. 

c) sběrné dvory na území města. 

(2) Harmonogram svozu vytříděných složek komunálního odpadu z rodinných domů stanoví 

odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova a zveřejňuje jej s předstihem 

v Radničních listech a na webových stránkách města https://www.havirov-city.cz/odpady. 

 

Čl. 4 

Systém nakládání s objemným odpadem 

 

(1) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím rozměrům nebo 

hmotnosti (např. koberce, matrace, nábytek), nelze uložit do sběrných nádob. Místa určená 

pro sběr a svoz objemného odpadu jsou: 

a) sběrné dvory na území města, 

b) velkoobjemové kontejnery.  

(2) Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na přechodná stanoviště6 na dané 

období stanoví odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova a zveřejňuje jej 

s předstihem v Radničních listech a na webových stránkách města https://www.havirov-

city.cz/odpady. 

 

Čl. 5 

Systém nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu 

(1) Místa určená ke shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:  

a) sběrné dvory na území města, 

                                                           
4  Rozmístění nádob na „BIOODPAD" v bytové zástavbě je zveřejněno na webových stránkách města   

https://www.havirov-city.cz/odpady  
5 Pro 1 rodinný dům je přidělena vždy 1 hnědá popelnice  
6 Veřejně přístupné místo určené odborem komunálních služeb Magistrátu města Havířova k dočasnému   umístění 

sběrných nádob na komunální odpad 

https://www.havirov-city.cz/odpady
https://www.havirov-city.cz/odpady
https://www.havirov-city.cz/odpady
https://www.havirov-city.cz/odpady
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b) mobilní sběrna odpadů. 

(2) Harmonogram přistavení mobilní sběrny odpadů na přechodná stanoviště (zpravidla 

minimálně 2x ročně) stanoví odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

a zveřejňuje jej s předstihem v Radničních listech a na webových stránkách města 

https://www.havirov-city.cz/odpady. 

 

Čl. 6 

Systém nakládání se směsným odpadem 

(1) Místa určená pro shromažďování směsného odpadu jsou: 

a) zelené plastové popelnice o objemu 120 litrů s logem svozové společnosti nebo 

plechové popelnice o objemu 110 litrů - u rodinných domů, 

b) zelené plastové kontejnery o objemu 1100 litrů s nápisem „SMĚSNÝ ODPAD“, 

c) odpadkové koše na odkládání drobného směsného odpadu. 

(2) Pro jeden rodinný dům je po uplatnění požadavku u odboru komunálních služeb Magistrátu 

města Havířova přistavena zpravidla jedna popelnice7 s intervalem svozu 1x/týden.  

 

Čl. 7 

Systém svozu komunálního odpadu 

(1) Harmonogram svozu komunálního odpadu od rodinných domů a přechodných stanovišť 

stanoví odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova a zveřejňuje jej  

s předstihem na webových stránkách města https://www.havirov-city.cz/odpady.  

(2) V případě neprůjezdnosti nebo nesjízdnosti komunikace trvající déle než 7 dní odbor 

komunálních služeb Magistrátu města Havířova určí přechodné stanoviště 8 , a to  

v nejbližším možném místě dopravně dostupném pro svozové vozidlo. Místo přechodného 

stanoviště město oznámí svozové společnosti a zveřejní jej na webových stránkách města 

https://www.havirov-city.cz/odpady, či jiným v místě obvyklým způsobem. 

(3) Fyzické osoby a původci odpadů zapojeni do systému jsou povinni zajistit v den svozu 

přistavení sběrné nádoby na přechodné stanoviště ke svozové trase v případě, že není  

k nádobě zajištěn stálý přístup, nebo že se rodinný dům nachází mimo svozovou trasu. Svoz 

probíhá od 6:00 hodin ráno. 

 

Čl. 8 

Sběrné dvory na území města 

(1) Umístění sběrných dvorů na území města a jejich provozní doba jsou zveřejněny  

na webových stránkách města https://www.havirov-city.cz/odpady. 

                                                           
7 V odůvodněných případech může být uživateli na základě jeho žádosti podané u odboru komunálních služeb   

Magistrátu města Havířova přistaveno více sběrných nádob 
8 Veřejně přístupné místo určené k dočasnému  umístění sběrných nádob na komunální odpad 

 

https://www.havirov-city.cz/odpady
https://www.havirov-city.cz/odpady
https://www.havirov-city.cz/odpady
https://www.havirov-city.cz/odpady
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(2) Provoz sběrných dvorů se řídí schváleným provozním řádem9 těchto zařízení a sběr provádí 

oprávněná osoba10 za účelem předání k dalšímu využití nebo odstranění. 

(3) Druhy odpadů 11 , které je možno odevzdat ve sběrném dvoře, jsou zveřejněny  

na webových stránkách města: https://www.havirov-city.cz/odpady a provozovatele 

sběrných dvorů:  https://www.tsh.cz/sberne-dvory. 

 

Čl. 9 

Systém nakládání se stavebním odpadem 

(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad vznikající na území města při stavební 

činnosti fyzických osob. 

(2) Stavební odpad není odpadem komunálním. 

(3) Fyzické osoby s pobytem na území města mohou předat stavební odpad, který je 

neznečištěný azbestem, eternitem a jinými nebezpečnými látkami, ve sběrných dvorech, v 

tomto omezeném množství: 

a) směsné stavební a demoliční odpady .................. max. 1m3/osoba/kalendářní měsíc, 

b) beton .................................................................... max. 1m3/osoba/kalendářní měsíc, 

c) cihly...................................................................... max. 1m3/osoba/kalendářní měsíc. 

(4) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.  

Pro odložení většího množství stavebního odpadu je možné objednat za úplatu kontejner od 

oprávněné osoby/svozové společnosti. 

 

Čl. 10 

Zakázané činnosti 

Zakazuje se:  

a) přeplňovat sběrnou nádobu tak, že nebude možné ji uzavřít,  

b) odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

jednotlivé nádoby určeny, 

c) ničit a přelepovat označení sběrných nádob, 

d) měnit stálá stanoviště zvláštních sběrných nádob,  

e) ukládat do odpadkových košů jiný odpad než drobný směsný odpad. 

 

 

 

 

                                                           
9 § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
10 § 4 odst. 1 písm. y) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
11 Fyzické osoby s pobytem na území města mohou předat vybrané výrobky uvedené níže ve sběrných dvorech,  

v tomto omezeném množství: 

a) pneumatiky .................................................  max.   8 ks/osoba/rok, 

b) motorové, převodové a mazací oleje  .......... max. 10 litrů/osoba/rok. 

 

https://www.havirov-city.cz/odpady
https://www.tsh.cz/sberne-dvory
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Čl. 11 

Sankce 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle 

zvláštních právních předpisů12. 

 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,  

o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyvěšení na úřední 

desce Magistrátu města Havířova. 

 

 

 

 

Ing. Josef Bělica  

primátor města  

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek  

náměstek primátora  

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:  

 

Sejmuto z úřední desky:  

                                                           
12  Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 



Návrh rozpočtu - hospodářská činnost města v oblasti správy domovního fondu r. 2020 v tis. Kč Příloha č. 1

č. účtu Příjmy
Skutečnost

r. 2016

Skutečnost

r. 2017

Skutečnost

r. 2018

Rozpočet

r. 2019

Skutečnost               

k 31.8.2019

Očekávaná 

skutečnost

r. 2019

Rozpočet

r. 2020

603001 Tržby - nájem bytů 269 091,43 273 770,45 283 662,16 285 700,00 199 823,09 313 500,00 342 000,00

603002          - nájem NP 19 292,60 18 411,59 18 093,00 18 100,00 12 821,45 18 300,00 18 300,00

602031 Tržby - obstaravatelská činnost (správní poplatek NP) 123,49 122,90 124,14 125,00 83,70 125,00 125,00

641,642 Pokuty a penále (přijaté a smluvní) 1 221,86 1 722,72 1 134,20 0,00 2 845,31 3 600,00 0,00

662 Přijaté úroky (běžný účet) 0,56 0,50 0,50 0,50 0,33 0,50 0,50

649,602 Ostatní příjmy (dopl.životn.zař.prvků, odmítnuté byty-kauce, tržby SV) 405,93 721,04 798,40 800,00 711,59 1 000,00 1 000,00

Celkem 290 135,87 294 749,20 303 812,41 304 725,50 216 285,47 336 525,50 361 425,50

č. účtu Výdaje
Skutečnost

r. 2016

Skutečnost

r. 2017

Skutečnost

r. 2018

Rozpočet

r. 2019

Skutečnost               

k 31.8.2019

Očekávaná 

skutečnost

r. 2019

Rozpočet

r. 2020

501 Spotřeba režijního materiálu (pokyny k náj.sml., tabulky ulic, klíče, čipy) 35,90 40,29 45,01 50,00 19,84 50,00 50,00

502 Spotřeba energií (volné byty a NP) 6 729,29 7 092,20 6 304,62 6 300,00 -142,19 5 100,00 5 100,00

511 Opravy domovního fondu (plán - příloha č.2) 82 853,42 111 840,69 135 770,41 130 052,00 112 831,13 155 901,00 138 768,00

518 Ostatní služby 46 410,35 49 631,04 48 357,08 51 273,00 34 752,58 49 480,00 51 550,00

z toho:

   ostatní služby-domovní fond (plán - příloha č.2) 4 226,59 6 475,09 4 399,04 5 520,00 2 957,52 3 710,00 5 135,00

   výkony spojů (poštovné za odeslané přeplatky z vyúčt., dopisy) 88,40 84,41 149,15 150,00 143,59 160,00 160,00

   poplatky SIPO (poplatek České poště za SIPO) 220,38 221,23 219,97 230,00 145,58 220,00 225,00

   příkazní smlouva 40 206,09 41 178,09 41 694,19 43 000,00 29 880,61 43 000,00 44 000,00

   ostatní služby (soud.stěhování, reklama, ostraha, odvoz VPK, prodej bytů) 1 668,89 1 672,23 1 894,73 2 373,00 1 625,29 2 390,00 2 030,00

538001 Správní poplatky 1,00 0,00 3,19 3,00 48,85 50,00 20,00

538002 Poplatky exekutora 23,29 36,27 15,24 30,00 12,96 30,00 30,00

557000 Odpisy nedobytných pohledávek-zemřelí, insolvence 335,98 569,32 1 062,38 500,00 413,16 500,00 500,00

557001 Odpisy nedobytných pohledávek-nedaňové 0,00 0,00 1 422,51 0,00 0,00 0,00 0,00

518500 Poplatky za vedení účtu 206,02 221,15 243,06 240,00 180,26 255,00 255,00

549003 Vypořádání DPH (rozdíl krát.koefic.DPH u domů s byty i NP) 5 743,62 7 096,72 7 472,31 7 500,00 6 194,44 7 500,00 7 500,00

547 Manka a škody 319,13 207,05 22,71 0,00 12,39 13,00 0,00

556 Zúčtování zák. opr. položek (opr. polož. nezapl. nájmů starší 3 měs.) 708,40 862,18 -231,69 500,00 -174,98 0,00 100,00

Celkem 143 366,39 177 596,90 200 486,84 196 448,00 154 148,43 218 879,00 203 873,00

Zisk před zdaněním 146 769,48 117 152,30 103 325,58 108 277,50 62 137,03 117 646,50 157 552,50

Daň z příjmů -27 938,74 -22 297,26 -19 902,31 -20 572,73 -22 352,84 -29 934,98 

Zisk po zdanění 118 830,74 94 855,04 83 423,27 87 704,78 95 293,67 127 617,53

Sazba daně z příjmů daň 19% daň 19% daň 19%

V Havířově dne 30.9.2019

Zpracovala: Ing. Monika Chmiel



Příloha č. 2

I. PŘEDEPSANÉ A UDRŽOVACÍ PRÁCE
Plán oprav 

r.2019

Skutečnost

k 31.8.2019

Očekávaná 

skutečnost

r.2019 

Návrh plánu

oprav r.2020

1. ELEKTRO

511311 revize společných prostor a uživ.bytů 350 141 300 350

511312 porevizní opravy 50 58 100 60

511313 elektroinstalační práce-opravy 1 000 1 071 1 600 1 100

511314 servis domácích telefonů a el.zámků 500 14 300 300

celkem 1 900 1 285 2 300 1 810

2. HROMOSVODY

511321 revize 50 0 20 40

511322 porevizní opravy 40 6 20 30

celkem 90 6 40 70

3. PLYN

511331 revize plynoinstalací 600 62 600 600

511332 pravidelné kontroly těsnosti 400 125 400 400

511333 porevizní opravy (mimo výměn sporáků) 700 205 700 700

511334 opravy plynoinstalací ostatní 200 133 200 200

celkem 1 900 524 1 900 1 900

4. POŽÁRNÍ TECHNIKA

511341 revize a kontroly PHP,hydrantů,tl.stanic 200 297 300 300

511342 doplnění po kontrolách 30 30 30 30

celkem 230 327 330 330

5. VÝTAHY

511351 revize 100 15 50 50

511352 porevizní opravy a údržba včetně SO 1 500 812 1200 1 500

celkem 1 600 827 1 250 1 550

6. STA anténa

511362 opravy, údržba a SO 150 116 150 120

celkem 150 116 150 120

7. VODOMĚRY

511803 měrová služba (vodoměry) 5 600 3 767 5 600 5 600

celkem 5 600 3 767 5 600 5 600

8. KOMÍNY

511382 komíny: revize, opravy 150 25 50 50

celkem 150 25 50 50

9. KRYTY CO

511810 údržba stálotlakých krytů v byt.domech 20 1 5 10

celkem 20 1 5 10

10. DIESELAGREGÁT

511399 revize a kontrola 35 10 35 35

celkem 35 10 35 35

Finanční plán oprav a údržby domovního fondu města Havířov na rok 2020 v tis. Kč 

z účtu hospodářské činnosti
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11. PS HTS

511398 kontrola PS HTS 10 6 10 10

celkem 10 6 10 10

PŘEDEPSANÉ A UDRŽOVACÍ PRÁCE CELKEM 11 685 6 893 11 670 11 485

II. BĚŽNÉ A NEPLÁNOVANÉ OPRAVY DOM. FONDU

Plán oprav 

r.2019

Skutečnost

k 31.8.2019

Očekávaná 

skutečnost

r.2019 

Návrh plánu

oprav r.2020

511396 havárie a poruchy 1 000 261 500 1 000

511383 opravy střech :lokální klempířské 1 500 895 1 500 1 500

511384 balkóny 300 470 500 400

511385 odstraňování plísní 200 17 20 50

511386 izolace panelů a zdiva vč. tmelení oken 400 286 300 300

511387 přístupové a okapové chodníky 300 6 300 300

511388 vodařské 500 89 150 200

511389 topenářské 1 000 1 109 1 500 1 500

511390 podlahářské 200 213 250 200

511391 stolařské 500 285 300 100

511392 malířské, natěračské, tapetování 1 000 745 800 1 000

511393 zednické 390 460 600 500

511394 zámečnické 300 559 1 000 500

511395 kanalizace a odpady 140 277 350 300

511400 odstraňování grafiti 10 4 10 10

celkem 7 740 5 676 8 080 7 860

2. OPRAVY VOLNÝCH BYTŮ

511397

511897

opravy uvolněných bytů

58 000 60 211 80 000 75 000

celkem 58 000 60 211 80 000 75 000

3. ZAŘIZOVACÍ PRVKY

511401 kuchyňské linky 600 671 750 600

511405 el. a pl. sporáky 1 000 703 1 000 1 000

celkem 1 600 1 374 1 750 1 600

BĚŽNÉ A NEPLÁNOVANÉ OPRAVY  CELKEM 67 340 67 261 89 830 84 460

III. PLÁNOVANÉ OPRAVY

Plán oprav 

r.2019

Skutečnost

k 31.8.2019

Očekávaná 

skutečnost

r.2019 

Návrh plánu

oprav r.2020

1. GO střechy

511501 Dlouhá 23-33 8 670 8 068 8 120 0

511502 Dlouhá třída 67-71 3 840 2 579 2 579 0

511503 Moravská 1,3,5 2 900 0 2 000 0

511501 Nákupní 6,8 0 0 0 2 000

511502 Nákupní 7,9,11 0 0 0 3 000

Celkem 15 410 10 647 12 699 5 000

2. GO schodiště

511504 Mládežnická 10,12 300 304 304 0

Celkem 300 304 304 0
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3. Kamerový systém

511503 Jarošova 31B 0 0 0 160

511504 Obránců Míru 10 0 0 0 60

Celkem 0 0 0 220

4. GO izolace zákl.zdiva+sokl.

511505 Plynárenská 7,9,11 1 500 0 2 200 0

511506 Fibichova 21,23 1 750 1 734 1 734 0

511505 Hornická 65,67 0 0 0 1 500

511506 Opletalová 4 0 0 0 1 000

Celkem 3 250 1 734 3 934 2 500

5. Přístupové a okapové chodníky, anglické dvorky

511507 Klidná 18,20 90 75 75 0

511508 J.Žižky 3 30 45 45 0

511509 Na Nábřeží 135-137 63 75 75 0

511510 Kpt.Nálepky 1,3 54 58 58 0

511511 Majakovského 2, 4, 6 54 75 75 0

511512 Švabinského 1,3,5 76 80 80 0

511513 Lipová 3,5,7,14,16,18 126 130 130 0

511514 Klidná 2,4 170 70 70 0

511515 Beskydská 2,4 27 88 88 0

511516 Sukova 1 72 70 70 0

511517 A.S.Puškina 1,2,3,4,5,6 230 149 224 0

511518 Bieblova 7 30 73 73 0

511519 Lašská 21,23,25 360 317 317 0

511507 Akátová 1,3 0 0 0 222

511508 G.Svobody 15 0 0 0 260

511509 G.Svobody 26 0 0 0 150

511510 G.Svobody 19,21 0 0 0 95

511511 Moravská 35,37,39,41 0 0 0 296

511512 Nákupní 7,9,11 0 0 0 299

511513 Střední 3 0 0 0 218

511514 Školní 39 0 0 0 50

511515 Stavbařská 9 0 0 0 58

511516 Sukova 2 0 0 0 287

511517 A.S.Puškina 7 0 0 0 30

511518 Stavbařská 1,3,5,7,9 0 0 0 74

511519 Klidná 1 0 0 0 84

Celkem 1 382 1 305 1 380 2 123

6. rozvody SV,TV, topení a odpady

511887 Dvořáková 15  0 0 330 0

511887 Stavbařská 8 500 338 338 0

511887 J.A.Komenského 1-7  1 330 851 1 330 0

511887 Karvinská 3 140 339 339 0

511887 E. Destinnové 1b 0 1 873 1 873 0

511887 Tesařská 4 0 408 408 0

511887 Jarošová 4A, 4B, 4C 0 0 0 500

511887 Dukelská 5a 0 0 0 330

511887 Dukelská 11a,b,c,d 0 0 0 1 200

511887 Lidická 52A,52B 0 0 0 1 200

511887 U Lesa 1,3 0 0 0 1 050

Celkem 1 970 3 809 4 618 4 280
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7. výměna vstupních dveří

511520 1.máje 14,16 přední vstupy 120 96 96 0

511521 Bieblova 7 zadní vstup 45 55 55 0

511522 Čajkovského 1-9 zadní vstupy 225 238 238 0

511523 Gogolova 3, 5 zadní vstupy 100 118 118 0

511524 J.Žižky 3 zadní vstup 40 55 55 0

511525 Majakovského 10-16 zadní vstupy 180 190 190 0

511526 Puškinova 1-5 zadní vstupy 120 142 142 0

511527 Puškinova 2-6 zadní vstupy 140 142 142 0

511528 S.K.Neumana 1 zadní vstup 50 45 45 0

511529 Sukova 1,6,8 přední vstupy 180 157 157 0

511530 Tolstého 2-6 zadní vstupy 120 0 0 0

511531 Moravská 37 přední +zadní vstup 185 170 170 0

511532 Moravská 35 přední +zadní vstup 185 184 184 0

511520 Petra Bezruče 9 0 0 0 110

511521 Dlouhá třída 17 0 0 0 55

511522 Národní třída  4,6,8,10,12 0 0 0 250

511523 Chrpová 2 0 0 0 300

511524 Nákupní 7 0 0 0 140

511525 Nákupní 9 0 0 0 140

511526 Nákupní 11 0 0 0 140

511527 Sv.Čecha 4 0 0 0 55

511528 Zednická 6,2 0 0 0 110

511529 Makarenkova 2-6,10 0 0 0 220

511530 Čajkovského 1-9 0 0 0 275

511531 Dlouhá 59 0 0 0 55

Celkem 1 690 1 593 1 593 1 850

8. Čištění fasád domů

511533 Uzavřená 1,3,5 180 0 160 0

Celkem 180 0 160 0

9. GO rozvodů plynu

511570 konkrétní domy budou doplněny po revizích 3 000 0 0 1 000

Celkem 3 000 0 0 1 000

10. Impregnace krovů

511534 Jarošova 4a,b,c 150 159 159 0

511532 Obránců míru 3 0 0 0 50

Celkem 150 159 159 50

11. Výměna oken v půdních bytech

511535 E.Urxe 1,3,5 1 900 2 360 2 360 0

511536 U lesa 1a 545 698 698 0

511537 Komenského 15 500 613 613 0

511538 Klidná 2,4 250 383 383 0

Celkem 3 195 4 055 4 055 0

12. Výměna PVC ve společných prostorách domů

511533 Školní 32 0 0 0 150

511534 Školní 39 0 0 0 150

Celkem 0 0 0 300

PLÁNOVANÉ OPRAVY CELKEM 30 527 23 605 28 901 17 323
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IV. SDF A ÚDRŽBA

Plán oprav 

r.2019

Skutečnost

k 31.8.2019

Očekávaná 

skutečnost

r.2019 

Návrh plánu

oprav r.2020

511800 správci domovního fondu- drobné opravy 5 500 3 178 5 500 5 500

511802 vlastní údržba 15 000 11 894 20 000 20 000

SDF A ÚDRŽBA CELKEM 20 500 15 072 25 500 25 500

OPRAVY CELKEM 130 052 112 831 155 901 138 768

V. SLUŽBY

518901 deratizace, desinfekce, desinsekce 600 513 700 600

518902 projekty, posudky, audity 2 000 439 1 000 2 000

518904 digitální pasportizace bytového fondu 10 0 0 5

518800

518810

ostatní služby, odklízení sněhu, správci DF
2 860 2 006 2 010 2 500

518820 odklízení sněhu a ledu ze střech domů 50 0 0 30

SLUŽBY CELKEM 5 520 2 958 3 710 5 135

CELKEM OPRAVY A SLUŽBY 135 572 115 789 159 611 143 903

V Havířově dne 30.9.2019

Zpracoval: Marek Klimša



III. Název veřejné zakázky Předpokládaná hodnota bez DPH Doba realizace Typ zadávacího řízení

1. GO střechy celkem 5 000

Nákupní 6,8 2 000 180 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Nákupní 7,9,11 3 000 180 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

2. Kamerový systém 220

Jarošova 31B 160 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Obránců Míru 10 60 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

3. GO izolace zákl.zdiva+sokl.celkem 2500

Hornická 65,67 1500 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Opletalová 4 1000 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

4. Přístupové a okapové chodníky, anglické dvorky celkem 2123

Akátová 1,3 222 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

G.Svobody 15 260 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

G.Svobody 26 150 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

G.Svobody 19,21 95 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Moravská 35,37,39,41 296 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Nákupní 7,9,11 299 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Střední 3 218 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Školní 39 50 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Stavbařská 9 58 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Sukova 2 287 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

A.S.Puškina 7 30 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Stavbařská 1,3,5,7,9 74 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Klidná 1 84 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

5. rozvody SV,TV, topení a odpady celkem 4280

Jarošová 4A, 4B, 4C 500 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Dukelská 5a 330 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Dukelská 11a,b,c,d 1200 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Lidická 52A,52B 1200 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

U Lesa 1,3 1050 90 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

6. výměna vstupních dveří celkem 1850

Petra Bezruče 9 110 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Dlouhá třída 17 55 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Národní třída  4,6,8,10,12 250 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Chrpová 2 300 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Nákupní 7 140 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Nákupní 9 140 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Nákupní 11 140 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Sv.Čecha 4 55 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Zednická 6,2 110 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Makarenkova 2-6,10 220 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Čajkovského 1-9 275 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Dlouhá 59 55 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

7. GO rozvodů plynu celkem 1000

konkrétní domy budou doplněny po revizích 1000 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

8. Impregnace Krovů 50

Obránců míru 3 50 60 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

9. Výměna PVC ve společných prostorách domů 300

Školní 32 150 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

Školní 39 150 30 kalendářních dní od předání staveniště VZ malého rozsahu

PLÁNOVANÉ OPRAVY CELKEM 17 323

Příloha Finančního plánu oprav a údržby - III. plánované opravy - plán veřejných zakázek nad 50 000,- Kč bez DPH



Důvodová zpráva: 

 

Městské kulturní středisko Havířov žádá Zastupitelstvo města Havířova o schválení 

rozpočtové úpravy pro rok 2019 – navýšení rozpočtu z těchto důvodů: 

 

1) MKS Havířov, IČO: 00317985, uzavřelo dne 21. 12. 2018 na základě výsledku veřejné 

zakázky č. VZ/01/MKS/2018, jejíž vyhlášení schválila Rada města Havířova dne  

3. 10. 2018, č. usnesení 5049/95RM/2018, Smlouvu o dílo se společností Kartis + Co 

s.r.o., IČO: 25861441, se sídlem: Borovského 717/14, Ráj, 734 01 Karviná, pro zajištění 

polygrafických služeb – tisk měsíčníku Radniční listy, vydávaného Městským kulturním 

střediskem Havířov.  Cena za tisk Radničních listů je stanovena měsíčně dle počtu stran 

výtisku.   

  

2) MKS Havířov, IČO: 00317985, sídlo: Hlavní třída 246/31a, Havířov – Město uzavřelo 

20. 2. 2019 s Českou poštou, s. p.,  IČO: 47114983, se sídlem: Politických vězňů 909/4,  

225 99 Praha 1, Smlouvu o roznášce informačních/propagačních materiálů č. 2019/01042.  

Cena za službu vychází z Ceníku, platného v den převzetí informačních/propagačních 

materiálů dle Přílohy č. 2  - Seznam specifikovaných zakázek ke smlouvě Číslo 

2019/01042 a množstevní slevy a odvíjí se od předpokládané hmotnosti 1 ks a 

předpokládaného objemu při podání v ks.  

 

3) Pro rok 2019 má Městské kulturní středisko Havířov schválenu výši nákladů na tisk 

Radničních listů v počtu: 10 vydání/16 stran a 2 vydání/24 stran, celkem ve výši  

611 800,00 Kč bez DPH za tisk a také za roznášku Radničních listů ve výši 232 617,00 Kč 

bez DPH. V průběhu roku 2019 došlo na základě rozhodnutí zřizovatele ke změně v počtu 

stran jednotlivých vydání, a to: 7 vydání/16 stran, 2 vydání/24 stran a 3 vydání/20 stran. 

 

Radniční  listy 2019

počet stran kusy 1ks/ Kč cena bez DPH DPH 10% cena vč. DPH

16 36 000 1,3083 47 100,00 4 710,00 51 810,00

20 36 000 1,7694 63 700,00 6 370,00 70 070,00

24 36 000 1,9555 70 400,00 7 040,00 77 440,00

Dotisk 4 strany 36 000 0,4611 16 599,60 1 659,96 18 259,56  
 

 

Navýšením počtu vydání s vyšším počtem stran se zvýšila celkem částka za tisk  

o 49 782,80 Kč bez DPH, o 54 761,00 Kč vč. DPH a za roznášku Radničních listů  

o 26 433,75 Kč bez DPH, o 31 985,00 Kč vč. DPH. Celkem za tisk a roznášku Radničních 

listů pro rok 2019 o 86 746,00 Kč vč. DPH (zaokrouhleno na 86,00 tis. Kč).  

                     

Navýšení počtu stran předmětného periodika v měsíčních vydáních, a tím zvýšené náklady 

za tisk a roznášku nebyly zahrnuty do rozpočtu Městského kulturního střediska Havířov na 

rok 2019. 

 

Z výše uvedených důvodů Městské kulturní středisko Havířov žádá o navýšení rozpočtu 

pro rok 2019. 

 

 

 



Stanovisko odboru ekonomického: 

Zvýšení příspěvku na provoz Městského kulturního střediska Havířov ve výši 86,00 tis. Kč 

bude zapracováno do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2019, které budou předloženy 

ZMH dne  

16. 12. 2019. Zvýšení příspěvku na provoz bude řešeno zapojením prostředků Fondu 

rezerv  

a rozvoje. 

 

 

 

Ing. Lucie Fukalová 

vedoucí ekonomického odboru. 

Po dobu nepřítomnosti zastoupena  

Ing. Marcelou Kasalíkovou  

vedoucí oddělení rozpočtu. 

 

 

 

Stanovisko odboru školství a kultury: 
 

Dle odst. 6. čl. IV Pravidel pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých 

výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení zřizovatelem, 

PO předkládají požadavky na změnu rozpočtu, týkající se změny příspěvků na provoz, 

investičních příspěvků, popř. návratné finanční výpomoci a průtokového transferu, včetně 

odůvodnění, prostřednictvím odvětvového odboru MMH k projednání RMH a následně ke 

schválení v ZMH. MKS postupuje podle těchto pravidel. 
 

 

 

PhDr. Pavel Hamza  

vedoucí odboru školství a kultury 

 



Příloha č. 1

Seznam majetku pořízeného v rámci invenstiční akce 17036 - Hokejbalové hřiště v areálu 

ZŠ M. Pujmanové určeného k darování

Inventární číslo Technický název Pořizovací cena

000000077594 lavička městská - hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark 10 829,50

000000077595 lavička městská - hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark 10 829,50

000000077596 lavička městská - hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark 10 829,50

000000077597 lavička městská - hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark 10 829,50

000000077598 koš odpadkový - hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark 11 495,00

000000077599 koš odpadkový - hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark 11 495,00

000000077600 koš odpadkový - hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark 11 495,00

000000077601 koš odpadkový - hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark 11 495,00

000000077602 stojan na kola - hokejbalové hřiště u ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark 5 808,00

Celkem 95 106,00



Příloha č. 2

Seznam majetku pořízeného v rámci investiční akce 17017 - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. 

Lázeňská určeného k darování

Inventární číslo Technický název Účetní cena

000000077393 kuchyňská linka 2500 mm nerez - správní budova - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 47 125,52

000000077395 přenosové zařízení na PCO - správní budova - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 60 324,53

000000077397 skříňka - přístřešek - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 85 816,83

000000077398 skříňka - přístřešek - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 85 816,83

000000077399 skříňka - přístřešek - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 85 816,83

000000077402 kuchyňská linka 3500 mm - správní budova - Multigenerační sportovně-relaxační areál 37 099,58

000000077403 ústředna s LCD klávesnicí a akumulátorem - správní budova - Multigenerační sportovně-relaxační areál 33 715,14

000000077405 DVR záznamové zařízení kamerového systému - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 33 383,55

000000077406 stojan na kola - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 20 510,33

000000077407 stojan na kola - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 20 510,33

000000077408 hasicí přístroj - správní budova - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 3 225,59

000000077409 hasicí přístroj - správní budova - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 3 225,59

000000077411 stololavice - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 7 425,95

000000077412 stololavice - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 7 425,95

000000077413 stololavice - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 7 425,95

000000077414 stololavice - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 7 425,95

000000077415 stololavice - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 7 425,95

000000077416 stololavice - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 7 425,95

000000077417 stololavice - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 7 425,95

000000077418 stololavice - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 7 425,95

000000077419 kamera venkovní 3 Mpix IP - kamerový systém - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská 18 687,08

000000077420 kamera venkovní 3 Mpix IP - kamerový systém - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská 18 687,08

000000077421 kamera venkovní 3 Mpix IP - kamerový systém - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská 18 687,08

000000077422 kamera venkovní 3 Mpix IP - kamerový systém - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská 18 687,08

000000077423 kamera venkovní 3 Mpix IP - kamerový systém - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská 18 687,08

000000077424 kamera venkovní 3 Mpix IP - kamerový systém - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská 18 687,08

000000077425 kamera venkovní 3 Mpix IP - kamerový systém - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská 18 687,08

000000077426 kamera venkovní 3 Mpix IP - kamerový systém - Multigenerační sportovně- relaxační areál ul. Lázeňská 18 687,08

000000077427 monitor LCD barevný 24", full HD - kamerový systém - Multigenerační sportovně- relaxační areál 7 294,74

000000077430 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077431 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077432 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077433 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077434 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077435 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077436 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077437 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077438 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077439 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077440 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077441 lavička parková - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 10 330,57

000000077442 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13

000000077443 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13

000000077444 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13

000000077445 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13

000000077446 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13

000000077447 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13



000000077448 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13

000000077449 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13

000000077450 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13

000000077451 koš odpadkový - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská, Havířov-Město 4 298,13

000000077453 software - kamerový systém areálu - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 24 645,58

Celkem 924 363,35
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Článek I 

Pojmy 

 

1. Participativní rozpočet („dále jen „PaRo“) je společný projekt Zastupitelstva města 

Havířova (dále jen „ZMH“) a občanů města, v rámci kterého je občanům města 

umožněno rozhodovat o části rozpočtu města. 

2. Občan města (dále jen „Občan města“) je fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve 

statutárním města Havířově. 

3. Město (dále jen „Město“) je statutární město Havířov a jeho část  (dále jen „část 

Města“). 

4. Projekt (dále jen „Projekt“) je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území  

a majetku Města a financovaná z PaRo. 

5. Návrh projektu (dále jen „Návrh“) je návrh Projektu v rámci PaRo, který musí mít 

lokální charakter a musí se týkat především Občanů části Města, na jejímž území má být 

realizován. 

6. Účastník PaRo (dále jen „Účastník PaRo“) je Občan města, který dosáhl věku 15 let    a 

který v části Města, jíž se Návrh projektu týká, bydlí, i když zde nemá adresu trvalého 

pobytu. 

7. Realizátor projektu (dále jen „Realizátor projektu“) je příslušný odbor Magistrátu 

města Havířova (dále jen „MMH“), který byl pověřen realizací Projektu. 

8. Navrhovatel projektu (dále jen „Navrhovat projektu“) je  Účastník PaRo, který podal 

Návrh. 

9. Koordinátor (dále jen „Koordinátor“) je zaměstnanec MMH na pozici určené ke 

koordinaci PaRo. 

 

Článek II 

Obecná ustanovení 

 

1. Celková finanční částka, která bude určena na  PaRo bude vyčleněna v rámci návrhu 

rozpočtu Města na daný kalendářní rok. Tato finanční částka se stanovuje včetně DPH. 

 

2. Pro účely projektu PaRo bude vycházeno z částí Města, a to:  

 Město 

 Podlesí 

 Bludovice 

 Šumbark 

 Prostřední Suchá 

 Životice 

 Dolní Suchá 

 Dolní Datyně 

 

3. Celkový finanční objem na Projekty realizované v rámci PaRo bude rozdělen na části 

Města dle počtu obyvatel k 1.1. následujícího kalendářní roku. 
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4. Celkový finanční objem na daný kalendářní rok se rozdělí tímto postupem:  

 

 

Části města Počet 

obyvatel 

k 1.1…. 

% z celkového 

počtu obyvatel 

Celkový finanční 

objem 

Celkový finanční 

objem (zaokrouhlen 

na tis. Kč nahoru) 

Město x x x x 

Bludovice x x x x 

Podlesí x x x x 

Šumbark x x x x 

Prostřední Suchá x x x x 

Dolní Suchá x x x x 

Životice  x x x x 

Dolní Datyně x x x x 

Celkem x x x x 

 

Výpočet pro stanovení finančního objemu pro část Města: 

a) % z celkového počtu obyvatel = počet obyvatel  části Města * 100/počet obyvatel 

celkem, 

b) celkový finanční objem části Města = % z celkového počtu obyvatel části Města  

* celkový finanční objem/100. 

 

5. Počet obyvatel bude vždy v následném kalendářním roce upraven podle aktuálního 

stavu k 1.1. a zároveň bude % poměr pro rozdělení celkové finanční částky vyčleněné 

v rámci návrhu rozpočtu Města na daný kalendářní rok, upřesněn novým propočtem, 

který bude uveřejněn na webových stránkách Města a zároveň předán občanským 

komisím. 

 

6. Do rozpočtu Návrhu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní) PaRo, bez 

ohledu na případné příjmy. 

7. Veškeré příjmy generované Projektem v rámci PaRo budou náležet do rozpočtu 

Realizátora projektu. 

8. V případě, že přidělená finanční částka dle Článku II, bod 4. a 5. nebude danou částí 

Města vyčerpána (tzn. že nebude podán žádný Projekt za danou část Města) nebo 

nebudou dočerpány finanční prostředky zrealizovaného Projektu, budou nevyužité 

finanční prostředky převedeny do následujícího kalendářního roku, čímž se navýší 

finanční limit dané části Města pro následující rok. Toto lze učinit pouze jednou za dva 

po sobě následující roky, poté budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do 

rozpočtu Města. 
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Článek III 

Průběh procesu PaRo 

 

PaRo se skládá z navazujících a pravidelně se opakujících fází:  

 

a) informování Občanů města o novém ročníku PaRo, 

b) podávání Návrhů Účastníky PaRo, 

c) posuzování proveditelnosti Návrhů, 

d) hlasování Občanů města, 

e) realizace Projektů Městem. 

 

Článek IV 

Informování Občanů města o PaRo 

 

1. Informování Občanů města probíhá průběžně po celý rok. Klíčová je první fáze, kdy 

bude využito všech prostředků, které má Město k dispozici, aby informovalo o zahájení 

PaRo takovým způsobem, který bude motivovat Občany všech částí Města k účasti 

v PaRo. 

 

2. Informování proběhne prostřednictvím Radničních listů, webových stránek Města -  

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace, oficiálního facebookového profilu Města 

a informativních veřejných setkáních občanských komisí. 

 

3. V rámci MMH je vytvořeno kontaktní místo (dále jen „Kontaktní místo“), které 

v průběhu realizace projektu PaRo: 

 

a) poskytuje konzultace k PaRo,  

b) distribuuje podklady pro podání Návrhů, 

c) slouží jako místo pro podávání Návrhů. 

 

4. Za informování je primárně zodpovědný Koordinátor, který na informační kampani 

spolupracuje s  tiskovým mluvčím MMH. 

Článek V 

Podávání Návrhů 

 

Podávání Návrhů se řídí následujícími pravidly: 

 

1. Účastník PaRo může podat více Návrhů. 

 

2. Návrh musí podpořit písemně na formuláři (Příloha č. 2 - Podpisový arch) alespoň 5  

Účastníků PaRo. 

 

3. Návrh se podává na předepsaném formuláři (Příloha č. 1 - Přihlašovací formulář). 
 

4. Součástí Návrhu je: 
a) název, 

b) anotace Návrhu (max. 200 znaků),  

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace,%20oficiálního
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c) popis Návrhu,  

d) charakteristika využitelnosti Návrhu Občanů příslušné části Města,  

e) místo realizace Návrhu (včetně přesného určení nemovitosti, na které má být Návrh     

  realizován),  

f) položkový rozpočet,  

g) podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu alespoň 5 dalších    

  Účastníků PaRo v části Města, ve které má být Návrh realizován (Příloha č. 2  

  „Podpisový arch“),  

h) ilustrační obrázek určený k prezentaci Návrhu na webových stránkách města -    

      https://www.havirov-city.cz/finance-dotace, jehož autorem je předkladatel Návrhu,  

i) v případě investičního Návrhu rovněž mapu a situační nákres místa, kde se má  

      Návrh realizovat,  

j) datum podání Návrhu, 

k) jméno, příjmení a podpis Navrhovatele projektu. 

 

Článek VI 

Vhodné Projekty 

 

1. Návrh musí splňovat následující podmínky: 

 

a) jeho realizace musí být v působnosti Města,  

b) investiční Projekt musí být realizován pouze na nemovitosti Města,  

c) Projekt nesměřuje do bytového fondu Města, 

d) Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů 

komerčního, náboženského a politického charakteru, 

e) nebudou podporovány Projekty typu zpracování projektové dokumentace, týkající se 

opravy veřejného osvětlení, vyžadující změnu územního plánu apod., 

f) finanční prostředky z PaRo nebudou poskytnuty na propagaci, podávání, užívání      a 

konzumaci návykových látek,  

g) vítězný Projekt typu kulturních a zábavných akcí bude realizován prostřednictvím 

Ekonomického odboru MMH (tzn. vystavení objednávky, zálohové faktury) 

a jeho dalšími pokyny ve spolupráci s Navrhovatelem projektu. V souladu 

s ustanovením tohoto odstavce písm. f) tohoto Článku nebudou financovány 

návykové látky.  

 

2. Termín přijímání Návrhů je stanoven na období od 15. 1. do 28. 2. příslušného 

kalendářního roku. Tato informace bude zveřejněna dle Přílohy č. 3 prostřednictvím 

informačních prostředků uvedených v Článku IV bod 2.  

 

3. Formulář s Návrhem se podává následujícím způsobem: 

 

a) písemnou formou na adresu: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město (bude-li návrh 

doručován v obálce, viditelně ji označte textem ,,PARTICIPATIVNÍ 

ROZPOČET“),  

b) elektronicky e-mailem, na elektronickou adresu Koordinátora nebo na adresu        e-

podatelny, 

c) elektronicky prostřednictvím webového formuláře umístěného na 

webových stránkách https://www.havirov-city.cz/finance-dotace. V případě 

elektronického podání je nutné povinné přílohy naskenovat a k elektronickému 

podání připojit,  

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
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d) formuláře budou dostupné v elektronické verzi na webových stránkách 

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace nebo bude možné si je vyzvednout 

na podatelně MMH nebo na Kontaktním místě.  

 

4. Ověření majetkoprávních vztahů k nemovitosti umožňují veřejně dostupné on-line 

databáze Katastrálního úřadu - http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je 

nemovitost, na které má být Návrh realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným 

do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne Koordinátor nebo Ekonomický 

odbor MMH – oddělení správy majetku.  

 

5. Koordinátor provádí formální kontrolu odevzdaných Návrhů. Tzn. zejména kontrolu 

uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 5 Účastníku PaRo, přiložení všech 

povinných příloh.  

 

 

6. V případě chybějících formálních náležitostí Návrhu bude do 7 dnů od odevzdání 

Navrhovatel projektu vyzván k jejich odstranění.  

 

7. Nebudou-li nedostatky odstraněny do  7 dnů od data výzvy, nebude Návrh zařazen do 

dalšího procesu posuzování. 

  

 

Článek VII 

Verifikace a hodnocení Návrhů  

1. Po formální kontrole Návrhů Koordinátorem budou předány k obsahové kontrole 

pracovní skupině MMH, která je sestavena ze zástupců příslušných odborů MMH (dále 

jen „Pracovní skupina“). 

 

2. Jednotliví členové Pracovní skupiny provedou v období 4 pracovních týdnů kontrolu 

realizovatelnosti Návrhu, přičemž se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího 

rozpočtu Návrhu.  

 

      Posuzováno bude zejména: 

 

a) realizace v působnosti Města, 

b) majetkové poměry vztahující se k nemovitosti, na níž má být Návrh realizován, 

c) realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity Města, 

d) rozpočet Návrhu přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám. Bude-li zjištěn rozdíl 

mezi rozpočtem uvedeným v Návrhu a odhadovaným MMH, bude Navrhovatel 

projektu kontaktován za účelem odstranění rozporů. V případě, že nebude možné 

dosáhnout shody, budou nadále u Návrhu uváděny náklady odhadované MMH, 

e) soulad se zákony a jiným právními předpisy, 

 

3. Výsledek kontroly Návrhů bude Pracovní skupinou písemně předložen Koordinátorovi a 

na základě tohoto posouzení budou Návrhy rozděleny do tří skupin: 

 

a) realizovatelné v podobě navržené Navrhovatelem projektu, 

b) realizovatelné v případě dílčích úprav (např. snížení nákladnosti, změna umístění, 

změna materiálu, atd.) po dohodě s Navrhovatelem projektu, 

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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c) nerealizovatelné. 

 

4. V případě Návrhů zařazených ve skupině dle bodu 3 písm. b) tohoto článku je 

Koordinátor odpovědný za další komunikaci s Navrhovatelem projektu a nabídnutí mu 

možnosti konzultovat a upravit daný Návrh tak, aby se stal realizovatelným, což 

odsouhlasí Pracovní skupina. V případě, že Navrhovatel projektu nebude souhlasit 

s úpravou Návrhu do podoby, která by umožňovala realizaci v souladu s těmito 

Zásadami, bude Návrh přeřazen do skupiny bodu 3 písm. c) tohoto článku. Ostatní 

Návrhy budou zařazeny do hlasování. 

 

5. Po konečném odborném posouzení Návrhů Pracovní skupinou budou všechny 

realizovatelné Návrhy předány předsedům občanských komisí jednotlivých částí Města. 

 

6. Všechny Návrhy, které Pracovní skupina zařadila do skupiny bodu 3. písm. c) tohoto 

článku budou ihned po jejich projednání předloženy Radě města Havířova (dále jen 

„RMH“) na vědomí. 

 

 

Článek VIII 

Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými Návrhy 

 

1. Občanská komise, které byly předány Návrhy, si pozve na své zasedání  Navrhovatele 

projektů, kteří si své Návrhy budou prezentovat (tzn. proč právě jejich Návrh by měl být 

zrealizovaný) popř. může svolat veřejné setkání dané části města. 

 

2. Občanská komise následně rozhodne, které 3 Návrhy  zařadí do veřejného hlasování 

 a toto rozhodnutí zašle do 30 dnů od předání Návrhů MMH.  

 

3. Všechny realizovatelné Návrhy zařazené do hlasování budou MMH prezentovány 

stejným způsobem, a to zveřejněním na webových stránkách https://www.havirov-

city.cz/finance-dotace; oficiálním facebookovém profilu Města a v Radničních listech. 

Článek IX 

Hlasování o Návrzích  

 

1. Hlasování bude probíhat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek 

v termínu od 1. 6. do 30. 6. Hlasování bude verifikováno unikátním PIN kódem, 

zaslaným hlasujícímu SMS zprávou, přičemž z každého mobilního telefonního čísla 

půjde hlasovat pouze jednou. Hlasování bude pro hlasujícího bezplatné. 

 

2. V případě, že Občan města nemá možnost hlasovat prostřednictvím webových stránek, 

může se dostavit po předchozí telefonické domluvě na Kontaktní místo, kde mu bude 

umožněno elektronicky hlasovat s pomocí Koordinátora (6. patro, kancelář B-603, 

telefonní kontakt: 596 803 198). 

 

3. Pravidla pro hlasování: 

 

a) hlasování se zúčastní Občané města,  

b) hlasování je anonymní, 

c) každý Občan města má k dispozici 1 kladný hlas. 

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
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Článek X 

Výsledky hlasování 

 

1. Výsledky hlasování budou zpracovány pro každou část Města následujícím způsobem: 

 

a) sečtou se všechny hlasy, na základě kterých bude sestaveno pořadí Návrhů z každé 

části Města, 

b) Návrh s nejvyšším počtem hlasů za každou část Města bude určen k realizaci, 

c) pokud získají dva Návrhy za danou část Města stejný počet hlasů, realizuje se ten 

s vyšším rozpočtem, 

d) v případě, že skutečné finanční náklady na vítězný Projekt po jeho realizaci budou 

nižší, než vymezená finanční částka pro danou část Města, bude možné realizovat  

i další Projekt v pořadí, pokud zbylá částka bude dostačující na jeho realizaci. 

 

2. Výstupem hlasování jsou Výsledky hlasování, které obsahují: 

 

a) počet hlasujících, 

b) seznam Návrhů doporučených k realizaci v následujícím kalendářním roce, včetně 

finančních prostředků jim přidělených. 

 

3. Na základě Výsledků hlasování je sestaven Seznam vítězných Návrhů  

k přípravě realizace. Seznam vítězných Návrhů je zveřejněn: 

 

a) na webových stránkách https://www.havirov-city.cz/finance-dotace, 

b) na oficiálním facebookovém profilu Města, 

c) v Radničních listech. 

Článek XI 

Realizace Projektů 

 

1. Vítězné Projekty vybrané Občany města v rámci PaRo sledují a administrují při jejich 

realizaci Kordinátor, Pracovní skupina a příslušné odbory MMH. 

 

2. Vítězné Projekty budou financovány z rozpočtu Města.  

 

3. V případě, že při přípravě realizace Projektu dojde k vážným skutečnostem bránícím 

realizaci vítězného Projektu, nebude Projekt realizován a toto rozhodnutí bude 

oznámeno Navrhovateli projektu. O této skutečnosti na základě podkladů Pracovní 

skupiny rozhodne RMH.   

 

4. Pokud skutečné náklady včetně DPH na Projekt překročí stanovený finanční objem pro 

danou část města maximálně o 25%, rozhodne o jeho dofinancování ZMH. Při vyšším 

překročení než 25 % bude Projekt považován za nerealizovatelný. 

 

5. Na realizaci schváleného Projektu není právní nárok. 

 

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
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6. Průběh realizace Projektu bude průběžně zveřejňován obvyklým způsobem dle Článku 

IV bod 2 koordinátorem na základě předložených podkladů příslušným odborem MMH 

realizujícím Projekt. 

Článek XII 

Vyhodnocení celého procesu PaRo 

 

1. Hodnocení každého ročníku PaRo proběhne ve spolupráci s Pracovní skupinou  

a předsedů občanských komisí, kde se zohlední jejich stanoviska a připomínky. 

Připomínky budou přijímány Koordinátorem v písemné i elektronické podobě. 

 

2. Hodnocení procesu se zaměří především na vyhodnocení těchto Zásad z hlediska: 

a) zvolených postupů pro vstup veřejnosti do rozhodování, 

b) kvalitu jednosměrných toků informací – informační kampaň, 

c) kvalitu nástrojů sloužících pro konzultaci a spolurozhodování - veřejná setkání, 

konzultace s MMH, 

d) kvality řízení procesu a kapacit MMH pro realizaci dalšího ročníku PaRo. 

 

3. Vyhodnocení bude předloženo ZMH  dle harmonogramu (Příloha č. 3 – Časový 

harmonogram PR). 

 

4. ZMH  schválí alokaci vyčleněné částky na realizaci Projektů v následujícím kalendářním 

roce včetně převedených nevyužitých finančních prostředků jednotlivých částí Města po 

schválení návrhu rozpočtu Města . 

Článek XIII 

Závěrečné ustanovení 

 
Tyto Zásady ruší dosavadní Zásady participativního rozpočtu města Havířova schválené 
Zastupitelstvem města Havířova pod č. usn.58/3ZM/2018 ze dne 17. 12. 2018, a nabývají 
účinnosti dnem 1. 1. 2020. 
 

  
V Havířově dne: 

 

 

Ing. Josef Bělica      Ing. Ondřej Baránek                                 

primátor města         náměstek primátora  

                                                                                   pro ekonomiku a správu majetku 
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Příloha č.1 

 

   

 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 

 
KONTAKT NA NAVRHOVATELE 
 
 

DATUM PODÁNÍ NÁVRHU  

 

ČÍSLO NÁVRHU 
(NEVYPLŇUJTE) 

 

 

VĚK  
(Návrhy mohou předkládat, které dosáhly věku 15 

let.) 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

 

ULICE  

 

ČÍSLO ORIENTAČNÍ  

 

MÍSTNÍ ČÁST  

 

TELEFON  

 

EMAIL  

 

 

SPECIFIKACE NÁVRHU 

NÁZEV  
(krátký, výstižný, zajímavý) 

 

 

 

ANOTACE 

(Stručnou anotaci použijeme pro prezentaci návrhu. 

Délka anotace max. 200 znaků.) 

  

 

 

 

 

 

                  
POPIS   
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(Několik vět čeho se návrh týká a co je jeho cílem, 

proč jej navrhuji.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JAK VYUŽÍJÍ NÁVRH OBČANÉ 

MÍSTNÍ ČÁSTI  

 
(Krátký popis jak bude sloužit návrh občanům dané 

části, např. kolik osob jej využije, zda bude využíván 

sezónně nebo celoročně. Je-li realizace návrhu 

navržena v prostorách příspěvkové organizace města 

– např. škola, kulturní zařízení, knihovna, uveďte, 

jakým způsobem budou moci váš návrh využít občané 

místní části – otevírací hodiny a podobně.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTO REALIZACE 

 
(Co nejpřesněji popište místo, adresu, případně 

zmínku o tom, že mapka je doplněna jako příloha.) 
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PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ 

NÁPADU 

POLOŽKA POPIS POČET KUSŮ CENA ZA KUS CENA 

CELKEM V Kč 

včetně DPH 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
CELKOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ PROJEKTU:  

Přiložte také ilustrační obrázek (fotografii) k prezentaci návrhu. 

V případě investičního návrhu rovněž mapu a situační nákres místa realizace. 

 

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu 

 

1. Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas statutárnímu městu Havířov, Svornosti 86/2, IČ: 00297488, 

(dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon 

o ochraně osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno 

a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, věk, podpis 

 

2. Jméno, příjmení, kontaktní adresu, email, telefonní číslo, věk a podpis je nutné zpracovat za účelem účasti 

návrhu v projektu participativního rozpočtu pro rok 2020. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději 

do ukončení realizace podaného návrhu v rámci projektu participativního rozpočtu pro rok 2020. 

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 

a to například zasláním emailu na adresu gregorova.petra@havirov-city.cz, či dopisu do sídla správce. 

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. 

 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv 

zpět, požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení 

ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat 

nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování 

povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

podpis: 
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Příloha č. 2 

 

  

PODPISOVÝ ARCH 
 
Zpracování osobních údajů – podpora návrhů 

 
1. Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas statutárnímu městu Havířov, se sídlem Svornosti 86/2,  

IČ: 00297488, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále 

jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno  

a příjmení, adresa bydliště, podpis. 

 

2. Jméno a příjmení, adresu bydliště a podpis je nutné zpracovat za účelem ověření podpory jednotlivých 

návrhů v projektu participativního rozpočtu pro rok 2020.  

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to 

například zasláním emailu na adresu gregorova.petra@havirov-city.cz,  či dopisu do sídla správce. 

 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas 

kdykoliv zpět, požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po 

správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto 

nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, v případě 

pochybností  

o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad 

pro ochranu osobních údajů. 

 

Podpisem tohoto souhlasu zároveň vyjadřujete podporu návrhu participativního rozpočtu města 

Havířova. 

 

 

PODPISOVÝ ARCH 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ADRESA BYDLIŠTĚ PODPIS 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Podpisový arch, který dokládá podporu minimálně 5 dalších občanů  části města, které dosáhly věku 15 let. 

 

mailto:gregorova.petra@havirov-city.cz
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Časový harmonogram participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2020 Příloha č. 3

LEDEN-ÚNOR
BŘEZEN-DUBEN

15.1.-28.2.2020 15.3.-16.4.2020

infromování obyvatel 

města Havířova o 

PaRo

zaslání nových zásad 

PaRo předsedům 

občanských komisí

PROSINECČERVEN

předložení vítězných 

návrhů RMH, ZMH

vyhodnocení celého 

procesu a alokace financí 

do rozpočtu pro 

následující kalendářní rok

podávání návrhů

verifikace a 

zhodnocení návrhů 

pracovní skupinou 

MMH

předání všech 

realizovatelných návrhů 

po formální i obsahové 

kontrole týkající se dané 

části města předsedům 

občanských komisi k 

výběru a diskuzi

možné zahájení 

realizace vítězných 

projektů

PROSINEC od 

17.12.2019
DUBEN - KVĚTEN

výběr návrhů 

hlasováním obyvatel

ČERVENEC

zpracování  a zveřejnění 

výsledků hlasování 

SRPEN-ZÁŘÍ ŘÍJEN-LISTOPAD
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Důvodová zpráva: 
 

Navrhované rozpočtové úpravy VI. roku 2019 zahrnují změny rozpočtu na základě usnesení 

zastupitelstva a rady města mající vazbu na rozpočet města. Tyto rozpočtové úpravy zvyšují 

rozpočet o nově přijaté transfery. Řešíme zde i snížení některých dotací na základě 

skutečnosti a informací, které vyplynuly až v posledním čtvrtletí tohoto roku. Část výpadku 

dotací jsme mohli vyřešit daňovými příjmy, kde dochází k vyššímu plnění, než bylo 

rozpočtováno. Těmito úpravami se zvyšují i snižují příspěvky na provoz mateřským, 

základním školám a středisku volného času na základě vyúčtování některých akcí a to plavání 

a vyúčtování mzdových nákladů, u vybraných škol řešení výjimky z počtu žáků. Zvyšujeme 

příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím DSH, MKS a SSRZ, kdy je potřeba dokrýt 

těmto organizacím ztrátu. Také jsou zde zahrnuty změny v souvislosti s dosaženou 

skutečností a to: přijaté sankční platby, příjmy z dobývacího prostoru, přijatá pojistná plnění, 

výnosy z loterií. 

 

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. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

14. 1. 2019. 

 

Rozpočtové opatření: 

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

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 128. Na základě žádosti na Ministerstvu vnitra, generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky získá město Havířov neinvestiční účelovou dotaci na 

úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 ve výši 51 588,00 Kč. 

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

ze státního rozpočtu s ÚZ 14004 navýší o částku                                                51 588,00 Kč 

a rozpočtované výdaje KP se s ÚZ 14004 navýší o částku                                   51 588,00 

Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 14004. 

 

 

č. 129. ZMH usn. č. 180/7ZM/2019 ze dne 24. 6. 2019 schválilo zhodnocení částky  

30 000 000,00 Kč z FRR (Fond rezerv a rozvoje) formou spořicího účtu, který je součástí 

ZBÚ. Konsolidační položky byly již řešeny v RÚ IV. rozpočtovým opatření č. 89.  

 

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

o částku                                                                                                            30 000 000,00 Kč. 



 2 

Dále se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje 

o částku                                                                                                             30 000 000,00 

Kč. 

 

 

č. 130. V průběhu letošního roku byl příspěvkovým organizacím formou příspěvku na provoz 

poskytnut příspěvek na plavání a ve schváleném rozpočtu finanční prostředky na mzdy. 

Školské příspěvkové organizace tyto příspěvky vyúčtovaly a na základě vyúčtování dojde ke 

snížení příspěvku na provoz níže uvedeným právním subjektům a o vrácené finanční 

prostředky ve výši 333 600,00 Kč bude posílena rezerva EO. 

 

a)  Snížení příspěvků na provoz s ÚZ 00000 o dofinancování plavání žáků ZŠ v r. 2019: 

ZŠ Gen. Svobody 1 300,00 Kč 

ZŠ K. Světlé 9 200,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 2 000,00 Kč 

ZŠ Školní 1 300,00 Kč 

Celkem 13 800,00 Kč 

 

b) Na základě vyúčtování finančních prostředků na mzdy bude níže uvedeným právním 

subjektům snížen příspěvek na provoz s ÚZ 00000 v r. 2019: 

MŠ Balzacova   56 000,00 Kč 

MŠ Petřvaldská 16 900,00 Kč 

MŠ Přímá 26 000,00 Kč 

MŠ Puškinova 30 000,00 Kč 

MŠ U Jeslí 17 000,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 80 500,00 Kč 

SVČ ASTERIX 93 400,00 Kč 

Celkem 319 800,00 Kč 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku               

                                                                                                                              333 600,00 Kč. 

 

č. 131. RMH usn. 1434/32RM/2019 a 1435/32RM2019 ze dne 2. 12. 2019 doporučila ZMH 

schválit materiál, týkající se výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách pro ZŠ a MŠ Selskou 

a ZŠ Kpt. Jasioka.  U ZŠ Kpt. Jasioka dojde ke snížení příspěvku o 245 000,00 Kč na provoz 

z důvodu zrušení důvodu této výjimky, navýšil se počet žáků školy. U ZŠ a MŠ Selská dojde 

ke zvýšení příspěvku na provoz o 62 000,00 Kč (z původní výše 320 tis. Kč  na 382 tis. Kč). 

 

a) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o „dofinancování výjimky z počtu žáků na 

období září - prosinec 2019“: 

ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská) s ÚZ 00000                                                             62 000,00 

Kč. 
 

b) Snížení příspěvku na provoz právního subjektu o „dofinancování výjimky z počtu žáků na 

období září - prosinec 2019“:  

ZŠ Kpt. Jasioka s ÚZ 00000                                                                                245 000,00 

Kč. 
 

Tato navýšení a snížení příspěvků na provoz právních subjektů (body a až b) budou řešena 

zapojením neinvestiční rozpočtové rezervy  OŠK.  

Rozpočtované výdaje OŠK – neinvestiční rezerva se zvyšuje o částku           183 000,00 Kč. 



 3 

 

 

č. 132. V RÚ III. r. 2018 rozpočtovým opatřením č. 24 bylo řešeno předfinancování projektů 

realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu níže uvedeným 

základním školám. ZŠ Žákovské byl navýšen příspěvek na provoz a poskytnut investiční 

příspěvek - 10 % z celkové výše požádané dotace jako spoluúčast žadatele a poskytnuta 

bezúročná návratná finanční výpomoc. Tímto rozpočtovým opatřením potřebujeme upravit  

10 % podíl města a to poměr neinvestiční (příspěvek na provoz) a investiční části (investiční 

příspěvek) dle sdělených informací ze základních škol, hlavně z důvodu, aby nedošlo 

k překročení čerpání investiční části. ZŠ Žákovská dokončila projekt v roce 2019. Celkový 

objem finančních prostředků se nemění.  

  

Pro ZŠ Žákovská se s ÚZ 00000 příspěvek na provoz snižuje o částku              1 987,00 Kč 

a investiční příspěvek se zvyšuje o částku                                                               1 987,00 

Kč. 
 

 

č. 133. SVČ ASTERIX podala vyúčtování níže uvedených akcí, na které měla prostředky již 

ve schváleném rozpočtu na rok 2019 a nebo byl zvýšen příspěvek na provoz rozpočtovou 

úpravou v roce 2019. Na základě tohoto vyúčtování dojde ke snížení příspěvku na provoz ve 

výši 167 600,00 Kč. O tyto vrácené finanční prostředky bude posílena rezerva EO. 

                                                                                                                                           (v Kč) 

Název akce Poskytnutá částka 
Výše vrácených nevyužitých 

prostředků 

Příměstské tábory 84 000,00 38 250,00 

Tuzemský integrovaný 

rekondiční pobyt H. Bečva 
198 000,00 72 850,00 

Tuzemský rekreační pobyt 

Jižní Čechy 

110 000,00 + 56 500,00 

spoluúčast od zákon. zástup. 
56 500,00 

 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 pro příspěvkovou organizaci ASTERIX se 

snižuje o částku                                                                                                     167 600,00 Kč 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují                         

o částku                                                                                                                  167 600,00 

Kč. 

 

č. 134.  RMH usn.č. 1383/29RM/2019 ze dne 11. 11. 2019 doporučila ZMH schválit zapojení 

schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšit příspěvek na provoz MŠ Lípová o částku 

48 000,00 Kč a MŠ Horymírova o částku 34 000,00 na poskytnutí finančních odměn 

zaměstnancům za práci nad rámec jejich pracovních povinností. 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz MŠ Lípová zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                                    48 000,00 

Kč, 

dále pak se rozpočtovaný příspěvek na provoz MŠ Horymírova zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                                    34 000,00 

Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje OŠK – neinvestiční rezerva snižují o částku                             

                                                                                                                                82 000,00 Kč. 
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č. 135.  RMH usn.č. 1384/29RM/2019 ze dne 11. 11. 2019 doporučila ZMH schválit zvýšení 

příspěvku na provoz ZŠ Kudeříkové o částku 180 000,00 Kč. Toto navýšení je z důvodu 

oprav tříd pro kmenové žáky školy a vybavení kabinetu v souvislosti se stěhováním a 

uvolněním tříd pro spolek Naše Montessa, z.s. Havířov. Na toto navýšení bude zapojena 

rezerva EO.  

Dále pak škola se souhlasem zřizovatelem provedla čištění topného systému za 89 000,00 Kč, 

které škola uhradila se svých prostředků a materiál k tomuto navýšení bude předložen RMH  

2. 12. 2019. Toto navýšení bude řešeno snížením výdajové části OŠK. 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz ZŠ Kudeříkové zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                                269 000,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                                180 000,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje OŠK snižují o částku                                       89 000,00 Kč. 

 

 

č. 136.  RMH usn.č. 1402/29RM/2019 ze dne 11. 11. 2019 doporučila ZMH schválit zvýšení 

příspěvku na provoz Domova seniorů Havířov o částku 2 600 000,00 Kč. Toto navýšení je 

z důvodu navýšení zákonných příplatků jak za směnnost, tak za neuropsychickou zátěž. 

Dalším důvodem je nižší dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o 4 000 000,00 Kč, než 

kolik bylo žádáno. Toto navýšení bude pokryto z rezervy EO. 

 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz Domova seniorů Havířov zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                              2 600 000,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                                2 600 000,00 

Kč. 

 

 

č. 137.  RMH dne 2. 12. 2019 usn.č. 1485/32RM/2019 doporučila ZMH schválit zvýšení 

příspěvku na provoz Správě sportovních a rekreačních zřízení o částku 2 031 000,00 Kč. 

Došlo ke zvýšení provozních nákladů nutné k zabezpečení chodu organizace a zároveň nebyly 

naplněny očekávané příjmy. Finanční prostředky budou účelově vázané, které bude SSRZ 

evidovat jako zálohové neinvestiční prostředky určené k vyúčtování a vyúčtuje je do 31. 1. 

2020. Pokud nebudou tyto prostředky vyčerpány, rozdíl bude vrácen do rozpočtu města. Toto 

navýšení příspěvku na provoz bude řešeno zapojením rezervy EO. 

 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz SSRZ zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                              2 031 000,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                                2 031 000,00 

Kč. 

č. 138.  RMH dne 2. 12. 2019 usn.č. 1487/32RM/2019 doporučila ZMH schválit zvýšení 

příspěvku na provoz Městskému kulturnímu středisku Havířov o částku 86 000,00 Kč včetně 

DPH, z důvodu navýšení počtu stran periodika Radniční listy. Navýšení počtu stran 

předmětného periodika v měsíčních vydáních, a tím zvýšené náklady za tisk a roznášku 

nebyly zahrnuty do rozpočtu MKS na rok 2019. Toto navýšení bude pokryto z rezervy EO. 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz MKS zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                                   86 000,00 Kč. 
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Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                                    86 000,00 

Kč. 

 

 

č. 139. Ve výdajové části schváleného rozpočtu na rok 2019 měl ekonomický odbor 

v nespecifikované rezervě vyhrazeno 5 000 000,00 Kč na participativní rozpočet, který byl 

nově v roce 2019 zaveden jako pilotní program. V RÚ IV. rozpočtovým opatření č. 94 byly 

schváleny finanční částky pro jednotlivé odbory, které by projekty realizovali a byla jim 

navýšena výdajová část rozpočtu (v té době nebyly známy vítězné projekty). Dle vítězných 

projektů musí být provedena úprava výdajové části odborů. OÚR žádný projekt nerealizoval, 

OŠK realizoval jeden projekt (tam se částka 89,23 Kč nebude převádět pro nízký zůstatek)  

a OKS bude realizovat 3 projekty. Finanční prostředky potřebné pro realizaci vítězných 

projektů zůstanou rozpočtovány ve výdajích u OŠK a OKS.  Na rezervu EO budou vráceny 

prostředky z OÚR a OKS, které budou v budoucnu využity na jiné projekty. V níže uvedené 

tabulce je přehled čerpání prostředků participativního rozpočtu v roce 2019: 
Odbor Převedeno z EO Realizace Vrácení EO 

OÚR 1 196 000,00 0,00 1 196 000,00 

OŠK 60 000,00 59 910,77 0,00 

OKS 3 643 625,00 1 148 362,00 2 495 263,00 

 

Rozpočtované výdaje se s ÚZ 00000 snižují těmto odborům: 

OÚR o částku 1 196 000,00 Kč, 

OKS o částku  2 495 263,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku               

                                                                                                                           3 691 263,00 Kč. 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

                         0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

 

č. 140.  Na základě rozhodnutí porady vedení města ze dne 25. 11. 2019 budou navýšeny 

výdaje odboru územního rozvoje na přípravnou studii nového pracoviště MP, včetně zázemí 

pro strážníky, z důvodu centralizace městského kamerového dohlížecího systému, kde bude 

vytvořen jeden centrální dispečink. Finanční prostředky budou přesunuty z výdajové části 

Městské policie Havířov. 

Tímto se rozpočtované výdaje OÚR s ÚZ 00000 zvyšují o částku                    200 000,00 Kč                                                                                                              

a rozpočtované výdaje MP s ÚZ 00000 se snižují o částku                                 200 000,00 

Kč. 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 
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f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 141. Usn.č. 66/4ZM/2019 ze dne 28. 1. 2019  ZMH uložilo EO zapracovat do rozpočtu 

města přijetí investiční účelové dotace od MV ČR ve výši 600 000,00 Kč na realizaci projektu 

„Havířov – Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o pět kamerových bodů na 

území města“ v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací. Tato 

částka byla zapracována do rozpočtu v RÚ III. r. 2019. Dotace byla čerpána na základě 

skutečně vynaložených nákladů pouze ve výši 393 776,00 Kč a tuto částku město obdrželo. O 

rozdíl ve výši 206 224,00 Kč budou sníženy příjmy EO a ve výdajové části rozpočtu bude o 

tuto částku snížen rozpočet MP. 

Dotace je bez spolufinancování města, dne 9. 4. 2019 byla MV ČR schválena registrace akce.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ 14500, org 19027 na položce 4216 – Ostatní 

investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu snižují o částku                  206 224,00 Kč 

a rozpočtované výdaje MP se s ÚZ 14500, org 19027 snižují o částku            206 224,00 Kč. 

 

 

č. 142. V příjmové části schváleného rozpočtu na rok 2019 byla zapracována dotace na 

projekt „Slezské pohraničí - společná historie města Havířov“ ve výši 56 000,00 Kč. Tuto 

dotaci letos město neobdrží a přijetí dotace je plánováno v roce 2020 po schválení žádosti o 

platbu Centrem pro regionální rozvoj ČR a MMR ČR. 

 

Rozpočtované příjmy EO na položce 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, 

org 17038 snižují o částku                                                                                      56 000,00 

Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku   

                                                                                                                                56 000,00 Kč. 

 

 

č. 143. Do schváleného rozpočtu na rok 2019 byly zapracovány předpokládané příjmy 

z dotací na sanace obytných domů, ale k naplnění příjmů nedošlo a příjmovou položku 4216 – 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu je potřeba snížit o 21 400 000,00 Kč. 

Vzhledem k vyššímu plnění daňových příjmů na níže uvedených položkách je možno 

vyrovnat deficit dotací ve výši 21 400 000,00 Kč a o 8 600 000,00 Kč posílit rezervu EO. 

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na níže uvedených položkách: 

položce 1111– Daň z příjmů fyzických osob placená plátci o částku 10 000 000,00 Kč 

položce 1211– Daň z přidané hodnoty o částku  20 000 000,00 Kč 

Celkem 30 000 000,00 Kč 

 

Rozpočtované příjmy EO se sníží na položce 4216–Ostatní investiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu o částku                                                                              21 400 000,00 

Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku   

                                                                                                                           8 600 000,00 Kč. 

 

 

č. 144. Na akci „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové“ bylo ve schváleném rozpočtu 

na rok 2019 počítáno s částkou 10 254 000,00 Kč, dotace však přišla na konci roku 2018, 

proto byla v RÚ I. r. 2019, rozpočtovým opatřením č. 7 dotace o celou částku snížena. Nyní 
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město obdrželo doplatek této dotace ve výši 1 618 815,58 Kč. O tuto částku budou navýšeny 

příjmy EO a ve výdajích rezerva EO.  

Rozpočtované příjmy EO se zvyšují na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 106515974, org 14040 o částku                                                    1 618 816,00 

Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku   

                                                                                                                           1 618 816,00 Kč. 

 

 

č. 145. Na projekt „Zpracování strategických dokumentů SHM“ město neobdrží dotaci ve 

výši 1 500 000,00 Kč, jak se předpokládalo, ale celková přijatá dotace v roce 2019 je 

1 118 242,28 Kč. Rozdíl ve výši 381 757,72 Kč bude snížen v příjmech EO a také ve 

výdajové části KP. Projekt končí 31. 1. 2020 a další finanční prostředky přijdou v roce 2020. 

 

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

ze SR s ÚZ 104513013, org 17044 snižují o částku                                              381 757,00 

Kč. 

 

Rozpočtované výdaje KP se snižují o částku                                               381 757,00 Kč  

dle níže uvedeného členění: 

ÚZ 104113013 ORG 17044 40 185,00 Kč 

ÚZ 104513013 ORG 17044 341 572,00 Kč 

Celkem  381 757,00 Kč 

 

 

č. 146. Na akci „Regenerace domu ul. Čelakovského 2 b Havířov“ bylo ve schváleném 

rozpočtu na rok 2019 počítáno s částkou 5 955 000,00 Kč, obdržená dotace je však ve výši 

5 024 815,24 Kč a je nižší o 930 184,76 Kč. O tuto částku budou sníženy příjmy EO a ve 

výdajích rezerva EO.  

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

ze SR, org 9070 o částku                                                                                     930 184,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku   

                                                                                                                              930 184,00 Kč. 

 

 

č. 147. Na akci „Odkanalizování části města Havířov - Pr.Suchá, ul. Fryštátská + okolí“ bylo 

ve schváleném rozpočtu na rok 2019 počítáno s dotací ve výši 8 912 464,00 Kč. Část dotace 

ve výši 5 157 268,39 Kč byla již přijatá a o částku 2 864 000,00 Kč je požádáno a dle 

zjištěných informací má do konce roku 2019 přijít.  Celková dotace bude ve výši 8 021 

268,39 Kč, to je  

o 891 195,61 Kč méně, než bylo předpokládáno. O tuto částku bude upravena příjmová část 

rozpočtu EO. Bude snížena položka 4216 -  Ostatní investiční přijaté transfery ze SR a toto 

snížení bude vyrovnáno položkou 2141 – Příjmy z úroků, kde je plnění vyšší, než bylo 

rozpočtováno. 

 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 106515974, org 16025 o částku                                                      891 196,00 Kč 

a na položce 2141 – Příjmy z úroků se příjmy EO zvyšují o částku              891 196,00 Kč. 
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č. 148. V důsledku usnesení valné hromady společnosti Severomoravské vodovody  

a kanalizace Ostrava .a.s. ze dne 23. 7. 2019 došlo k přechodu  9 ks kmenových akcí 

vlastněných městem na hlavního akcionáře společnosti AQUALIA CZECH S.L. V souvislosti 

s přechodem náleží městu protiplnění za akcie a město obdrželo 8. 10. 2019 částku ve výši 

11 340,00 Kč, o kterou budou navýšeny příjmy EO a zároveň ve výdajích bude navýšena 

rezerva EO. 

Rozpočtované příjmy EO se zvyšují na položce 3201 – Příjmy z prodeje akcií o částku 

                                                                                                                                11 340,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                                11 340,00 Kč. 

 

 

č. 149.  Ve schváleném rozpočtu 2019 byla, jak v příjmech, tak ve výdajích organizačního 

odboru, rozpočtována dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce (VPP). Tato dotace 

musí být upravena dle očekávané skutečnosti r. 2019 v příjmech i výdajích ORG. Tato dotace 

byla rozpočtována ve výši 15 630 000,00 Kč, očekává se ve výši 10 540 000,00 Kč, tedy 

snížení  

o 5 090 000,00 Kč. K tomuto snížení dochází z důvodu, že se nenaplnil předpoklad počtu 

pracovníků VPP. 

Rozpočtované příjmy ORG se tímto snižují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté              

transfery ze SR s ÚZ 13101 o částku                                                                5 090 000,00 

Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG  se s ÚZ 13101 (na § 4222 – Veřejně prospěšné práce) snižují       

o částku                                                                                                              5 090 000,00 Kč. 

 

  

č. 150. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OÚR, SSSÚ, OSV a SO na položce 

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

a současně se ve výdajích navýší neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

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

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         60 400,00 Kč, 

OÚR se zvyšuje příjem o částku                                                                            10 000,00 Kč, 

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                           144 870,00 

Kč, 

OSV se zvyšuje příjem o částku                                                                                 2 000,00 

Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                           2 660 450,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují 

o částku                                                                                                               2 877 720,00 

Kč. 
 

 

č. 151. 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                                                                                                                 326 410,00 Kč. 
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Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FB snižuje o částku                                                                                       326 410,00 

Kč. 

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

                                                                                                                              326 410,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 326 410,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

č. 152. 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                                                                                                        23 

820,00 Kč 
a současně se zvyšují na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu o částku                                                                                                        36 793,00 Kč. 

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                        60 613,00 

Kč. 

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

                                                                                                                                 60 613,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                     60 613,00 

Kč. 

 

 

č. 153. Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru na položce 1385 – Dílčí daň 

z technických her a položce 1381 – Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických 

her dochází k úpravě těchto položek. Tyto prostředky jsou převáděny na FVPA. Jelikož na 

položce 1381 nedochází k plnění, které se odhadovalo u schváleného rozpočtu, dojde ke 

snížení této položky a o stejnou částku bude navýšena položka 1385, kde je naopak plnění 

vyšší. Tyto prostředky jsou převáděny na FVPA, ale k úpravě fondu nyní nedojde, protože 

příjmy upravíme pouze mezi jednotlivými příjmovými položkami. 

Tímto se snižují rozpočtované příjmy ORG na položce 1381 – Daň z hazardních her 

s výjimkou dílčí daně z technických her o částku                                            115 902,00 Kč 

a na položce 1385 - Dílčí daň z technických her rozpočtované příjmy ORG zvyšují o částku                                                                                                               

                                                                                                                             115 902,00 Kč. 

 

 

č. 154. V roce 2018 byla poskytnuta ZŠ Žákovské bezúročná návratná finanční výpomoc ve 

výši 2 282 825,70 Kč na předfinancování ITI projektu a dle dodatku ke smlouvě měla 

povinnost vrátit finanční prostředky do 30. 11. 2019. Tato částka byla již připsána na účet 

města a o tuto částku budou navýšeny příjmy OJ 10 - Ostatní dotace a dary a posílena 

nespecifikovaná rezerva EO ve výdajích.   

Tímto se rozpočtované příjmy OJ 10 na položce 2451 – Splátky půjčených prostředků od 

příspěvkových organizací zvyšují o částku                                                     2 282 826,00 

Kč.  

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují  o  částku  

                                                                                                                           2 282 826,00 Kč. 
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č. 155. Na základě schváleného závěrečného vyúčtování průtokové dotace ZŠ Kpt. Jasioka na 

projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ byla kraji vrácena část dotace přijatá 

v roce 2019 ve výši 217 413,43 Kč. Tento projekt probíhal od roku 2016 do roku 2019. O tuto 

částku se musí snížit příjmy EO, kde byla dotace přijata a ve výdajích OJ 10 u ZŠ Kpt. 

Jasioka výše vyplacené dotace. 

 

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

od krajů s ÚZ 103533063, org 1069 o částku                                                      184 802,00 

Kč, 

s ÚZ 103133063, org 1069 o částku                                                                      21 742,00 Kč 

a s ÚZ 103100253, org 1069 o částku                                                                   10 871,00 Kč. 

 

 

Zároveň se snižuje neinvestiční dotace pro ZŠ Kpt. Jasioka (org 1069) na položce  

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  
s ÚZ 103533063 o částku                                                                                    184 802,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 o částku                                                                                       21 742,00 Kč 

a s ÚZ 103100253 o částku                                                                                    10 871,00 Kč. 

 

 

č. 156.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro níže uvedené základní školy v 

celkové výši 28 876,00 Kč. Pojistná plnění jsou určena pro základní školy, kde došlo 

k pojistným událostem a příspěvkové organizace si škody hradily z vlastních zdrojů, popř. 

jejich část. 

Rozpočtované příjmy OŠK se na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují o částku                                                                                                                         

                                                                                                                              28 876,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 zvyšuje pro níže uvedené                          

příspěvkové organizace: 

MŠ Okružní o částku                             1 040,00 Kč 

ZŠ K. Světlé o částku  13 883,00 Kč 

ZŠ Školní o částku  13 953,00 Kč 

Celkem  28 876,00 Kč 

 

 

č. 157. Město Havířov získalo pojistná plnění v celkové výši 87 385,00 Kč. Tato pojistná 

plnění jsou určena níže uvedeným příspěvkovým organizacím k úhradě vzniklých škod.  

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

o částku                                                                                                                   87 385,00 Kč 

a současně se zvyšují příspěvky na provoz s ÚZ 00000: 

Městská knihovna Havířov o částku                                                                       900,00 Kč, 

Městské kulturní středisko Havířov o částku                                                     81 435,00 Kč, 

Sociální služby města Havířov o částku                                                                5 050,00 Kč. 

         

 

č. 158. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 1356 – Příjmy úhrad  

za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce zvyšuje o částku           322 961,00 

Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                              322 961,00 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. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

      14. 1. 2019 

 

                       0 

 
 

Závěr 
 

Po navrhovaných rozpočtových opatření jsou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 351 350,54 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci jsou ve výši 1 548 756,01 

tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti přechozímu upravenému rozpočtu  

o 9 386,95 tis. Kč.  

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

konsolidaci na celkových příjmech (v %):  

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Upravený 

rozpočet V.  

r. 2019 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2019 

tř. 1 - daňové příjmy 79,15 74,03 75,55 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,32 3,23 3,63 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,11 0,25 0,25 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 80,58 77,51 79,43 

tř. 4 - přijaté transfery 19,42 22,49 20,57 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 547 422,72 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 387,02 tis. Kč (tyto údaje platí i pro 

příjmové konsolidační položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 8 999,93 tis. Kč než 

předchozí upravený rozpočet a dosáhly hodnoty 1 744 828,19 tis. Kč. Výdaje organizačních 

jednotek po konsolidaci jsou ve výši 1 294 475,36 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace 

organizacím“ se oproti předchozímu upravenému rozpočtu zvýšila o 4 282,64 tis. Kč.  

Po šestých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo zvýšilo o 387,02 tis. Kč a je ve výši  

- 196 072,18 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování). 
 

 

V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů  

(v tis. Kč):   

 

Účet Počáteční stav k 1.1.2019 Konečný stav k 31.12.2019 
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Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet V. 

Upravený 

rozpočet VI. 

FRR 130 542,00 161 941,22 169 617,00 158 092,74 128 092,74 

FRHA 29 500,00 30 057,40 25 312,00 31 476,46 31 476,46 

FŽP 865,00 892,18 635,00 886,07 946,68 

FNB 75 060,00 96 706,39 17 539,00 288,23 288,23 

FB 723,00 606,68 423,00 1 007,23 1 333,64 

FVPA 28 775,00 30 909,94 6 783,00 731,01 731,01 

Celkem účelové fondy 265 465,00 321 113,81 220 309,00 192 481,74 162 868,76 

SF 3 077,00 3 731,82 3 082,00 3 265,60 3 265,60 

ZBÚ 135 125,00 172 360,91 0,00 0,00 30 000,00 

Celkem 403 667,00 497 206,54 223 391,00 195 747,34 196 134,36 

 

 

 

 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2019 172 360,91 

Převod výsledku hospodaření r. 2018 na FRR -168 163,68 

Převod na spořicí účet z FRR + 30 000,00 

Příjmy celkem +1 548 756,01 

Výdaje celkem -1 744 828,19 

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 +444 240,84 

z toho: FRR 184 399,94 

 

 

FRHA 4 190,00 

 

 

FŽP 230,00 

 

 

FNB 205 090,00 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                       

r. 2019  

Upravený 

rozpočet V. 

r. 2019+přesuny 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2019 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 12 000,00 21 359,11 31 690,79 

rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 522,00 1 522,00 1 522,00 

výdaje spojené s Participativním 

rozpočtem 
5 000,00 96,46 3 787,72 

Předfinancování projektů ITI – 

základní školy 
1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Financování případného výpadků 

dotací z kraje pro DSH, SSmH, 

SANTÉ 

16 500,00 16 500,00 16 500,00 

Celkem 36 000,00 40 477,57 54 500,51 
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FB 627,90 

 

 

FVPA 42 800,00 

 

 

SF 6 903,00 

 Příjmy fondů -147 365,89 

z toho: FRR 2 558,29 

 

 

FRHA 6 156,45 

 

 

FŽP 178,72 

 

 

FNB 118 372,88 

 

 

FB 1 240,87 

 

 

FVPA 12 450,68 

 

 

SF 6 408,00 

 Konečný stav k 31.12.2019 (výsledek hospodaření) 30 000,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 142 360,91 

 

 



Financování (v tis. Kč)

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Příjmy celkem 2 035 372,00 2 341 576,57 2 351 350,54 +315 978,54 +9 773,97

Výdaje celkem 2 110 648,00 2 538 035,77 2 547 422,72 +436 774,72 +9 386,95

Saldo příjmy - výdaje -75 276,00 -196 459,20 -196 072,18 -120 796,18 +387,02

Příjmy celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 539 369,06 1 548 756,01 +117 359,01 +9 386,95

Výdaje celkem - bez konsolidačních položek 1 506 673,00 1 735 828,26 1 744 828,19 +238 155,19 +8 999,93

Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek -75 276,00 -196 459,20 -196 072,18 -120 796,18 +387,02

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků
-105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 0,00 0,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 

příjmů a výdajů vládního sektoru
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změna stavu na bankovních účtech +180 276,00 +301 459,20 +301 072,18 +120 796,18 -387,02

z toho:

FRR -39 075,00 +3 848,48 +33 848,48 +72 923,48 +30 000,00

FRHA +4 188,00 -1 419,06 -1 419,06 -5 607,06 0,00

FŽP +230,00 +6,11 -54,50 -284,50 -60,61

FNB +57 521,00 +96 418,16 +96 418,16 +38 897,16 0,00

FB +300,00 -400,55 -726,96 -1 026,96 -326,41

FVPA +21 992,00 +30 178,93 +30 178,93 +8 186,93 0,00

SF -5,00 +466,22 +466,22 +471,22 0,00

ZBÚ +135 125,00 +172 360,91 +142 360,91 +7 235,91 -30 000,00

Financování celkem +75 276,00 +196 459,20 +196 072,18 +120 796,18 -387,02

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Konsolidační položky 603 975,00 802 207,51 802 594,53 +198 619,53 +387,02

Schválený 

rozpočet              

r. 2019
Ukazatel

Rozdíl

Upravený 

rozpočet VI.                

r. 2019

Rozdíl

Upravený 

rozpočet V.                

r. 2019

Příloha č. 1



Příjmy (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                    

r. 2019               

Upravený 

rozpočet VI.                    

r. 2019               

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 243 000,00 243 000,00 253 000,00 +10 000,00 +10 000,00

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00

1121 Daň z příjmů právnických osob 232 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00 0,00

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 636,00 24 731,74 24 731,74 +2 095,74 0,00

1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 500 000,00 520 000,00 +20 000,00 +20 000,00

133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 78,28 115,07 +115,07 +36,79

1340
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů
36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

1353 Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 0,00 2 241,22 2 564,18 +2 564,18 +322,96

1361 Správní poplatky 14 605,00 14 613,00 14 613,00 +8,00 0,00

1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 10 000,00 8 955,30 8 839,40 -1 160,60 -115,90

1385 Dílčí daň z technických her 0,00 3 337,38 3 453,28 +3 453,28 +115,90

1511 Daň z nemovitých věcí 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00

tř. 1 Daňové příjmy celkem 1 132 941,00 1 139 656,92 1 170 016,67 +37 075,67 +30 359,75

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 225,00 4 225,00 4 225,00 0,00 0,00

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 224,00 2 824,00 2 824,00 -400,00 0,00

2141 Příjmy z úroků 125,00 1 875,00 2 766,20 +2 641,20 +891,20

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 6 154,45 6 154,45 +6 154,45 0,00

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 8 190,37 11 418,32 +11 418,32 +3 227,95

2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných 

veřejných rozpočtů
0,00 46,47 46,47 +46,47 0,00

2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 326,00 326,00 +326,00 0,00

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 972,31 1 972,31 +1 972,31 0,00

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 18,28 18,28 +8,28 0,00

Položka Název položky

Příloha č. 1



Příjmy (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                    

r. 2019               

Upravený 

rozpočet VI.                    

r. 2019               

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Položka Název položky

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 150,00 150,00 +150,00 0,00

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 1 107,69 1 223,95 +1 223,95 +116,26

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 357,00 9 225,33 9 225,33 +1 868,33 0,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 297,00 191,95 135,95 -161,05 -56,00

2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 9 664,43 11 947,26 +11 947,26 +2 282,83

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 83,00 83,00 83,00 0,00 0,00

tř. 2 Nedaňové příjmy 18 941,00 49 674,28 56 136,52 +37 195,52 +6 462,24

3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 2 444,58 2 444,58 +1 444,58 0,00

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 600,00 1 293,31 1 293,31 +693,31 0,00

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 120,00 120,00 +120,00 0,00

3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 11,34 +11,34 +11,34

tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 1 600,00 3 857,89 3 869,23 +2 269,23 +11,34

tř. 1 - 3 Vlastní příjmy 1 153 482,00 1 193 189,09 1 230 022,42 +76 540,42 +36 833,33

4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0,00 2 340,54 2 340,54 +2 340,54 0,00

4112 Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 56 230,00 60 940,00 60 940,00 +4 710,00 0,00

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42 370,00 65 800,35 60 380,18 +18 010,18 -5 420,17

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 156,00 156,00 +156,00 0,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 66 215,53 65 998,11 +65 998,11 -217,42

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 90 499,00 77 423,27 77 423,27 -13 075,73 0,00

4133 Převody z vlastních rezervních fondů 92 007,00 214 871,23 214 871,23 +122 864,23 0,00

4134 Převody z rozpočtových účtů 282 580,00 324 097,60 324 484,62 +41 904,62 +387,02

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 229 388,00 263 238,68 263 238,68 +33 850,68 0,00

4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 171,00 171,00 +171,00 0,00

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 88 816,00 73 133,28 51 324,49 -37 491,51 -21 808,79

Přijaté transfery celkem 881 890,00 1 148 387,48 1 121 328,12 +239 438,12 -27 059,36

Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek 277 915,00 346 179,97 318 733,59 +40 818,59 -27 446,38

P Ř Í J M Y   celkem 2 035 372,00 2 341 576,57 2 351 350,54 +315 978,54 +9 773,97

P Ř Í J M Y   celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 539 369,06 1 548 756,01 +117 359,01 +9 386,95

tř. 4

tř. 1 - 4

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

1 773 902,00 2 091 965,58 2 097 069,89 +323 167,89 +5 104,31

1 169 927,00 1 289 758,07 1 294 475,36 +124 548,36 +4 717,29

2 772,00 922,52 922,52 +150,52 0,00

3 19 605,00 17 562,57 17 574,57 -2 030,43 +12,00

4 404 045,00 484 610,72 483 614,72 +79 569,72 -996,00

6 260 562,00 276 073,04 270 983,04 +10 421,04 -5 090,00

6 452,00 8 767,96 8 767,96 +2 315,96 0,00

3 891,00 4 880,72 4 880,72 +989,72 0,00

2 561,00 3 887,24 3 887,24 +1 326,24 0,00

8 318 899,00 325 623,26 323 128,00 +4 229,00 -2 495,26

12 94 709,00 96 438,10 96 031,88 +1 322,88 -406,22

649 043,00 861 614,02 876 023,98 +226 980,98 +14 409,96

45 068,00 59 406,51 73 429,45 +28 361,45 +14 022,94

17 19 815,00 20 353,39 20 023,22 +208,22 -330,17

336 746,00 446 070,19 450 352,83 +113 606,83 +4 282,64

příspěvek na provoz 1 970,00 1 977,20 1 921,20 -48,80 -56,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 970,00 1 977,20 1 921,20 -48,80 -56,00
investiční příspěvek 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 845,00 846,90 846,90 +1,90 0,00

z toho: 
     ÚZ 00000 845,00 846,90 846,90 +1,90 0,00

příspěvek na provoz 1 144,00 1 149,60 1 149,60 +5,60 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 144,00 1 149,60 1 149,60 +5,60 0,00

Odbor územního rozvoje

Městská policie

Odbor sociálních věcí

Odbor organizační

vlastní činnost
z toho:

Odbor komunálních služeb

7

Ekonomický odbor - celkem

státní příspěvek na výkon pěstounské péče

13

MŠ Balzacova

MŠ E. Holuba

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)

MŠ ČSA

Odbor kancelář primátora

Organizační jednotky

Výdaje organizačních jednotek MMH celkem 

Odbor životního prostředí

Odbor školství a kultury

Výdaje organizačních jednotek  MMH celkem - bez konsolidačních 

položek

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 120,00 1 206,30 1 240,30 +120,30 +34,00

z toho: 

     ÚZ 00000 1 120,00 1 206,30 1 240,30 +120,30 +34,00

příspěvek na provoz 1 520,00 1 527,50 1 575,50 +55,50 +48,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 520,00 1 527,50 1 575,50 +55,50 +48,00

neinvestiční dotace 0,00 644,23 644,23 +644,23 0,00
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 81,11 81,11 +81,11 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 459,64 459,64 +459,64 0,00

     ÚZ 120113014 0,00 15,52 15,52 +15,52 0,00

     ÚZ 120513014 0,00 87,96 87,96 +87,96 0,00

příspěvek na provoz 1 160,00 1 164,00 1 164,00 +4,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 160,00 1 164,00 1 164,00 +4,00 0,00

příspěvek na provoz 2 019,00 2 029,20 2 029,20 +10,20 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 2 019,00 2 029,20 2 029,20 +10,20 0,00
neinvestiční dotace 0,00 120,54 120,54 +120,54 0,00
z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 18,08 18,08 +18,08 0,00

     ÚZ 120513014 0,00 102,46 102,46 +102,46 0,00

příspěvek na provoz 905,00 907,10 908,14 +3,14 +1,04

z toho:  

     ÚZ 00000 905,00 907,10 908,14 +3,14 +1,04

neinvestiční dotace 0,00 256,58 256,58 +256,58 0,00

z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 38,49 38,49 +38,49 0,00

     ÚZ 120513014 0,00 218,09 218,09 +218,09 0,00

MŠ Mládí

MŠ Moravská                                     

MŠ Okružní

MŠ Lípová

MŠ Horymírova
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 2 643,00 2 772,10 2 755,20 +112,20 -16,90

z toho:  

     ÚZ 00000 2 643,00 2 656,10 2 639,20 -3,80 -16,90
     ÚZ 00113 0,00 116,00 116,00 +116,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 117,67 117,67 +117,67 0,00
z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 17,65 17,65 +17,65 0,00
     ÚZ 120513014 0,00 100,02 100,02 +100,02 0,00

příspěvek na provoz 1 050,00 1 053,00 1 027,00 -23,00 -26,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 050,00 1 053,00 1 027,00 -23,00 -26,00

příspěvek na provoz 1 070,00 1 074,80 1 044,80 -25,20 -30,00

z toho: 

     ÚZ 00000 1 070,00 1 074,80 1 044,80 -25,20 -30,00
investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 1 952,00 1 958,30 1 958,30 +6,30 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 952,00 1 958,30 1 958,30 +6,30 0,00

příspěvek na provoz 907,00 909,50 909,50 +2,50 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 907,00 909,50 909,50 +2,50 0,00

investiční příspěvek 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 750,00 753,90 753,90 +3,90 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 750,00 753,90 753,90 +3,90 0,00

MŠ Petřvaldská

MŠ Švabinského

MŠ Puškinova

MŠ Sukova

MŠ Radniční

MŠ Přímá
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 857,00 859,70 842,70 -14,30 -17,00

z toho:  

     ÚZ 00000 857,00 859,70 842,70 -14,30 -17,00
neinvestiční dotace 0,00 290,18 290,18 +290,18 0,00
z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 43,53 43,53 +43,53 0,00
     ÚZ 120513014 0,00 246,65 246,65 +246,65 0,00
příspěvek na provoz 995,00 1 001,00 1 001,00 +6,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 995,00 1 001,00 1 001,00 +6,00 0,00
investiční příspěvek 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 1 060,00 1 062,30 1 062,30 +2,30 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 060,00 1 062,30 1 062,30 +2,30 0,00

příspěvek na provoz 740,00 742,30 742,30 +2,30 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 740,00 742,30 742,30 +2,30 0,00

příspěvek na provoz 22 707,00 22 994,70 22 931,84 +224,84 -62,86

z toho:  

     ÚZ 00000 22 707,00 22 878,70 22 815,84 +108,84 -62,86

     ÚZ 00113 0,00 116,00 116,00 +116,00 0,00

investiční příspěvek 313,00 313,00 313,00 0,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 313,00 313,00 313,00 0,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 1 429,20 1 429,20 0,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 81,11 81,11 +81,11 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 459,64 459,64 +459,64 0,00

     ÚZ 120113014 0,00 133,27 133,27 +133,27 0,00

     ÚZ 120513014 0,00 755,18 755,18 +755,18 0,00

MŠ U Stromovky

MŠ "U kamarádů"              

MŠ U Jeslí

MŠ celkem

MŠ U Topolů
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 716,00 3 781,24 3 781,24 +65,24 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 716,00 3 781,24 3 781,24 +65,24 0,00
neinvestiční dotace 0,00 2 338,10 2 338,10 +2 338,10 0,00
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 350,72 350,72 +350,72 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 1 987,38 1 987,38 +1 987,38 0,00

příspěvek na provoz 3 252,00 3 269,10 3 269,10 +17,10 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 252,00 3 269,10 3 269,10 +17,10 0,00

z toho: vázané prostředky 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 834,33 834,33 +834,33 0,00
z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 11,58 11,58 +11,58 0,00

     ÚZ 120513014 0,00 65,59 65,59 +65,59 0,00

     ÚZ 107117015 0,00 42,07 42,07 +42,07 0,00

     ÚZ 107517016 0,00 715,09 715,09 +715,09 0,00

investiční dotace 0,00 681,66 681,66 +681,66 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 37,87 37,87 +37,87 0,00

     ÚZ 107517969 0,00 643,79 643,79 +643,79 0,00

příspěvek na provoz 3 460,00 3 510,37 3 510,37 +50,37 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 460,00 3 510,37 3 510,37 +50,37 0,00

investiční příspěvek 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00

ZŠ 1.Máje

ZŠ F.Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká                               
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 496,00 3 566,24 3 564,94 +68,94 -1,30

z toho:  

     ÚZ 00000 3 496,00 3 566,24 3 564,94 +68,94 -1,30

neinvestiční dotace 0,00 2 067,05 2 067,05 +2 067,05 0,00
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 283,24 283,24 +283,24 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 1 604,99 1 604,99 +1 604,99 0,00

     ÚZ 120113014 0,00 26,82 26,82 +26,82 0,00

     ÚZ 120513014 0,00 152,00 152,00 +152,00 0,00

příspěvek na provoz 3 450,00 3 501,87 3 501,87 +51,87 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 3 450,00 3 501,87 3 501,87 +51,87 0,00

neinvestiční dotace 0,00 1 207,06 1 207,06 +1 207,06 0,00
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 176,34 176,34 +176,34 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 999,27 999,27 +999,27 0,00

     ÚZ 120113014 0,00 4,72 4,72 +4,72 0,00

     ÚZ 120513014 0,00 26,73 26,73 +26,73 0,00

investiční příspěvek 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 2 645,00 2 674,08 2 674,08 +29,08 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 2 645,00 2 674,08 2 674,08 +29,08 0,00

neinvestiční dotace 0,00 1 299,58 1 299,58 +1 299,58 0,00

z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 141,83 141,83 +141,83 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 803,68 803,68 +803,68 0,00

     ÚZ 120113014 0,00 53,11 53,11 +53,11 0,00

     ÚZ 120513014 0,00 300,96 300,96 +300,96 0,00

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Jarošova

ZŠ Gorkého
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 2 906,00 2 962,66 2 967,34 +61,34 +4,68
z toho:  

     ÚZ 00000 2 906,00 2 962,66 2 967,34 +61,34 +4,68

neinvestiční dotace 0,00 2 909,66 2 909,66 +2 909,66 0,00
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 248,36 248,36 +248,36 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 1 407,40 1 407,40 +1 407,40 0,00
     ÚZ 107117015 0,00 65,31 65,31 +65,31 0,00
     ÚZ 107517016 0,00 1 110,28 1 110,28 +1 110,28 0,00
     ÚZ 120113014 0,00 11,75 11,75 +11,75 0,00
     ÚZ 120513014 0,00 66,56 66,56 +66,56 0,00
investiční dotace 0,00 1 032,20 1 032,20 +1 032,20 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 57,34 57,34 +57,34 0,00

     ÚZ 107517969 0,00 974,86 974,86 +974,86 0,00

příspěvek na provoz 3 038,00 3 688,44 3 443,44 +405,44 -245,00
z toho:  
     ÚZ 00000 3 038,00 3 688,44 3 443,44 +405,44 -245,00
neinvestiční dotace 0,00 1 030,63 813,22 +813,22 -217,41
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 143,72 121,98 +121,98 -21,74
     ÚZ 103533063 0,00 876,04 691,24 +691,24 -184,80
     ÚZ 103100253 0,00 10,87 0,00 0,00 -10,87

příspěvek na provoz 3 840,00 3 915,40 4 182,40 +342,40 +267,00
z toho:  

     ÚZ 00000 3 840,00 3 904,50 4 171,50 +331,50 +267,00
     ÚZ 00010 0,00 10,90 10,90 +10,90 0,00
příspěvek na provoz 4 005,00 4 072,70 3 992,20 -12,80 -80,50
z toho:  

     ÚZ 00000 4 005,00 4 072,70 3 992,20 -12,80 -80,50

neinvestiční dotace 0,00 1 726,32 1 726,32 +1 726,32 0,00

z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 28,40 28,40 +28,40 0,00
     ÚZ 120513014 0,00 160,95 160,95 +160,95 0,00
     ÚZ 103133063 0,00 230,55 230,55 +230,55 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 1 306,42 1 306,42 +1 306,42 0,00

ZŠ M.Kudeříkové                           

ZŠ M.Pujmanové

ZŠ K. Světlé

ZŠ Kpt. Jasioka
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 793,00 3 710,41 3 710,41 -82,59 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 3 793,00 3 686,42 3 686,42 -106,58 0,00
     ÚZ 00010 0,00 23,99 23,99 +23,99 0,00
neinvestiční dotace 0,00 2 262,88 2 262,88 +2 262,88 0,00
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 339,43 339,43 +339,43 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 1 923,45 1 923,45 +1 923,45 0,00
investiční příspěvek 0,00 478,00 478,00 +478,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 478,00 478,00 +478,00 0,00
příspěvek na provoz 5 641,00 5 746,38 5 746,38 +105,38 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 5 641,00 5 746,38 5 746,38 +105,38 0,00
neinvestiční dotace 0,00 1 350,76 1 350,76 +1 350,76 0,00
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 202,55 202,55 +202,55 0,00
     ÚZ 103533063 0,00 1 147,78 1 147,78 +1 147,78 0,00
     ÚZ 107117015 0,00 0,02 0,02 +0,02 0,00
     ÚZ 107517016 0,00 0,41 0,41 +0,41 0,00
investiční příspěvek 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00
investiční dotace 0,00 2 197,04 2 197,04 +2 197,04 0,00
z toho:  
     ÚZ 107117968 0,00 122,06 122,06 +122,06 0,00
     ÚZ 107517969 0,00 2 074,98 2 074,98 +2 074,98 0,00

ZŠ Moravská

ZŠ Mládežnická
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 6 708,00 6 781,48 6 781,48 +73,48 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 6 708,00 6 781,48 6 781,48 +73,48 0,00
neinvestiční dotace 0,00 951,99 951,99 +951,99 0,00
z toho:  
     ÚZ 107117015 0,00 52,89 52,89 +52,89 0,00
     ÚZ 107517016 0,00 899,10 899,10 +899,10 0,00
investiční příspěvek 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00
investiční dotace 0,00 2 570,60 2 570,60 +2 570,60 0,00
z toho:  
     ÚZ 107117968 0,00 142,81 142,81 +142,81 0,00
     ÚZ 107517969 0,00 2 427,79 2 427,79 +2 427,79 0,00

příspěvek na provoz 1 304,00 2 230,62 2 292,62 +988,62 +62,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 304,00 2 230,62 2 292,62 +988,62 +62,00

neinvestiční dotace 0,00 963,30 963,30 +963,30 0,00

z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 144,49 144,49 +144,49 0,00

     ÚZ 103533063 0,00 818,81 818,81 +818,81 0,00

příspěvek na provoz 3 068,00 3 130,83 3 143,48 +75,48 +12,65

z toho:  

     ÚZ 00000 3 068,00 3 121,74 3 134,39 +66,39 +12,65

     ÚZ 00010 0,00 9,09 9,09 +9,09 0,00

investiční příspěvek 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00

z toho:

     ÚZ 00000 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 428,00 428,00 +428,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 64,20 64,20 +64,20 0,00
     ÚZ 120513014 0,00 363,80 363,80 +363,80 0,00

příspěvek na provoz 1 339,00 1 365,94 1 365,94 +26,94 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 1 339,00 1 365,94 1 365,94 +26,94 0,00

ZŠ a MŠ Na Nábřeží                                   

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Zelená                                         

ZŠ a MŠ Selská                                          
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 957,00 4 041,98 4 039,99 +82,99 -1,99

z toho:  

     ÚZ 00000 3 957,00 4 015,70 4 013,71 +56,71 -1,99
     ÚZ 00010 0,00 26,28 26,28 +26,28 0,00
neinvestiční dotace 0,00 289,74 289,74 +289,74 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117015 0,00 16,10 16,10 +16,10 0,00
     ÚZ 107517016 0,00 273,64 273,64 +273,64 0,00
investiční příspěvek 0,00 0,00 1,99 +1,99 +1,99
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 1,99 +1,99 +1,99
investiční dotace 0,00 1 960,73 1 960,73 +1 960,73 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 108,93 108,93 +108,93 0,00
     ÚZ 107517969 0,00 1 851,80 1 851,80 +1 851,80 0,00

příspěvek na provoz 59 618,00 61 949,74 61 967,28 +2 349,28 +17,54
z toho:  

     ÚZ 00000 59 618,00 61 879,48 61 897,02 +2 279,02 +17,54

     ÚZ 00010 0,00 70,26 70,26 +70,26 0,00

neinvestiční dotace 0,00 19 659,40 19 441,99 +19 441,99 -217,41
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 2 261,23 2 239,49 +2 239,49 -21,74

     ÚZ 103533063 0,00 12 875,22 12 690,42 +12 690,42 -184,80

     ÚZ 103100253 0,00 10,87 0,00 0,00 -10,87

     ÚZ 107117015 0,00 176,39 176,39 +176,39 0,00

     ÚZ 107517016 0,00 2 998,52 2 998,52 +2 998,52 0,00

     ÚZ 120113014 0,00 200,58 200,58 +200,58 0,00

     ÚZ 120513014 0,00 1 136,59 1 136,59 +1 136,59 0,00

investiční příspěvek 1 355,00 1 833,00 1 834,99 +479,99 +1,99
z toho:  
     ÚZ 00000 1 355,00 1 833,00 1 834,99 +479,99 +1,99
investiční dotace 0,00 8 442,23 8 442,23 +8 442,23 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 469,01 469,01 +469,01 0,00

     ÚZ 107517969 0,00 7 973,22 7 973,22 +7 973,22 0,00

ZŠ celkem

ZŠ Žákovská
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 154,00 3 360,60 3 099,60 -54,40 -261,00
z toho:
     ÚZ 00000 3 154,00 3 360,60 3 099,60 -54,40 -261,00
neinvestiční dotace 0,00 140,00 140,00 +140,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00332 0,00 70,00 70,00 +70,00 0,00

     ÚZ 00337 0,00 28,70 28,70 +28,70 0,00

     ÚZ 33064 0,00 41,30 41,30 +41,30 0,00

příspěvek na provoz 28 000,00 28 000,00 30 600,00 +2 600,00 +2 600,00
z toho:  
     ÚZ 00000 28 000,00 28 000,00 30 600,00 +2 600,00 +2 600,00

neinvestiční dotace 0,00 36 796,00 36 796,00 +36 796,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 13305 0,00 36 796,00 36 796,00 +36 796,00 0,00

příspěvek na provoz 22 580,00 22 580,00 22 580,90 +0,90 +0,90

z toho:  

     ÚZ 00000 22 580,00 22 580,00 22 580,90 +0,90 +0,90

neinvestiční dotace 0,00 1 039,00 1 039,00 +1 039,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00345 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00 0,00

     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 +10,00 0,00

příspěvek na provoz 43 750,00 44 617,50 44 784,93 +1 034,93 +167,43
z toho:  
     ÚZ 00000 43 750,00 44 486,49 44 653,92 +903,92 +167,43

     ÚZ 00010 0,00 131,01 131,01 +131,01 0,00

MKS

MK

Domov seniorů Havířov

ASTERIX
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 46 482,00 46 495,52 46 500,57 +18,57 +5,05
z toho:  

     ÚZ 00000 46 482,00 46 495,52 46 500,57 +18,57 +5,05

neinvestiční dotace 0,00 13 320,00 13 320,00 +13 320,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00351 0,00 526,00 526,00 +526,00 0,00

     ÚZ 00359 0,00 243,00 243,00 +243,00 0,00

     ÚZ 13305 0,00 12 551,00 12 551,00 +12 551,00 0,00

investiční příspěvek 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00

z toho:  
     ÚZ 00000 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 40 943,00 40 968,80 42 999,80 +2 056,80 +2 031,00
z toho:  
     ÚZ 00000 40 943,00 40 943,00 42 974,00 +2 031,00 +2 031,00
     ÚZ 00113 0,00 25,80 25,80 +25,80 0,00
investiční příspěvek 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00 0,00

příspěvek na provoz 11 385,00 11 385,00 11 385,00 0,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 11 385,00 11 385,00 11 385,00 0,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 12 287,50 12 287,50 +12 287,50 0,00
z toho:  
     ÚZ 00359 0,00 130,50 130,50 +130,50 0,00
     ÚZ 13305 0,00 12 157,00 12 157,00 +12 157,00 0,00

SSmH

SANTÉ 

SSRZ
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                       

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                       

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl.2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

Organizační jednotky

290 227,00 387 551,19 391 833,83 +101 606,83 +4 282,64

MŠ provoz 22 707,00 22 994,70 22 931,84 +224,84 -62,86

ZŠ provoz 59 618,00 61 949,74 61 967,28 +2 349,28 +17,54

Ostatní př. organizace - provoz 196 294,00 197 407,42 201 950,80 +5 656,80 +4 543,38
z toho:

     ÚZ 00000 278 619,00 282 008,79 286 506,85 +7 887,85 +4 498,06
     ÚZ 00010 0,00 201,27 201,27 +201,27 0,00
     ÚZ 00113 0,00 141,80 141,80 +141,80 0,00
neinvestiční dotace 0,00 84 671,10 84 453,69 +84 453,69 -217,41
z toho:

     ÚZ 00332 0,00 70,00 70,00 +70,00 0,00
     ÚZ 00337 0,00 28,70 28,70 +28,70 0,00
     ÚZ 00345 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00 0,00
     ÚZ 00351 0,00 526,00 526,00 +526,00 0,00
     ÚZ 00359 0,00 373,50 373,50 +373,50 0,00
     ÚZ 13305 0,00 61 504,00 61 504,00 +61 504,00 0,00
     ÚZ 33064 0,00 41,30 41,30 +41,30 0,00
     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 +10,00 0,00
     ÚZ 103133063 0,00 2 342,34 2 320,60 +2 320,60 -21,74
     ÚZ 103533063 0,00 13 334,86 13 150,06 +13 150,06 -184,80
     ÚZ 103100253 0,00 10,87 0,00 0,00 -10,87
     ÚZ 107117015 0,00 176,39 176,39 +176,39 0,00
     ÚZ 107517016 0,00 2 998,52 2 998,52 +2 998,52 0,00
     ÚZ 120113014 0,00 333,85 333,85 +333,85 0,00
     ÚZ 120513014 0,00 1 891,77 1 891,77 +1 891,77 0,00
investiční příspěvek 11 608,00 12 086,00 12 087,99 +479,99 +1,99
z toho:  

     ÚZ 00000 11 608,00 12 086,00 12 087,99 +479,99 +1,99
investiční dotace 0,00 8 442,23 8 442,23 +8 442,23 0,00
z toho:  

     ÚZ 107117968 0,00 469,01 469,01 +469,01 0,00
     ÚZ 107517969 0,00 7 973,22 7 973,22 +7 973,22 0,00

46 519,00 58 519,00 58 519,00 +12 000,00 0,00
z toho: ÚZ 00010 0,00 8 000,00 8 000,00 +8 000,00 0,00
            ÚZ 00115 20 000,00 24 000,00 24 000,00 +4 000,00 0,00

2 110 648,00 2 538 035,77 2 547 422,72 +436 774,72 +9 386,95

1 506 673,00 1 735 828,26 1 744 828,19 +238 155,19 +8 999,93

Příspěvkové organizace celkem

V Ý D A J E   celkem

Ostatní dotace a dary

V Ý D A J E   celkem - bez konsolidačních položek
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Příjmy podle organizačních jednotek (v tis.Kč)

Schválený 

rozpočet                           

r. 2019

Upravený 

rozpočet V.                      

r. 2019

Upravený 

rozpočet VI.                      

r. 2019

Rozdíl Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2

2 035 372,00 2 341 576,57 2 351 350,54 +315 978,54 +9 773,97

1 431 397,00 1 539 369,06 1 548 756,01 +117 359,01 +9 386,95

1 13 000,00 13 145,99 13 206,39 +206,39 +60,40

2 100,00 218,11 278,72 +178,72 +60,61

3 112,00 146,97 175,85 +63,85 +28,88

4 32,00 182,00 192,00 +160,00 +10,00

5 3 000,00 3 033,05 3 177,92 +177,92 +144,87

6 70 285,00 73 477,45 68 387,45 -1 897,55 -5 090,00

7 800,00 1 100,02 1 102,02 +302,02 +2,00

8 9 840,00 11 529,23 11 529,23 +1 689,23 0,00

10 0,00 11 930,73 14 213,56 +14 213,56 +2 282,83

12 180,00 1 250,46 1 576,87 +1 396,87 +326,41

1 938 023,00 2 218 934,54 2 228 222,06 +290 199,06 +9 287,52

1 334 048,00 1 416 727,03 1 425 627,53 +91 579,53 +8 900,50

14 0,00 6 559,39 9 219,84 +9 219,84 +2 660,45

17 0,00 68,63 68,63 +68,63 0,00

13

Správní odbor

Příspěvky a dotace organizacím

Městská policie

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Organizační jednotka

Příjmy organizačních jednotek celkem

Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních 

položek

Odbor vnitra a živnostenský úřad

Odbor životního prostředí

Odbor kancelář primátora

Odbor komunálních služeb

Odbor školství a kultury

Odbor územního rozvoje

Stavební a silniční správní úřad

Odbor organizační

Odbor sociálních věcí
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet V.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet VI.         

r. 2019
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 130 542,00 161 941,22 161 941,22

Převod výsledku hospodaření r. 2018 ze ZBÚ +131 042,00 +168 163,68 +168 163,68

Převod na FRR na základě vypořádání r. 2018 0,00 +10 300,78 +10 300,78

Převod z FRR na základě vypořádání r. 2018 0,00 -471,29 -471,29

Převod na spořící účet 0,00 0,00 -30 000,00

Příjmy FRR + 40,00 + 2 558,29 + 2 558,29

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 40,00 1 640,00 1 640,00

           vypořádání se SR 0,00 439,25 439,25

           vratky nevyčerpaných dotací 0,00 479,04 479,04

Zapojení FRR do výdajů a financování - 92 007,00 - 184 399,94 - 184 399,94

z toho: OŠK 0,00 508,67 508,67

           OÚR 59 967,00 119 517,00 119 517,00

           OSV 0,00 689,70 689,70

           OJ 10 - PO 0,00 201,27 201,27

           OJ 10 - Ostatní dotace a dary 0,00 8 000,00 8 000,00

           EO 32 040,00 55 396,54 55 396,54

           KP 0,00 86,76 86,76

Konečný stav k 31.12.2019 169 617,00 158 092,74 128 092,74

Změna stavu účtu FRR -39 075,00 +3 848,48 +33 848,48

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet V.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet VI.         

r. 2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 29 500,00 30 057,40 30 057,40

Převod z FRHA na základě vypořádání r. 2018 0,00 -547,39 -547,39

Příjmy FRHA + 2,00 + 6 156,45 + 6 156,45

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 2,00 2,00 2,00

           dividendy 0,00 6 154,45 6 154,45

Zapojení FRHA do výdajů -4 190,00 -4 190,00 -4 190,00

z toho: OKS 4 190,00 4 190,00 4 190,00

Konečný stav k 31.12.2019 25 312,00 31 476,46 31 476,46

Změna stavu účtu FRHA +4 188,00 -1 419,06 -1 419,06

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
           prostředků na účtu FRR                

Tok finančních prostředků a tvorba finančních
                                 prostředků na účtu FRHA                       
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet V.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet VI.         

r. 2019
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 865,00 892,18 892,18

Převod na FŽP na základě vypořádání r. 2018 0,00 +105,78 +105,78

Příjmy FŽP 0,00 +118,11 +178,72

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 0,00

           příjem z položky 1334 0,00 70,88 107,67

           příjem z položky 1335 0,00 7,40 7,40

           příjem z položky 2212 0,00 39,83 63,65

Zapojení FŽP do výdajů - 230,00 - 230,00 - 230,00

z toho: OŽP  230,00  230,00  230,00

Konečný stav k 31.12.2019 635,00 886,07 946,68

Změna stavu účtu FŽP +230,00 +6,11 -54,50

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet V.                 

r. 2019

Upravený     

rozpočet VI.                 

r. 2019
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 75 060,00 96 706,39 96 706,39

Převod z FNB na základě vypořádání r. 2018 0,00 -9 701,04 -9 701,04

Příjmy FNB +135 147,00 +118 372,88 +118 372,88

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 12,00 12,00 12,00

           daň z příjmů PO z HČ za rok 2018 22 636,00 19 902,31 19 902,31

           zálohy na HV z HČ za rok 2019 po zdanění 83 000,00 83 000,00 83 000,00

           doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2018 7 499,00 0,00 0,00

           přeplatek záloh na HV po zdanění za rok 2018 0,00 -5 576,73 -5 576,73

           dotace "Sanace obytných domů" 21 400,00 19 900,00 19 900,00

           prodej bytového fondu 600,00 1 135,30 1 135,30

Zapojení FNB do výdajů a financování - 192 668,00 - 205 090,00 - 205 090,00

z toho: OÚR  160 595,00  173 017,00  173 017,00

           EO  32 073,00  32 073,00  32 073,00

Konečný stav k 31.12.2019 17 539,00 288,23 288,23

Změna stavu účtu FNB +57 521,00 +96 418,16 +96 418,16

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet V.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet VI.         

r. 2019
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 723,00 606,68 606,68

Převod na FB na základě vypořádání r. 2018 0,00 +166,34 +166,34

Převod z FB na základě vypořádání r. 2018 0,00 -52,35 -52,35

Příjmy FB 0,00 +914,46 +1 240,87

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 0,00

           příjem z položky 2212 0,00 914,46 1 240,87

Zapojení FB do výdajů -300,00 - 627,90 - 627,90

z toho: MP 300,00 486,10 486,10

           OJ 10 - MŠ Petřvaldská 0,00 116,00 116,00

           OJ 10 - SSRZ 0,00 25,80 25,80

Konečný stav k 31.12.2019 423,00 1 007,23 1 333,64

Změna stavu účtu FB +300,00 -400,55 -726,96

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

                 prostředků na účtu FŽP                      

                                    prostředků na účtu FNB                

                                     prostředků na účtu FB               
  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet V.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet VI.         

r. 2019
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 28 775,00 30 909,94 30 909,94

Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2018 0,00 +170,39 +170,39

Příjmy FVPA +10 008,00 +12 450,68 +12 450,68
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 8,00 158,00 158,00
           příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách 10 000,00 12 292,68 12 292,68

Zapojení FVPA do výdajů - 32 000,00 - 42 800,00 - 42 800,00

z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"  20 000,00  24 000,00  24 000,00

           OÚR  12 000,00  16 800,00  16 800,00

           OKS  0,00  2 000,00  2 000,00

Konečný stav k 31.12.2019 6 783,00 731,01 731,01

Změna stavu účtu FVPA +21 992,00 +30 178,93 +30 178,93

                                     prostředků na účtu SF                     

Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet V.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet VI.         

r. 2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 3 077,00 3 731,82 3 731,82

Převod na SF na základě vypořádáníj r. 2018 0,00 +28,78 +28,78

Příjmy SF +6 408,00 +6 408,00 +6 408,00

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 0,00
           tvorba SF MMH 4 592,00 4 592,00 4 592,00
           tvorba SF MP 1 811,00 1 811,00 1 811,00

           splátka zápůjčky 5,00 5,00 5,00

Zapojení do výdajů -6 403,00 -6 903,00 -6 903,00

z toho: ORG 4 592,00 5 092,00 5 092,00

           MP 1 811,00 1 811,00 1 811,00

Konečný stav k 31.12.2019 3 082,00 3 265,60 3 265,60

Změna stavu účtu SF -5,00 +466,22 +466,22

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                                  prostředků na účtu FVPA                      
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2019

Upravený         

rozpočet V.         

r. 2019

Upravený         

rozpočet VI.         

r. 2019

(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2019 135 125,00 172 360,91 172 360,91

Převod výsledku hospodaření r. 2018 na FRR -131 042,00 -168 163,68 -168 163,68

Převod na spořící účet z FRR 0,00 0,00 + 30 000,00

Příjmy celkem +1 431 397,00 +1 539 369,06 +1 548 756,01

Výdaje celkem -1 506 673,00 -1 735 828,26 -1 744 828,19

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků
-105 000,00 -105 000,00 -105 000,00

Zapojení fondů do výdajů a financování +327 798,00 +444 240,84 +444 240,84

z toho: FRR 92 007,00 184 399,94 184 399,94

           FRHA 4 190,00 4 190,00 4 190,00

           FŽP 230,00 230,00 230,00

           FNB 192 668,00 205 090,00 205 090,00
           FB 300,00 627,90 627,90
           FVPA 32 000,00 42 800,00 42 800,00
           SF 6 403,00 6 903,00 6 903,00

Příjmy fondů -151 605,00 -146 978,87 -147 365,89

z toho: FRR 40,00 2 558,29 2 558,29

           FRHA 2,00 6 156,45 6 156,45

           FŽP 0,00 118,11 178,72

           FNB 135 147,00 118 372,88 118 372,88

           FB 0,00 914,46 1 240,87

           FVPA 10 008,00 12 450,68 12 450,68

           SF 6 408,00 6 408,00 6 408,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 

příjmů a výdajů vládního sektoru
0,00 0,00 0,00

Konečný stav k 31.12.2019 0,00 0,00 30 000,00

Změna stavu účtu ZBÚ + 135 125,00 + 172 360,91 + 142 360,91

Tok finančních prostředků a tvorba finančních
                      prostředků na ZBÚ po konsolidaci                       

Příloha č. 3



Seznam použitých zkratek

 ASTERIX  - ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o.

č.  - číslo

ČSA  - Československé armády

DPH  - daň z přidané hodnoty

DPS  - dům s pečovatelskou službou

DSH  - Domov seniorů Havířov

EO  - ekonomický odbor

 FB  -  fond bezpečnosti 

 FO  -  fyzická osoba 

 FRHA  -  fond rozvoje hospodářských aktivit 

 FRR  -  fond rezerv a rozvoje 

FNB  - fond nájemního bydlení

FVPA  - fond veřejně prospěšných aktivit

 FŽP  -  fond životního prostředí 

 HČ  -  hospodářská činnost 

 HV  -  hospodářský výsledek 

 IT  -  informační technologie  

 Kč  -  korun českých 

 KP  -  kancelář primátora 

 KÚ MSK  -  Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 MF  -  Ministerstvo financí 

 MK  -  Městská knihovna Havířov 

 MKS  -  Městské kulturní středisko Havířov 

 MMH  -  Magistrát města Havířova 

 MMR   -  Ministerstvo pro místní rozvoj 

 MP  -  Městská policie Havířov 

 MRA, s.r.o.  -  Městská realitní agentura, s.r.o. 

 MŠ  -  mateřská škola 

 MŠMT  -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 MVČR  -  Ministerstvo vnitra České republiky 

OJ  - organizační jednotka

OKS  - odbor komunálních služeb

OP  - operační program

ORG  - odbor organizační

OSV  - odbor sociálních věcí

OŠK  - odbor školství a kultury

OÚR  - odbor územního rozvoje

OVŽÚ  - odbor vnitra a živnostenský úřad

OŽP  - odbor životního prostředí

 PO  -  právnická osoba 

 r.  -  rok 

 RM  -  rada města 

RMH  - Rada města Havířova

RÚ  - rozpočtové úpravy

 SANTÉ  -  SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 

 SF  -  sociální fond 

 SFŽP  -  Státní fond  životního prostředí 

 sl.  -  sloupec 

 SO  -  správní odbor 



Seznam použitých zkratek

 SR  -  státní rozpočet 

 SSmH  -  Sociální služby města Havířova 

 SSRZ  -  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 SSSÚ  -  stavební a silniční správní úřad 

 tis.  -  tisíc 

 tř.  -  třída 

 usn.  -  usnesení 

 ÚZ  -  účelový zdroj (znak) 

 VPS  -  všeobecná pokladní správa 

 VŠ  -  vysoká škola  

 VÚH  -   víceúčelová hala  

 ZBÚ  -  základní běžný účet 

 ZM  - zastupitelstvo města  

 ZMH  - Zastupitelstvo města Havířova 

ZŠ  - základní škola
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Příloha č. 1 

A.  P Ř Í J M Y             
 
Příjmy města tvoří daňové příjmy (třída 1), nedaňové příjmy (třída 2), kapitálové příjmy (třída 3)  

a přijaté transfery (třída 4). Rozpočtované příjmy (po konsolidaci) na rok 2020 jsou  

ve výši 1 495 702,00 tis. Kč. Konsolidační položky jsou pro rok 2020 vypočteny ve výši   

748 330,00 tis. Kč (výše konsolidačních položek se odvíjí od převodů mezi účelovými fondy města 

a ZBÚ). Rozpočtované příjmy roku 2020 včetně konsolidačních položek jsou ve výši  

2 244 032,00 tis. Kč. 

 

 

Struktura příjmů pro rok 2020 (po konsolidaci) 

 

 

 
 

 

 

 

Porovnání příjmů po konsolidaci podle příjmových tříd za roky 2017 až 2020 (v tis. Kč): 

Příjmová třída 
Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost             

r. 2018 

Schválený 

rozpočet                       

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost                       

r. 2019 

Návrh               

r. 2020 

tř.1 – daňové příjmy 1 077 648,22 1 152 771,08 1 132 941,00 1 191 672,00 1 196 183,00 

tř.2 – nedaňové příjmy 50 625,65 67 204,21 18 941,00 59 298,00 31 376,00 

tř.3 – kapitálové příjmy 18 672,60 9 268,86 1 600,00 4 555,00 1 600,00 

tř.1 až 3 – vlastní příjmy 1 146 946,47 1 229 244,15 1 153 482,00 1 255 525,00 1 229 159,00 

tř.4 – přijaté transfery 288 942,51 345 282,55 277 915,00 318 988,00 266 543,00 

tř.1 až 4 – příjmy celkem 1 438 888,99 1 574 526,70 1 431 397,00 1 574 513,00 1 495 702,00 
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Podíl jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech po konsolidaci (v %): 

Příjmová třída 
Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost             

r. 2018 

Schválený 

rozpočet                       

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost                       

r. 2019 

Návrh               

r.2020 

tř.1 – daňové příjmy 74,90 73,21 79,15 75,69 79,97 

tř.2 – nedaňové příjmy 3,72 4,27 1,32 3,76 2,10 

tř.3 – kapitálové příjmy 1,30 0,59 0,11 0,29 0,11 

tř.1 až 3 – vlastní příjmy 79,92 78,07 80,58 79,74 82,18 

tř.4 – přijaté transfery 20,08 21,93 19,42 20,26 17,82 

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

Struktura příjmů v letech 2017 až 2020 je graficky znázorněna v Příloze č. 5. 
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1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 

 
Daňové příjmy tvoří příjmovou třídu 1 a jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů. Výše daňových 

příjmů je závislá jak na ekonomické situaci, na sazbách jednotlivých daní a na poměru, v jakém se 

vypočítává podíl obcí jako celku, ale také na pravidlech výpočtu objemu sdílených daní pro 

jednotlivé obce. Do této třídy řadíme daně z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané 

hodnoty (DPH), daň z nemovitostí. Do této třídy se řadí také poplatky a odvody v oblasti životního 

prostředí, místní poplatky z vybraných činností a služeb (za likvidaci komunálního odpadu, ze psů, 

za užívání veř. prostranství, atd.), ostatní odvody z vybraných činností a služeb (odvod z loterií  

a podobných her kromě z VHP, odvod z VHP, příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 

žadatelů o řidičské oprávnění) a správní poplatky. Daňové příjmy jsou pro rok 2020 stanoveny ve 

výši 1 196 183,00 tis. Kč a tvoří tak 79,97 % celkových příjmů (po konsolidaci).  

 

 

Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč) 
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příjmy ze sdílených daní daňové příjmy příjmy celkem

 

 

 

Kritéria propočtu procentního podílu na sdílených daních: 

 Od 1.1.2018 

Počet obyvatel 10 % 

Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí 9 % 

Postupné přechody 78 % 

Výměra katastrálního území obce 3 % 

Celkem 100 % 

 

Poznámka: Započtená výměra katastrálního území obce maximálně 10 ha na každého obyvatele  

                   obce. 
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Procento, kterým se každá obec podílí na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu 

zveřejňuje Ministerstvo financí vyhláškou. Tato vyhláška má účinnost od 1.9. předcházejícího roku. 

  

Vývoj kritérií pro stanovení procentního podílu:  

Kritéria 
Účinnost 

od 1.9.2015 

Účinnost 

od 1.9.2016 

Účinnost          

od 1.9.2017 

Účinnost 

od 1.9.2018 

Účinnost 

od 1.9.2019 

počet obyvatel      

Havířov 75 049 74 101 73 274 72 382 71 903 

Česká republika 10 536 433 10 553 843 10 578 820 10 610 055 10 649 800 

počet zaměstnanců      

Havířov 14 868 17 694 16 567 15 963 15 956 

Česká republika 4 926 441 5 066 487 5 242 520 5 406 922 5 497 210 

počet dětí MŠ a žáků ZŠ      

Havířov 8 122 8 099 8 068 8 093 8 039 

Česká republika 1 180 839 1 205 847 1 227 324 1 245 043 1 257 832 

Poznámka: Výměru katastrálního území obce neuvádíme, protože se prakticky nemění. 

 

 

Na základě těchto kritérií byly pro město Havířov v jednotlivých letech stanoveny tyto procentní 

podíly (%): 

Procentní podíl  
Účinnost 

od 1.9.2016 

Účinnost 

od 1.9.2017 

Účinnost 

od 1.9.2017 

Účinnost 

od 1.9.2018 

Účinnost 

od 1.9.2019 

DPH a daně z příjmů 0,559430 0,550260 0,541428 0,534959 0,528288 

motivační složka 0,301800 0,349236 0,316012 0,295233 0,290435 

Poznámka: Motivační složka je 1,50% z hrubého výnosu daně z příjmů FO ZČ podle podílu     

                    počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců ČR. 

 

 

Porovnání vývoje příjmů ze sdílených daní (tis. Kč): 

 
Skutečnost         

r. 2017 

Skutečnost    

r. 2018 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost     

r. 2019 

Návrh              

r. 2020 

FO ZČ dle počtu obyvatel 215 451,06 242 621,74 235 000,00 255 000,00 255 000,00 
FO ZČ dle počtu 

zaměstnanců 
8 025,04 8 534,51 8 000,00 9 000,00 9 000,00 

FO podnik. z celostátního 

výnosu 
5 868,70 5 788,50 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

FO srážková daň 20 454,42 22 862,01 22 000,00 24 000,00 25 000,00 

Právnické osoby 217 734,98 209 881,76 235 000,00 240 000,00 243 000,00 

DPH 441 794,90 516 817,99 500 000,00 520 000,00 527 000,00 

Celkem sdílené daně 909 329,10 1 006 506,51 1 006 000,00 1 054 000,00 1 065 000,00 

Daňové příjmy celkem 1 077 648,22 1 152 771,08 1 132 656,92 1 191 672,00 1 196 183,00 
podíl sdílených daní na 

daňových příjmech 

celkem (%) 
84,38 87,31 88,82 88,45 89,03 

 

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (položka 1111) je  dvousložkovým příjmem. První 

složka se odvíjí od počtu obyvatel a koeficientech postupných přechodů. Druhá složka je tzv. 

motivační a je závislá na poměru počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců v ČR. Pro rok 

2020 je příjem na položce 1111 stanoven ve výši 264 000,00 tis. Kč. 
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Vývoj příjmů z této daně od roku 2017 (v tis. Kč): 

Daň z příjmů FO  

ze závislé činnosti  

a funkčních požitků 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet  

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

podle počtu obyvatel 215 451,06 242 621,74 235 000,00 255 000,00 255 000,00 

podle počtu zaměstnanců 8 025,04 8 534,51 8 000,00 9 000,00  9 000,00 

Celkem 223 476,10 251 156,25 243 000,00 264 000,00 264 000,00 

 

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (položka 1112). U této daně došlo k 1.1.2017 

k legislativní změně. Původně byl tento daňový příjem dvousložkový, ale novelou zákona  

o rozpočtovém určení daní se zrušil 30% podíl obcí z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, 

které mají na území obce bydliště. Tuto daň tvoří už jen jedna složka a to podíl 23,58 % z 60 % 

z celostátního hrubého výnosu daně. Ve skutečnosti roku 2017 je ještě příjem ze zrušené složky 

daně ve výši 2 471,90 tis. Kč. Jedná se o poslední doplatek roku 2016, který byl připsán na účet 

města začátkem roku 2017. 

 

Vývoj příjmů od roku 2017 podle složek (v tis. Kč): 

Daň z příjmů FO ze SVČ 
Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet  

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

podle místa bydliště 2 471,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

z celostátního výnosu 5 868,70 5 788,50 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Celkem 8 340,60 5 788,50 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (položka 1113) tzv. srážková daň, zahrnuje daně 

z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby daně. Pro rok 2020 je tento příjem stanoven ve výši 25 000,00 tis. Kč.  

 

Vývoj příjmů od roku 2017 (v tis. Kč): 

Daň z příjmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 

Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2019 

Návrh                  

r. 2020 

 20 454,42 22 862,01 22 000,00 24 000,00 25 000,00 

 

Daň z příjmů právnických osob (položka 1121). Příjem z daně z příjmů právnických osob se 

vyvíjí velmi příznivě a očekávaná skutečnost pro rok 2019 je stanovena ve výši 240 000,00 tis. Kč. 

Návrh příjmu z této daně pro rok 2020 je stanoven ve výši 243 000,00 tis. Kč.  

 

Vývoj příjmů od roku 2017 (v tis. Kč): 

Daň z příjmů právnických 

osob 

Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost           

r. 2019 

Návrh                  

r. 2020 

 217 734,98 209 881,76 232 000,00 240 000,00 243 000,00 

sazba daně (%) 19 19 19 19 19 

 

Daň z příjmů právnických osob za obce (položka 1122) je výlučným příjmem obce. Tato daň je 

dvousložková, protože město Havířov má kromě rozpočtové (hlavní) činnosti také hospodářské 

činnosti (ty pro město zajišťují MRA, s.r.o. a TSH, a.s.). Do návrhu rozpočtu na rok 2020 je 

zahrnuta pouze daň z hospodářské činnosti MRA, s.r.o. Příjem z hlavní činnosti je do rozpočtu 

zapracován na základě zpracovaného daňového přiznání. Tato částka se také zapracuje do 

rozpočtovaných výdajů EO jako daňová povinnost města Havířova, jedná se jen o účetní operaci.  
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Přehled a skladba této příjmové položky od roku 2017 (v tis. Kč): 

Daň z příjmů 

právnických osob za obce 

Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Upravený 

rozpočet            

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2019 

Návrh                  

r. 2020 

hlavní činnost 
(rozpočtová) 

2 584,57 4 688,00 0,00 4 829,43 4 829,43 0,00 

hospodářská činnost 
(MRA, s.r.o.) 

27 938,74 22 297,26 22 636,00 19 902,31 19 902,31 22 353,00 

hospodářská činnost 
(TSH, a.s.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 30 523,31 26 985,26 22 636,00 24 731,74 24 731,74 22 353,00 
Pozn.: Příjem z daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) je příjmem FNB.  

U hospodářské činnosti, kterou pro město zajišťují TSH a.s., by daň byla zdrojem FRHA. 

 

Daň z přidané hodnoty (DPH) (položka 1211). U této daně došlo od 1.1.2018 k legislativní 

změně. Už v roce 2017 došlo ke zvýšení podílů z celostátního hrubého výnosů daně z přidané 

hodnoty z 20,83 % na 21,40 %. V roce 2018 se tento podíl zvýšil z 21,40 % na 23,58 % . Pro rok 

2019 a rok 2020 je tento podíl nezměněn. 

 

Příjem z DPH od roku 2017 (v tis. Kč):  

DPH 
Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2019 

Návrh                  

r. 2020 

 441  794,89 516 817,99 500 000,00 520 000,00 527 000,00 

  

Daň z nemovitých věcí (položka 1511) je stabilním příjmem města Havířova. Tato daň se vztahuje 

na nemovitosti v katastru obce a je 100% příjmem obce.  

 

Přehled příjmů od roku 2017 (v tis. Kč): 

Příjem z daně z nemovitostí 
Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2019 

Návrh                  

r. 2020 

 40 655,79 42 097,57 41 000,00 42 000,00 42 000,00 

 

Veškeré příjmy z daní jsou rozpočtovány u EO. 

 

 

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí je seskupení, které nejsou součástí schváleného 

rozpočtu. Tento příjem se rozpočtuje až na základě dosažené skutečnosti a je příjmem OŽP. 

 

Přehled příjmů od roku 2017 (v tis. Kč): 

Poplatky a odvody v oblasti 

životního prostředí (položky 133x) 

Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2019 

Návrh                 

r. 2020 

 395,72 170,11 0,00 117,00 0,00 

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů (položka 1340). Na tuto položku se zařazuje příjem  

z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, který platí fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt 

nebo rekreační stavbu. Tento příjem je rozpočtován u ORG a jeho navrhovaná výše pro rok 2020 

odpovídá očekávanému příjmu v roce 2019.  
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Příjem z poplatku a sazba poplatku v letech 2017 až 2020 (v tis. Kč): 

Příjem z poplatku za 

komunální odpad 

Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost          

r. 2019 

Návrh                  

r. 2020 

příjem 33 590,93 34 854,12 36 000,00 36 000,00 36 000,00 

sazba poplatku  552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 

 

 

Poplatek ze psů (položka 1341) je navrhován ve výši 2 700,00 tis. Kč. Příjem je rozpočtován  

u  ORG.  

 

Příjem z poplatku ze psů (tis. Kč) a sazby poplatků (v Kč): 

Poplatek ze psů 
Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh                  

r. 2020 

příjem 2 632,09 2 601,43 2 700,00 2 700,00 2 700,00 

sazba poplatku:      

- fyzická a právnická osoba za 1.psa 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

- fyzická a právnická osoba za   

  druhého a dalšího psa 
1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 

- za psa poplatníka v rodinném  

  domku za 1. psa 
300,00  300,00  300,00 300,00 300,00 

- za psa poplatníka v rodinném  

  domku za druhého a dalšího psa 
450,00  450,00  450,00 450,00 450,00 

- za psa poplatníka invalidního,  

  starobního apod. důchodu za 1.psa 
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

- za psa poplatníka invalidního,    

  starobního apod. důchodu za  

  druhého a dalšího psa 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství (položka 1343) je příjmem nejen za umístění stánků, 

ale souvisí i s počtem stavebních a výkopových prací ve městě (poplatek se vybírá za umístění 

stavebního zařízení, provádění výkopových prací a umístění skládek). Příjem je rozpočtován  

u ORG ve výši 2 500,00 tis. Kč. 

 

Příjem od roku 2017 (v tis. Kč): 

Poplatek za užívání 

veřejného prostranství 

Skutečnost            

r. 2017 

Skutečnost            

r. 2018 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost        

r. 2019 

Návrh                  

r. 2020 

 3 534,85 2 454,96 1 500,00 2 500,00 2 500,00 

 

 

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění (položka 1353) jak 

bylo uvedeno výše, tyto příjmy byly do konce roku 2019 rozpočtovány a účtovány u SSSÚ. Od 

roku 2020 jsou rozpočtovány u odboru komunálních služeb (OJ 8). Příjem na této položce byl 

stanoven částkou 1 500,00 tis. Kč.  
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Přehled příjmů od roku 2017 (v tis. Kč): 

Příjmy za zkoušky z odborné 

způsobilosti od žadatelů o 

řidičské oprávnění 

Skutečnost            

r.  2017         

Skutečnost            

r.  2018              

Schválený 

rozpočet            

r.  2019 

Očekávaná 

skutečnost  

r.  2019 

Návrh                  

r. 2020 

1 554,55 1 539,77 1 500,00 1 300,00 1 500,00 

 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce (položka 1356). Jedná se  

o nový poplatek, který nahradil platby do konce roku 2016 řazené na položku 2343. Ta byla od 

roku 2017 již určena jen pro dobíhající platby. Tato položka se rozpočtuje až na základě dosažené 

skutečnosti. V roce 2019 se očekává příjem ve výši 2 241,00 tis. Kč. 

 

Správní poplatky (položka 1361). Příjem ze správních poplatků je pro rok 2020 rozpočtován  

u 4 organizačních jednotek v celkové výši 14 130,00 tis. Kč. Rovněž u této položky dochází ke 

změně, jak bylo uvedeno výše, tyto příjmy byly do konce roku 2019 rozpočtovány a účtovány  

u SSSÚ. Od roku 2020 jsou rozpočtovány u odboru územního rozvoje (OJ 4) a u odboru 

komunálních služeb (OJ 8). 

 

Vývoj příjmů a návrh příjmů podle organizačních jednotek MMH (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2017 

Skutečnost  

r. 2018 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh  

r. 2020 

OVŽÚ 12 077,36 12 560,55 13 000,00 13 000,00 13 000,00 

OŽP 110,90 149,90 100,00 120,00 100,00 

OŠK 0,29 0,19 0,00 0,00 0,00 

SSSÚ 2 356,64 1 285,33 1 500,00 950,00 - 

OÚR 0,00 0,30 - - 800,00 

ORG 11,40 15,40 0,00 9,00 0,00 

OKS 6,14 4,13 5,00 0,00 230,00 

EO 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

SO 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 

Celkem 14 562,82 14 016,92 14 605,00 14 080,00 14 130,00 

  Příjmové položky 138x nahrazují zrušené položky 1351, 1352 a 1355 (od 1.1.2017).  

  Příjem z položek 1381, 1382 a 1383 je zdrojem Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA).  

 

Daň z hazardních her (položka 1381). Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona  

č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. V roce 2018 byl skutečný příjem ve výši  

19 123,03 tis. Kč. Očekávaná skutečnost pro rok 2019 je odhadována ve výši 7 000,00 tis. Kč  

a návrh rozpočtu na rok 2020 je ve výši 5 000,00 tis. Kč. 

 

Dílčí daň z technických her (položka 1385) byla zavedena od roku 2019. Jedná se o dílčí daň, 

kterou převádí Specializovaný finanční úřad. Příjem na tuto položku mají jen obce, na jejichž 

území byla technická hra povolena. Položka je zavedena z důvodu potřeby MFV ČR oddělit příjem 

dílčí daně z technických her od ostatních dílčích daní. Příjmy dílčích daní z hazardních her jsou 

rozděleny na dvě položky, a to 65% z celostátního výnosu dílčí daně z technických her (pol. 1385) 

se rozděluje mezi obce (s povolenou technickou hrou), u ostatních dílčích daní z hazardních her 

(pol. 1381) se mezi obce rozděluje 30% celostátního výnosu (na tomto výnosu se podílejí všechny 

obce). V návrhu rozpočtu na rok 2020 je ve výši 5 000,00 tis. Kč. 
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Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů (položka 1382). 

Tato položka je určená pro dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her, který do konce roku 

2016 patřil na položku 1351. V roce 2017 byl skutečný příjem na této položce ve výši  

1 379,62 tis. Kč. V roce 2018 byl nulový příjem a v roce 2019 se již rovněž neočekává žádný 

příjem. 

 

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1383). Položka 1383 je také určená pro 

dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her, které patřily na příjmovou položku 1355.                

U této položky byl příjem v roce 2017 ve výši 8 964,27 tis. Kč. Tak jak bylo uvedeno u položky 

1381, v roce 2018 a v roce 2019 se již neočekává  žádný příjem. 
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2.  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY        

 
Nedaňové příjmy jsou pro rok 2020 stanoveny částku 31 376,00 tis. Kč (což je 2,10 % celkových 

příjmů po konsolidaci). Do této příjmové třídy patří např. příjmy z vlastní činnosti, příjmy 

z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí, příjmy z úroků, přijaté sankce, vratky transferů,  

přijaté splátky půjčených prostředků. U nedaňových příjmů dochází zpravidla k výraznému 

překročení částky schváleného rozpočtu. To je způsobeno tím, že některé položky jsou 

rozpočtovány až v upraveném rozpočtu na základě dosažené skutečnosti.  

 

Vývoj skutečných nedaňových příjmů ve srovnání se schváleným rozpočtem v letech 

2015 až 2019 (u roku 2019 nahrazuje „Skutečný příjem“ očekávaná skutečnost): 

(v tis. Kč) 

tř. 2 – Nedaňové příjmy 
Rok 

2015 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Schválený rozpočet (SR) 22 256,00 26 355,00 23 164,00 26 143,00 18 941,00 

Skutečný příjem (SP) 42 073,73 43 426,62 53 625,65 67 204,21 59 298,00 

% plnění SR 189,04 164,78 231,50 257,06 313,07 

Rozdíl (SP – SR) +19 817,73 +17 071,62 +30 461,65 +41 061,21 +40 357,00 

 

 

Vývoj nedaňových příjmů (v tis. Kč) 

 
 

Příjem z poskytování služeb a výrobků (položka 2111) je do návrhu rozpočtu na rok 2020 

stanoven částkou 4 330,00 tis. Kč. Vývoj této položky od roku 2016 podle organizačních jednotek 

(v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost  

r. 2017 

Skutečnost 

 r. 2018 

Schválený 

rozpočet      

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

OÚR 64,13 55,18 159,24 0,00 0,00 0,00 

ORG 1 927,60 1 935,34 1 991,48 1 600,00 1 650,00 1 600,00 

OSV 934,00 764,30 832,65 800,00 880,00 1 000,00 

OKS 1 272,08 1 384,44 1 551,07 1 645,00 1 542,00 1 530,00 
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MP 324,23 290,09 219,09 180,00 236,00 200,00 

KP 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 4 532,04 4 429,35 4 753,53 4 225,00 4 308,00 4 330,00 

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (položka 2119) jsou příjmy za zřízení pozemkové služebnosti, 

věcného břemene. Pro rok 2020 je tento příjem ve výši 2 000,00 tis. Kč. Od roku 2018 je příjem 

rozpočtován i účtován pouze u EO. Vývoj příjmové položky od roku 2016 (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost  

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

 r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

OSRM – oddělení správy majetku 1 357,42 1 889,09 - - - 

EO – oddělení správy majetku 0,00 0,00 3 486,60 2 488,00 2 000,00 

 
Odvody příspěvkových organizací (položka 2122) jsou rozpočtovány i účtovány pouze u EO  

a pouze v příjmech. V roce  2018 byl příjem na této položce ve výši 3 500,00 tis. Kč a  jednalo se  

o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov do rozpočtu zřizovatele 

na realizaci investiční akce prostřednictvím odboru územního rozvoje – oddělení investic (na 

realizaci elektronické požární signalizace a kamerového systému na středisku Luna Domova 

seniorů Havířov dle již zpracované prováděcí projektové dokumentace). Pro rok 2019 se neočekává 

příjem na této položce. 

 

Ostatní odvody příspěvkových organizací (položka 2123) jsou rozpočtovány a účtovány na 

základě dosažené skutečnosti. V roce 2019 se jedná o příjem ve výši 60,00 tis. Kč – odvod za 

porušení rozpočtové kázně ZŠ F. Hrubína. Tento příjem je rozpočtován u OJ 10. 

 

Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) jsou dlouhodobě rozpočtovány u dvou 

organizačních jednotek: OKS má tento příjem z pronájmu hrobových míst a u EO - oddělení správy 

majetku, kdy se jedná o různé pronájmy pozemků. Příjmy z pronájmů pozemků od roku 2016 podle 

organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 
Skutečnost  

r. 2016 

Skutečnost 

 r. 2017 

Skutečnost  

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

OKS 592,34 637,50 690,26 850,00 1 050,00 

OSRM - oddělení správy majetku 1 286,87 1 252,85 - - - 

EO - oddělení správy majetku 0,00 0,00 1 113,35 1 070,00 1 000,00 

Celkem 1 879,21 1 890,35 1 803,61 1 920,00 2 050,00 
 

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) jsou navrhovány ve výši 

2 824,00 tis. Kč. Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí od roku 2016 podle 

organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

OŠK 115,11 63,38 112,11 112,00 112,00 

ORG 2 785,22 2 718,00 2 527,36 2 400,00 2 400,00 

OKS 144,72 144,72 207,84 225,00 225,00 

OSRM-oddělení správy 

majetku 
90,84 133,92 - - - 
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EO – oddělení správy majetku - - 114,71 87,00 87,00 

Celkem 3 135,89 3 065,02 2 962,03 2 824,00 2 824,00 
 

 

Příjmy z úroků (položka 2141). Vývoj příjmů z úroků od roku 2016 (v tis. Kč):  

 

Příjem z úroků 
Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

 113,06 121,40 574,65 2 507,00 2 889,00 

 

Vývoj úrokových sazeb pásmového úročení (v % p.a.): 

Období 
1. pásmo 

do 999 999,99 Kč 

2. pásmo 

od 1 000 000,00 Kč 

do 4 999 999,99 Kč 

3. pásmo 

od 5 000 000,00 Kč 

do 9.10.2010 0,40 0,65 1,00 

od 10.10.2010 

do 31.3.2013 
0,30 0,55 0,75 

od 1.4.2013 

do 30.4.2014 
0,10 0,25 0,35 

od 1.5.2014  

do 31.7.2015 
0,01 0,10 0,20 

od 1.8.2015 

 
0,01 0,01 0,01 

od 1.1.2019  

(3 účty) 
0,01 0,01 0,01 

od 1.1.2019 

do 31.1.2019 

(3 účty) 

0,50 0,50 0,50 

od 1.2.2019 0,80 0,80 0,80 

 

Do roku 2018 byla úroková sazba na účtech města 0,01 % p.a. neměnná. Od 1. 1. 2019 byla 

úroková sazba u 3 účtů (účet ZBÚ, dva účty fondů, a to FRR-Fond rezerv a rozvoje a FVPA-Fond 

veřejně prospěšných aktivit) zvýšena na 0,50 % p.a. a od 1. 2. 2019 byla sazba u těchto  

3 uvedených účtů ještě zvýšena na 0,80 % p.a. U ostatních účtů města (vyjma vyjmenovaných) 

zůstává úroková sazba ve výši 0,01 % p.a.  

Do zvýšení příjmů z úroků se rovněž promítá zhodnocení finančních prostředků ve výši  

30 ,00 mil. Kč od 23. 7. 2019 u SBERBANK CZ, a.s., kdy úroková sazba je 1,66 p.a.  

 

Přehled příjmů a výdajů z úroků je uveden v Příloze č. 6.   

Příjmy z podílů na zisku a dividend (položka 2142) město rozpočtuje až v upraveném rozpočtu  

a to podle dosažené skutečnosti. Tento příjem je rozpočtován u EO a je zdrojem FRHA.  

 

Příjem podle obchodních společností od roku 2016 (v tis. Kč):   

Obchodní společnost 
Skutečnost  

r. 2016 

Skutečnost 

 r. 2017 

Skutečnost  

 r. 2018 

Skutečnost  

 r. 2019 

Technické služby Havířov, a.s. 685,09 1 025,93 1 870,92 1 717,26 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 6 800,00 4 462,50 6 300,00 4 430,00 

DEPOS Horní Suchá, a.s. 56,10 58,34 9,35 6,55 

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 0,00 0,64 0,66 0,64 

ČSAD Havířov, a.s. 3 033,96 3 033,97 3 059,24 0,00 

Celkem 10 575,15 8 581,38 11 240,17 6 154,45 
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Sankční platby přijaté od jiných subjektů (položka 2212). Na tuto položku se zařazují 

ekologické pokuty, pokuty dle vodního zákona, pokuty udělené stavebním úřadem  

a živnostenským úřadem, pokuty udělené MP. Patří sem i pokuty, kdy je obec ze zákona 

podílníkem na výběru. Položka se používá i pro pokuty a penále vyplývající z dodavatelských 

smluv. Přijaté sankční platby se rozpočtují až v průběhu roku formou rozpočtových úprav. Sankce 

přijaté OŽP se převádějí do FŽP a sankce přijaté MP se převádějí do FB. 

 

Vývoj příjmů ze sankčních plateb od jiných subjektů od roku 2016 (v tis. Kč):  

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

 r. 2019 

OVŽÚ 309,25 367,00 244,81 234,00 

OŽP 172,90 130,84 81,10 47,00 

OŠK 6,45 1,21 0,99 12,00 

OÚR – oddělení investic 0,00 0,00 2 574,37 160,00 

SSSÚ 330,44 210,61 69,65 125,00 

ORG 4,04 5,00 90,59 1,00 

OSV 2,00 0,00 4,00 303,00 

OKS 12,00 12,00 2,00 4,00 

OSRM – oddělení investic  20,00 20,85 - - 

OJ 10 75,52 0,00 0,00 0,00 

MP 1 041,57 826,88 1 257,41 1 200,00 

EO 0,00 0,00 36,75 34,00 

SO 0,00 12 291,10 13 203,20 10 433,00 

KP 8 155,02 0,00 110,00 0,00 

Celkem 10 129,19 13 862,49 17 674,87 12 553,00 
 

 

 

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 

(položka 2222) jsou zahrnuty pouze v očekávané skutečnosti roku 2019 ve výši 46,47 tis. Kč. Jedná 

se o finanční prostředky na dofinancování překročených výdajů souvisejících s konáním voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí.  

 

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi (pol. 2226) se rozpočtuje až 

v průběhu roku a pro rok 2019 se jedná se o příjem z finančního vypořádání minulých let mezi 

obcemi, a to o vratku nespotřebované investiční dotace poskytnuté v roce 2017 Mikroregionu 

Žermanické a Těrlické přehrady na projektovou dokumentaci pro cyklotrasu – Havířov – Lučina.  

 

Ostatní přijaté vratky transferů (položka 2229) se pravidelně rozpočtuje až v průběhu roku 

v souvislosti s finančním vypořádáním dotací a příspěvků, které město poskytlo, převážně na 

činnost a pořádání různých akcí, právnickým nebo i fyzickým osobám. U OSV jde o splátky 

neoprávněně vyplacených dávek z viny klienta nebo vratky přeplatků. U OÚR – oddělení investic 

se jedná o postupné vypořádání finančního příspěvku ve výši 790 000 Kč, které město Havířov 

poskytlo v roce 2013 společnosti Asental Land, s.r.o. na pořízení plynovodní přípojky a tento 

příspěvek podléhá vrácení ve výši 50 % výnosu z prodeje nebo ročního pronájmu do doby prodeje 

až do výše 790 000,00 Kč.  U OJ  10 se jedná o vratky nespotřebovaných částí dotací poskytnutých 

MŠMT – Šablony II, vratky dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Poskytování 

bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP 

v Moravskoslezském kraji III“ a vratky nespotřebované části dotací poskytnutých v roce 2018 

sportovním a mimosportovním subjektům. Pro rok 2020 je předpokládán v návrhu příjem u OÚR 

ve výši 32,00 tis. Kč. 
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Ostatní přijaté vratky transferů od roku 2015 (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2015 

Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost  

r. 2017 

Skutečnost  

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

 r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

OŠK 0,00 0,00 0,00 105,66 0,00 0,00 

OSV 13,09 -9,92 2,01 4,12 1,00 0,00 

OKS 0,00 0,00 2,00 1,55 0,00 0,00 

OJ 10 110,88  61,98 33,77 271,13 1 941,00 0,00 

OSRM – oddělení investic 0,00 0,00 32,41 - - - 

OÚR – oddělení investic 0,00 0,00 0,00 32,41 32,00 32,00 

Celkem 123,97  52,06 68,19 414,87 1 974,00 32,00 

 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (položka 2310) se pro  

rok 2020 rozpočtují ve výši 10,00 tis. Kč (EO - oddělení správy majetku). Očekávaná skutečnost 

pro rok 2019 je ve výši 21,00 tis. Kč (ORG 8,00 tis. Kč, jedná se o příjem z prodeje notebooků  

a EO - oddělení správy majetku 13,00 tis. Kč, jedná se o příjem z příjem z prodeje nalezených – 

neupotřebitelných  věcí). 

 

Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) se rozpočtuje až v průběhu roku dle skutečnosti. V roce 

2019 se jedná o příjem OKS ve výši 150,00 tis. Kč od Nadace ČEZ na ,,Obnovu stromořadí na  

ul. M. Pujmanové, Havířov-Šumbark". 

 

Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) jsou nahodilým příjmem města, který se rozpočtuje až na 

základě dosažené skutečnosti. Očekávaná skutečnost roku 2019 je ve výši 1 217,00 tis. Kč. 

 

Přehled přijatých pojistných náhrad podle organizačních jednotek od roku 2015 (v tis. Kč):   

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2015 

Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

OŠK 452,61 2 757,29 782,31 502,73 113,00 

ORG 135,33 302,11 260,34 612,45 441,00 

OKS 289,17 461,42 514,81 278,63 311,00 

OSRM - oddělení investic  2,38 0,00 0,00 - - 

OÚR - oddělení investic - - - 25,52 0,00 

EO  89,56 303,94 368,14 551,51 283,00 

MP 0,00 0,00 0,00 187,74 0,00 

KP 0,00 7,64 0,00 0,00 69,00 

Celkem 969,05 3 832,40 1 925,90 2 158,58 1 217,00 

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) jsou pro rok 2020 příjmem dvou 

odborů a jejich plánovaná výše je 7 735,00 tis. Kč. Na této příjmové položce se nejvíce podílí OKS 

částkou 7 685,00 tis. Kč, jedná se o platbu  od firmy EKO-KOM, a.s. za třídění odpadu. 

 

Příjem podle organizačních jednotek od roku 2016 (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

OVŽÚ 12,63 15,55 24,00 28,00 0,00 

OŽP 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OŠK 11,62 0,00  3,00 0,00 

OÚR – oddělení investic - - 205,88 30,00 0,00 

SSSÚ 27,61 25,00 22,33 10,00 - 
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ORG 136,10 181,14 347,74 848,00 50,00 

OSV 2,00 0,00 4,11 3,00 0,00 

OKS 5 646,33 6 581,25 7 606,93 9 544,00 7 685,00 

OSRM – oddělení investic  16,69 968,29 - - - 

MP 27,16 48,72 89,16 50,00 0,00 

EO  13,63 0,00 287,74 73,00 0,00 

KP 84,39 49,83 56,61 4,00 0,00 

Celkem 5 981,16 7 869,78 8 644,50 10 593,00 7 735,00 

 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (položka 2329). Zahrnuje nedaňové příjmy, které 

nelze zařadit na jinou druhovou položku. V návrhu rozpočtu na rok 2020 je tento příjem 

rozpočtován u dvou organizačních jednotek v celkové výši 9 306,00 tis. Kč. 

 

Vývoj ostatních nedaňových příjmů j.n. v letech 2016 až 2020 (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

OÚR – oddělení investic - - 400,00 0,00 0,00 

ORG 67,91 71,15 72,68 66,00 0,00 

OKS 57,82 63,22 61,91 40,00 50,00 

OSRM - oddělení investic 0,00 4,61 - - - 

MP 0,00 1,20 1,80 1,00 0,00 

EO  1,05 0,00 5,93 1,00 9 256,00 

Celkem 126,78 140,18 542,32 108,00 9 306,00 

 

V návrhu rozpočtu EO je na této položce příjem 9 256,00 tis. Kč, který kompenzuje příjem ze 

sankčních plateb. Tento příjem bude během roku 2020 snižován o částky za rozpočtované příjmy 

z přijatých sankčních plateb od jiných subjektů (nejsou zařazeny do návrhu rozpočtu). Zbývajících 

56,00 tis. Kč tvoří projekt Slezské pohraničí. 

 

Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (položka 2343). 

V souvislosti s  úpravou těchto úhrad, kterou přinesla novelizace horního zákona bylo 

ministerstvem financí přijato stanovisko, že tyto příjmy jsou příjmy daňovými. Proto bylo 

rozhodnuto, že příjmy z těchto úhrad budou zařazeny na položku 1356. Příjmy úhrad z dobývacího 

prostoru a z vydobytých nerostů dobíhající podle úpravy před novelizací zůstaly na položce 2343.  

Přehled příjmové položky 2343 od roku 2015 (v tis. Kč): 

Příjem z dobývacího prostoru  

a z vydobytých nerostů 

Skutečnost  

r. 2015 

Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost  

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

 r. 2019 

810,76  945,55 275,35 0,00 0,00 

 

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (položka 2451) se rozpočtuje 

v průběhu roku podle dosažené skutečnosti. Očekávaná skutečnost roku 2019 je ve výši  

11 947,00 tis. Kč. Jedná se o splátky návratných finančních výpomocí, které byly poskytnuty 

příspěvkovým organizacím: ZŠ K. Světlé, ZŠ F. Hrubína, ZŠ Moravská, ZŠ Na Nábřeží, ZŠ 

Žákovská, a to  na financování realizuje projekt IROP - ITI a MŠ Přímé na realizaci projektu 

Šablony II. 

 

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (položka 2460) jsou pro rok 2020 rozpočtovány 

v celkové výši 200,00 tis. Kč. U EO se jedná o splátky půjčených prostředků z poskytnutých 

investičních peněžních zápůjček občanům na vybudování kanalizačních přípojek. ORG má tento 
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příjem ze zápůjčky, která byla poskytnuta zaměstnanci MMH z prostředků sociálního fondu  

a splátka této zápůjčky je příjmem tohoto fondu. 

 

 Přehled podle organizačních jednotek od roku 2016 (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

ORG 10,00 1,60 4,80 5,00 5,00 

EO  598,10 439,85 339,47 96,00 195,00 

Celkem 608,10 441,45 344,27 101,00 200,00 
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3.  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY    
   
Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, příjmy 

z prodeje akcií a majetkových podílů. Do této příjmové třídy také patří přijaté dary na pořízení 

dlouhodobého majetku a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku.  

 

 

Vývoj kapitálových příjmů (v tis. Kč) 

 

 

 
 

 

 

Přehled kapitálových příjmů a výdajů, včetně podílů kapitálových příjmů na kapitálových výdajích 

od roku 2016 (v tis. Kč): 

 
Skutečnost  

r. 2016 

Skutečnost 

 r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

Kapitálové příjmy (KP) 2 666,83 18 672,60 9 268,86 4 555,00 1 600,00 

Kapitálové výdaje (KV) 74 968,74 230 627,83 375 213,18 360 417,00 523 997,00 

Podíl KP:KV (%) 3,56 8,10 2,47 1,26 0,31 

 

 

Příjmy z prodeje pozemků (položka 3111) jsou rozpočtovány u EO – oddělení správy majetku. 

Pro rok 2020 se předpokládá příjem na této položce ve výši 1 000,00 tis. Kč.  

Částku tvoří následující prodeje (tis. Kč):  

      260,00 tis. Kč -  pozemky pro podnikání  

      200,00 tis. Kč -  pozemky na zahrady 

        10,00 tis. Kč -  pozemky pod garážemi 

      530,00 tis. Kč -  ostatní příjmy 
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Vývoj příjmů z prodeje pozemků v letech 2015 až 2020 (v tis. Kč):                                                      

Příjmy z prodeje 

pozemků 

Skutečnost  

r. 2015 

Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

1 376,69 2 207,97 6 692,48 7 746,43 2 997,00 1 000,00 

 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 3112) jsou rozpočtovány pro rok 

2020 částkou 600,00 tis. Kč a tento příjem je rozpočtován u EO – oddělení správy majetku. Tento 

příjem je z prodeje bytového fondu a ostatních nemovitostí. Očekávaná skutečnost pro rok 2019 je 

ve výši 1 293,00 tis. Kč (jedná se o příjem u EO, oddělení správy majetku  – 1 135,00 tis. Kč 

z prodeje bytů a 158,00 tis. Kč z prodeje pozemků). 

 

Příjem z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí v letech 2015 až 2020 (v tis. Kč):                         

Příjem z prodeje 

ostatních nemovitostí a 

jejich částí 

Skutečnost  

r. 2015 

Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

0,00 458,86 6 412,72 0,00 1 293,00 600,00 

 

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (položka 3113) v očekávané 

skutečnosti  roku 2019 je zahrnuta částka 145,00 tis. Kč (ORG – 5,00 tis. Kč a MP – 140,00 tis. Kč. 

U ORG se jedná o odprodej dieselového motorgenerátoru KIPOR KDE16ST a u MP se jedná  

o příjem z prodeje služebních vozidel). Pro rok 2020 tato položka není rozpočtována. 

 

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (položka 3121) jsou v očekávané skutečnosti na 

rok 2019 ve výši 120,00 tis. Kč a jedná se o finanční příspěvek od Nadace ČEZ na projekt 

,,Bezpečnost a ochrana dětí ve SM Havířov“. 

 

Příjmy z prodeje akcí (položka 3201) jsou rozpočtovány až na základě skutečnosti. V roce 2018 

dosáhl příjem výše 921,49 tis. Kč a jednalo se příjem od KIC ODPADY, a.s., jako likvidační 

zůstatek za 43 ks akcií. Pro rok 2019 se neočekává žádný příjem. 
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4.  VLASTNÍ PŘÍJMY    
 
Vlastní příjmy jsou součtem příjmových tříd 1 až 3, tedy daňových, nedaňových a kapitálových 

příjmů. Pro rok 2020 jsou vlastní příjmy rozpočtovány částkou 1 229 159,00 tis. Kč. Pokles 

vlastních příjmů pro rok 2020 oproti očekávané skutečnosti roku 2019 je dán zejména tím, že se do 

návrhu rozpočtu nedaňových příjmů nezahrnují poměrně významné příjmové položky, které se 

rozpočtují až v průběhu roku na základě dosažené skutečnosti.  

 

 

Vývoj vlastních příjmů (v tis. Kč) 

 

 

 
 

 

 

 

 (v tis. Kč)  

 
Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

Daňové příjmy 999 817,77 1 077 648,22 1 152 771,08 1 191 672,00 1 196 183,00 

Nedaňové příjmy 43 426,62 53 625,65 67 204,21 59 298,00 31 376,00 

Kapitálové příjmy 2 666,83 18 672,60 9 268,86 4 555,00 1 600,00 

Vlastní příjmy 1 045 911,22 1 149 946,47 1 229 244,15 1 255 525,00 1 229 159,00 
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5.  PŘIJATÉ TRANSFERY  
   
 Přijaté transfery se v návrhu rozpočtu na rok 2020 podílejí na celkových příjmech (po konsolidaci) 

17,52 % a jsou stanoveny ve výši 266 543,00 tis. Kč. Příjmovou třídu 4 – Přijaté transfery můžeme 

rozdělit do tří skupin: neinvestiční transfery (234 080,00 tis. Kč), investiční transfery  

(32 463,00 tis. Kč) a konsolidační položky (748 330,00 tis. Kč). Přijaté transfery včetně 

konsolidačních položek jsou ve výši 1 014 873,00 tis. Kč.  

 
 

Vývoj neinvestičních a investičních transferů (po konsolidaci) (v tis. Kč) 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Přijaté transfery 

po konsolidaci 

Skutečnost    

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV.  

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost     

r. 2019 

Návrh          

r. 2020 

Neinvestiční 

transfery 
225 793,26 276 937,56 287 017,09 260 488,95 269 558,00 234 080,00 

Investiční 

transfery 
54 490,84 12 004,95 58 265,46 73 133,28 49 430,00 32 463,00 

Transfery 

celkem 
280 284,10 288 942,51 345 282,55 333 622,23 318 988,00 266 543,00 
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Vývoj přijatých transferů po konsolidaci a vývoj samotných konsolidačních položek od roku 

2017(v tis. Kč):   

Přijaté transfery 
Skutečnost 

 r. 2017 

Skutečnost 

 r. 2018 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

transfery po 

konsolidaci 
288 942,51 345 282,55 277 915,00 318 988,00 266 543,00 

konsolidační položky 596 913,82 691 926,92 603 975,00 672 593,00 748 330,00 

Celkem 885 856,33 1 037 209,47 881 890,00 991 581,00 1 014 873,00 

 

Podíl přijatých transferů na celkových příjmech od roku 2017 (po konsolidaci)  

(v tis. Kč): 

 Skutečnost  

r. 2017 

Skutečnost 

 r. 2018 

Schválený 

rozpočet 

r. 2019 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

Přijaté transfery  288 942,51 345 282,55 277 915,00 318 988,00 266 543,00 

Příjmy celkem  1 438 888,98 1 574 526,70 1 431 397,00 1 574 513,00 1 495 702,00 

Podíl přijatých 

 transferů na  

příjmech celkem (%) 

20,08 21,93 19,42 20,26 17,82 

 

Neinvestiční transfery jsou v návrhu rozpočtu na rok 2020 stanoveny částkou 234 080,00 tis. Kč  

a jsou rozpočtovány na třech příjmových položkách (4112, 4116 a 4131).  

 

Neinvestičních přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (položka 4111) 

nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2020. V očekávané skutečnosti pro rok 2019 je zahrnuta 

částka 2 341,00 tis. Kč. Jedná se o účelovou dotaci na výdaje spojené s přípravou voleb do 

Evropského parlamentu  ve výši 2 306,00 tis. Kč a dotace pro obce s působností stavebního úřadu 

ve výši 34,55 tis. Kč pro sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021. 

 

Neinvestičních přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112). 

Pro rozpočet na rok 2020 je tento příjem stanoven částkou 64 163,00 tis. Kč. Už v roce 2017 se  

tento příjem navýšil o prostředky na financování veřejného opatrovnictví. Jedná se o nejběžnější 

typ transferu, opakující se každý rok. Tento transfer ovlivňuje zejména počet obyvatel města 

Havířova a také správního centra, kam patří rovněž obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní 

Suchá a Těrlicko.  Tento příjem je rozpočtován u EO. 

 

Vývoj položky 4112 od roku 2016:                                                                                      (v tis. Kč) 

Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

 r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

49 631,90 53 269,10 56 230,30 60 940,00 64 163,00 

 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (položka 4116) zahrnuje transfery přijaté od orgánů 

státní správy (např. ministerstev, úřadu  práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti).  

Do návrhu rozpočtu je tato položka stanovena částkou 44 623,00 tis. Kč, z toho částka  

20 393,00 tis. Kč je rozpočtována u ORG a jedná se o příspěvek (dotaci) z úřadu práce na aktivní 

politiku zaměstnanosti a zbývající částka 24 230,00 tis. Kč je rozpočtována u EO. Přehled příjmů 

na této položce podle účelu transferu je v Příloze č. 7. 
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Neinvestiční přijaté transfery od obcí (položka 4121) se rozpočtují až na základě dosažené 

skutečnosti. Očekávaná skutečnost roku 2019 je ve výši 178,00 tis. Kč (MP – 163,00 tis. Kč za   

přestupky za rychlost a SO – 15,00 tis. Kč za projednávání přestupků dle uzavřené veřejnoprávní 

smlouvy). 

 

Přehled přijatých neinvestičních transferů od obcí podle organizačních jednotek od roku 2015  

(v tis. Kč):                

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2015 

Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

OVŽÚ 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OŠK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OSRM  0,00 27,22 0,00 0,00 0,00 

MP 0,33 0,00 0,50 104,10 163,00 

SO 0,00 8,40 14,10 11,70 15,00 

Celkem 6,33 35,62 14,60 115,80 178,00 

 

 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů (položka 4122) se zahrnují do rozpočtu až podle dosažené 

skutečnosti v průběhu roku formou úprav rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2020 je tato příjmová 

položka nulová a očekávaná skutečnost za rok 2019 je ve výši 65 774,00 tis. Kč. Podrobně je 

zpracována v Příloze č. 8.  

 

 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ( položka 4131) je z hospodářské činnosti, 

kterou pro město na základě smlouvy vykonává MRA, s.r.o. Pro rok 2020 je v návrhu příjem  

125 294,00 tis. Kč a celá tato částka bude převedena na účet FNB (HČ MRA, s.r.o.). Z hospodářské 

činnosti, kterou pro město vykonávají TSH, a.s., se neplánuje žádný příjem. 

 

 Vývoj příjmů od roku 2016 (v tis. Kč):                                                                                                  

Příjem z převodů z vlastních 

fondů hospodářské činnosti 

Skutečnost 

 r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost       

r. 2019 

Návrh 

 r. 2020 

Zálohy na HV z HČ po 

zdanění na rozpočtový rok 
(MRA, s.r.o.) 

86 000,00 87 000,00 89 000,00 83 000,00 113 000,00 

Doplatek záloh na HV z HČ  

po zdanění za minulý rok 
(MRA, s.r.o.) 

23 355,49 32 830,74 7 855,04 0,00 12 294,00 

HV z HČ po zdanění za 

minulý rok (TSH, a.s.) 
165,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 109 521,40 119 830,74 96 855,04 83 000,00 125 294,00 

 

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (položka 4152) jedná se o příjem 

finančních prostředků ze zahraničí a zahrnují se do rozpočtu až podle dosažené skutečnosti 

v průběhu roku formou úprav rozpočtu. Pro rok 2019 se očekává příjem ve výši 169,39 tis. Kč na 

Projekt "V. polsko-česká odborná setkání"(ORG 16040) - příjem z Jastrzebie-Zdrój. 

 

Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (položka 4216) zahrnuje investiční transfery přijaté od 

orgánů státní správy a pro rok 2020 je tato položka rozpočtovaná ve výši 32 463,00 tis. Kč.  
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Přehled položky 4216 od roku 2016 podle jednotlivých projektů (v tis. Kč):                                         

Účel dotace 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh  

r. 2020 

Odkanalizování Fryštátská a část 

Prostřední Suchá 
0,00 0,00 4 594,00 8 021,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Mládí 
0,00 2 358,83 0,00 0,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Přímá 
0,00 0,00 1 284,69 0,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Petřvaldská 
0,00 0,00 5 692,22 0,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

ZŠ  M. Pujmanové 
0,00 0,00 12 459,00 0,00 0,00 

Odkanalizování  15 937,44 9 646,12 4 594,29 0,00 0,00 

Zóna Šumbark II. Za Teslou  9 287,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rekonstrukce MK ul. U Nádraží 0,00 0,00 13 861,87 0,00 0,00 

Cyklostezka Havířov-Žermanice 

II. etapa  
0,00 0,00 6 197,14 0,00 0,00 

Cyklostezka Havířov-Těrlická 

přehrada II. etapa 
0,00 0,00 0,00 17 749,00 0,00 

Nucené větrání s rekuperací  

MŠ Petřvaldská 
0,00 0,00 0,00 60,00 00 

Nucené větrání s rekuperací  

MŠ Mládí 
0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 

Nucené větrání s rekuperací  

MŠ Přímá 
0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Na Nábřeží 129-133 
0,00 0,00 0,00 4 911,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Mánesova 12-16 
0,00 0,00 0,00 3 052,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Mánesova 44-48 
0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Čelakovského 
0,00 0,00 0,00 5 025,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. 17. listopadu 2-6, 8-14 
0,00 0,00 3 052,16 0,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Dlouhá třída 20-24 
0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Dlouhá třída 81 c, d 
0,00 0,00 0,00 0,00 3 335,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Dlouhá třída 34-42 
0,00 0,00 0,00 0,00 5 061,00 

SSmH – rekonstrukce 

Nízkoprahového denního centra 
0,00 0,00 2 966,84 0,00 0,00 

Kamerové body u střediska SUZ 

MV ČR v Havířově 
0,00 0,00 215,10 0,00 0,00 

Mobilní služebna pro MP 

Havířov 
0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 

ITI – ZŠ Kpt. Jasioka 0,00 0,00 1 574,63 0,00 0,00 

ITI – ZŠ Mládežnická 0,00 0,00 1 717,09 0,00 0,00 

ITI – ZŠ Moravská 0,00 0,00 0,00 2 197,00 0,00 

ITI – ZŠ Žákovská 0,00 0,00 0,00 1 961,00 0,00 
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ITI – ZŠ K. Světlé 0,00 0,00 0,00 1 032,00 0,00 

ITI – ZŠ F. Hrubína 0,00 0,00 0,00 682,00 0,00 

ITI – ZŠ Na Nábřeží 0,00 0,00 0,00 2 570,00 0,00 

Pořízení automobilů pro SSmH 0,0 0,00 0,00 1 090,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Moravská, detašované prac. 

U Školy-zateplení 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 316,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Moravská, detašované prac. 

U Školy-vzduchotechnika s 

rekuperací 

0,00 0,00 0,00 0,00 797,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Horymírova -zateplení 
0,00 0,00 0,00 0,00 3 638,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Horymírova -

vzduchotechnika s rekuperací 

0,00 0,00 0,00 0,00 898,00 

Výstavba retenční nádrže 

v lokalitě Chrpová 
0,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 

Celkem 25 225,28 12 004,95 58 115,46 49 430,00 32 463,00 

 

Přehled všech příjmových položek řazených do příjmových tříd je v Příloze č. 9.  

Příjmy podle organizačních jednotek jsou v Příloze č. 10. 

 

 

Příjmové konsolidační položky jsou převody mezi rozpočtovými účty organizace. Jedná se o 3 

příjmové konsolidační položky. Tyto položky mají neinvestiční charakter. Nerozpočtují se převody 

z příjmových účtů na ZBÚ a ze ZBÚ na výdajové účty.  

 

Příjmové konsolidační položky pro rok 2020 (v tis. Kč): 

 

položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů (z FRR na ZBÚ)  

132 040,00 - zapojení FRR do výdajů a financujících operací 

132 040,00   Celkem 

 

 

položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na FRR, FRHA, FŽP, FNB, FB, FVPA, 

SF) 

155 115,00 

30 000,00 

520,00 

- 

- 

- 

převod HV za r. 2019 

převod na FRR ze spořícího účtu 

úroky ze spořícího účtu na FRR 

22 353,00 - převod daně z příjmů právnických osob z HČ MRA, s.r.o. za r. 2019 na FNB 

113 000,00 - převod záloh na HV z HČ MRA, s.r.o. po zdanění za r. 2019 na FNB 

12 294,00 - převod doplatku záloh na HV z HČ MRA, s.r.o. po zdanění za r. 2019 na FNB 

22 472,00 - převod dotace „Sanace ob. domů“ na FNB  

600,00 - převod příjmů z prodeje bytového fondu na FNB  

10 000,00 - převod příjmů podle zákona o loteriích na FVPA     

4 812,00 - převod tvorby SF z mezd MMH na SF 

2 376,00 - převod tvorby SF z mezd MP na SF 

373 542,00 celkem 
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položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů (převody z FRHA, FŽP, FNB, FB, FVPA  

a SF na ZBÚ) 

     6 004,00 - zapojení FRHA do výdajů 

250,00 - zapojení FŽP do výdajů 

226 044,00 - zapojení FNB do výdajů a financujících operací 

450,00 - zapojení FB do výdajů 

10 000,00 - zapojení FVPA do výdajů 

242 748,00 celkem 

 

Celkový příjem z konsolidačních položek je v návrhu rozpočtu ve výši 748 330,00 tis. Kč. 
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B.  F I N A N C O V Á N Í 

 

 
Financování znamená (v rozpočtu i účetnictví) rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými  

výdaji (saldo), ale s opačnou hodnotou (když je saldo + je Financování -,  když je saldo - je 

Financování +). Financování tak vyrovnává saldo.  

 

Přehled salda, příjmů a výdajů po konsolidaci od roku 2016 (v tis. Kč): 

 
Skutečnost                       

r. 2016 

Skutečnost                       

r. 2017 

Skutečnost                       

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost              

r. 2019 

Návrh             

r. 2020 

Příjmy celkem 1 326 195,32 1 438 888,98 1 574 526,70 1 574 513,00 1 495 702,00 

Výdaje celkem 1 002 937,77 1 408 118,13 1 521 968,35 1 483 273,00 1 655 884,00 

Saldo (příjmy – výdaje) +323 257,55 +30 770,85 +52 558,35 +91 240,00 -160 182,00 

Podíl příjmů k výdajům (%) 132,23 102,19 103,45 106,15 90,33 

 

Saldo, rozdíl mezi příjmy a výdaji pro rok 2020 (v tis. Kč): 

 včetně konsolidačních položek po konsolidaci 

příjmy celkem 2 244 032,00 1 495 702,00 

výdaje celkem 2 404 214,00 1 655 884,00 

saldo (příjmy – výdaje) -160 182,00 -160 182,00 

 

Financování se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé Financování je do 1 roku, 

dlouhodobé nad 1 rok. V případě města Havířova do krátkodobého Financování patří změny stavů 

na rozpočtových účtech.  

 

Saldo mezi příjmy a výdaji je vynulováno financováním, které je tvořeno následovně: 

 Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 +96 000,00 

uhrazené splátky dlh. přijatých půjčených prostředků -105 000,00 -105 000,00 

změna stavu krt. prostředků na bankovních účtech +13 760,00 +196 182,00 

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a 

výdajů vládního sektoru 
0,00 0,00 

Financování  -91 240,00 +160 182,00                         

Saldo (příjmy – výdaje) +91 240,00 -160 182,00 

 

 

Část rozpočtu „financování“ tvoří pro rok 2020 tři položky: 

Položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 

Položka 8124  - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 

Položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů  

                           účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 
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Položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 

ZMH dne 23. 9. 2019 pod č. usnesení 230/8ZM/2019 schválilo uzavření smlouvy o úvěru ve výši  

200,00 mil. Kč. Úvěr je určen na financování ,,Rekonstrukce/výměny výtahů v městských bytech 

v Havířově“.   

 

Položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 

 

Splátky jistin úvěrů v roce 2020 podle úvěrových smluv (tis. Kč): 

 

KB, a.s. úvěr 160 000 tis. Kč  12 splátek á 2 670,00 = 32 040,00 

KB, a.s. úvěr 400 000 tis. Kč  12 splátek á 6 080,00 = 72 960,00 

celkem splátky jistin úvěru v roce 2020    = 105 000,00 

 

Úvěr, čerpaný v roce 2016 a 2017 ve výši 400,00 mil. Kč, bude splácen v letech 2016 až 2021. 

Úvěr, čerpaný v roce 2017 ve výši 160,00 mil. Kč, bude splácen v letech 2018 až 2022. 

 

Nový přijatý úvěr bude čerpán v letech 2020 - 2023 (čerpání úvěru ve výši 69,00 mil. Kč je již  

promítnuto ve výdajích roku 2020) a jeho splácení bude probíhat od 20. 1. 2022 až do 20. 8. 2027. 

 

 

Přehled splátek jistin úvěrů podle úvěrových smluv od roku 2016 (v tis. Kč): 

 Banka/Úvěr (tis. Kč) 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

ČMZRB, a.s. 68 144,40  5 080,00 3 374,40 0,00 0,00 0,00 

KB, a.s. 180 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 

ČS, a.s. 150 000,00 (org 001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VÚB, a.s. 500 000,00 356 744,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

ČS, a.s. 150 000,00 (org 003) 87 970,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

KB, a.s. 400 000,00 30 400,00 72 960,00 72 960,00 72 960,00 72 960,00 

KB, a.s. 160 000,00 0,00 0,00 32 040,00 32 040,00 32 040,00 

Celkem 498 194,74 94 334,40 105 000,00 105 000,00 105 000,00 

 

V roce 2020 bude použito na pokrytí splátek úvěru KB, a.s. (400,00 mil. Kč) 32 040,00 tis. Kč  

z FRR a ke krytí splátek úvěru KB, a.s. (160,00 mil. Kč) bude zapojen FNB ve výši  

32 064,00 tis. Kč. Přehled splátek jistin úvěrů a závazků z úvěrových smluv je v Příloze č. 4. 

 

 

Položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  

Změna stavu představuje rozdíly mezi počátečními a konečnými stavy fondů a ZBÚ včetně jeho 

podúčtů. Pokud je konečný stav větší než je stav počáteční, pak je změna stavu se znaménkem -. 

Když je konečný stav menší než je stav počáteční, je změna stavu +. 

 

Vývoj položky 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (v tis. Kč): 

Změna stavu 

rozpočtových účtů 
Skutečnost                 

r. 2016 

Skutečnost                 

r. 2017 

Skutečnost                 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost               

r. 2019 

Návrh                            

r. 2020 

 -222 513,70 -102 717,41 +29 184,22 +13 760,00 +196 182,00 

 

V následující části Financování je detailní rozbor toků prostředků na fondech a ZBÚ. Údaje u účtů 

(kromě ZBÚ) označené symbolem (K) jsou konsolidační položky. 
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 Fond rezerv a rozvoje (FRR) (v tis. Kč)   
 

Počáteční stav k 1.1.2020  189 778,00  

Převod výsledku hospodaření roku 2019 ze ZBÚ 

Převod na spořící účet 

 155 115,00 

30 000,00 

(K) 

(K) 

Příjmy FRR  +2 531,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 

            úroky ze zhodnocení prostředků na spořícím účtu 

 

 

2 011,00 

520,00 

 

 

 

 

(K) 

 

 

Zapojení FRR do financujících operací  -132 040,00 (K) 

z toho: EO 32 040,00   

           z toho: splátky jistin úvěru KB, a.s. (400 mil. Kč) 32 040,00  (K) 

            OÚR – oddělení investic    100 00,00   

           z toho: Letní koupaliště - nerezový bazén  

vč. nových rozvodů 

Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí 

na denní stacionář 

Odkanalizování části města Havířov-lokalita 

Důlňák 

 

31 670,00 

  

37 900,00  

 

30 430,00 

  

(K) 

 

(K) 

 

(K) 

Konečný stav k 31.12.2020 245 384,00  

Změna stavu účtu FRR -55 606,00  

 

 

 

 

Fond rozvoje hospodářských aktivit (FRHA) (v tis. Kč)   
 

Počáteční stav k 1.1.2020  31 479,00  

Příjmy FRHA  +3,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 3,00   

Zapojení FRHA do výdajů  -6 004,00 (K) 

z toho: OKS 6 004,00   

 z toho: kanalizace – nákup ostatních služeb (splaš. kanal.) 1 800,00  (K) 

             kanalizace – nákup ostatních služeb (dešť. kanal.) 1 500,00  (K) 

 kanalizace – opravy a udržování (splaš. kanal.) 1 110,00  (K) 

 kanalizace – opravy a udržování (dešť. kanal.) 1 400,00  (K) 

 kanalizace – převody vl. fondům HČ 194,00  (K) 

Konečný stav k 31.12.2020 25 478,00  

Změna stavu účtu FRHA +6 001,00  

 

 

 

 

Fond životního prostředí (FŽP) (v tis. Kč)   
 

Počáteční stav k 1.1.2020   893,00  

Příjmy FŽP  0,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00   

Zapojení FŽP do výdajů  -250,00 (K) 

z toho: OŽP 250,00   

      z toho: chráněné části přírody 90,00  (K) 
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ekologická výchova 20,00 (K) 

 dotace základním organizacím včelařů 100,00  (K) 

 dotace Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích 40,00  (K) 

Konečný stav k 31.12.2020 643,00  

Změna stavu účtu FŽP +250,00  

  

 

 

 

Fond nájemního bydlení (FNB) (v tis. Kč) 
 

Počáteční stav k 1.1.2020  66 662,00  

Příjmy FNB +170 731,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 12,00   

 daň z příjmů PO z HČ za rok 2019   22 353,00  (K) 

 zálohy na HV z HČ po zdanění na rok 2020 113 000,00  (K) 

 doplatek záloh na HV z HČ za rok 2019 po zdanění 12 294,00  (K) 

 dotace „Sanace obytných domů“ 22 472,00  (K) 

 prodej bytového fondu 600,00  (K) 

Zapojení FNB do výdajů a financujících operací  -226 044,00 (K) 

z toho: OÚR – oddělení investic  193 410,00   

        z toho: sanace zdrav. stř. na ul. J. Gagarina 1595/2b 7 600,00  (K) 

 sanace zdrav. stř. na ul. Budovatelů 991/20b 9 800,00  (K) 

 sanace zdrav. stř. na ul. Gen. Svobody 280/24 10 010,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Dlouhá třída 17 1 000,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Dlouhá třída 34-42 23 000,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Dlouhá třída 81c,d 8 300,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Dlouhá třída 20-24 7 900,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Dlouhá třída 23-33 1 000,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Dlouhá třída 73-79 21 000,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Mánesova 44-48 13 800,00    (K) 

 sanace ob. domu ul. 1. máje 2 23 000,00    (K) 

 sanace ob. domu ul. J. Gagarina 22-28 25 000,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Slezská 2-4 18 000,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. K. V. Raise 8-14 1 000,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Národní třída 31-35 1 000,00  (K) 

 GO elektroinstalace v bytech města  6 000,00  (K) 

 Výměna oken nebytových prostor 10 000,00  (K) 

 neplánované investice do bytového fondu 5 000,00  (K) 

 rozdělení b.j.č.3, M. Pujmanové 1117/14 1 000,00  (K) 

 EO 32 634,00   

 z toho: úroky z úvěru KB, a.s. (160 mil. Kč) 24,00  (K) 

 splátky jistin úvěru KB, a.s. (160 mil. Kč) 

úroky z úvěru KB, a.s. (200 mil. Kč) 

32 040,00 

570,00 

 (K) 

(K) 

Konečný stav k 31.12.2020 11 349,00  

Změna stavu účtu FNB +55 313,00  
 

Poznámka: HČ – hospodářská činnost 

                   HV – hospodářský výsledek 
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Fond bezpečnosti (FB) (v tis. Kč)   
 

Počáteční stav k 1.1.2020  1 292,00  

Příjmy FB  0,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00   

Zapojení FB do výdajů  -450,00 (K) 

z toho:  MP   450,00   

      z toho: nájemné (úsekové měření) 

mzdové prostředky, odvody 

prádlo, oděv 

služby telekomunikací 

350,20 

80,00 

15,00 

4,80 

 

 

(K) 

(K) 

(K) 

(K) 

Konečný stav k 31.12.2020 842,00  

Změna stavu účtu FB +450,00  

 

 

 

 

Fond veřejně prospěšných aktivit (FVPA) (v tis. Kč)   
 

Počáteční stav k 1.1.2020 112,00  

Příjmy FVPA +10 165,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 165,00   

 příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách 10 000,00  (K) 

Zapojení FVPA do výdajů -10 000,00 (K) 

 OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 10 000,00   

          z toho: SKST Baník Havířov - Centrum reprezentace 

                      stolního tenisu II. etapa  
 

8 000,00 

  

(K) 

                      dotace pro subjekty ze sportovní sféry 2 000,00  (K) 

Konečný stav k 31.12.20 277,00  

Změna stavu účtu FVPA -165,00  

 

 

 

Sociální fond (SF) (v tis. Kč)   
 

Počáteční stav k 1.1.2020  3 286,00  

Příjmy SF  +7 193,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00   

  tvorba SF MMH 4 812,00  (K) 

  tvorba SF MP 2 376,00  (K) 

 splátka zápůjčky 5,00   

Zapojení SF do výdajů  -7 188,00  

z toho: ORG 4 812,00   

 z toho: nákup ostatních služeb   1 812,00   

 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   3 000,00   

MP  2 376,00   

             z toho: nákup ostatních služeb 1 646,00   

 pohoštění 20,00   

 věcné dary                                            10,00   

 finanční dary 700,00   

Konečný stav k 31.12.2020 3 291,00  

Změna stavu účtu SF -5,00  
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Základní běžný účet (ZBÚ) po konsolidaci (v tis. Kč) 
 

Počáteční stav k 1.1.2020 189 944,00 

Převod výsledku hospodaření roku 2019 na FRR -155 115,00 

Příjmy celkem +1 495 702,00 

Výdaje celkem -1 655 884,00 

Přijaté úvěry +69 000,00 

Splátky jistin úvěrů -105 000,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +381 976,00 

z toho: FRR 132 040,00  

 FRHA 6 004,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 226 044,00  

 FB 450,00  

 FVPA 10 000,00  

 SF 7 188,00  

Příjmy fondů -190 623,00 

z toho: FRR 2 531,00  

 FRHA 3,00  

 FŽP 0,00  

 FNB 170 731,00  

 FB 0,00  

 FVPA 10 165,00  

 SF 7 193,00  

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter výdajů vládního sektoru                                                                                                              0,00 

Konečný stav k 31.12.2020 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +189 944,00 

 

 

V roce 2020 se předpokládá výsledek hospodaření ve výši 189 944,00 tis. Kč. Na účet FRR  

bude převedena částka 155 115,00 tis. Kč, rozdíl ve výši 34 829,00 tis. Kč představuje  

peněžní prostředky, které jsou deponované na zvláštních účtech. Na účtu 3274592 to je částka  

1 657,00 tis. Kč, kde se jedná o rozpočtovou rezervu EO na opravu ZŠ a MŠ Frýdecká (akce byla 

spolufinancována z norských fondů a rezerva je podmínkou projektu). Na účtu 5753132 by měla 

být částka 2 950,00 tis. Kč. Jsou to nevyčerpané prostředky z dotace na výkon pěstounské péče.  

A na účtu 4205106667 by měla být částka 30 222,00 tis. Kč, kdy se jedná o zhodnocené prostředky 

na spořícím účtu (zhodnocení probíhá od 23. 7. 2019 v SBERBANK CZ, a.s.) a  v průběhu roku 

2020 budou tyto prostředky vráceny zpět na FRR.  

 

 

 

Po tvorbě a toku peněžních prostředků na rozpočtových účtech budou rozpočtované zůstatky  

a změna stavu těchto účtů následující (tis. Kč): 

Účet 
Počáteční stav 

 k 1. 1. 2020 

Konečný stav  

k 31. 12. 2020 
Změna stavu účtu  

FRR 189 778,00 245 384,00 - 55 606,00 

FRHA 31 479,00 25 478,00 + 6 001,00 

FŽP 893,00 643,00 + 250,00 

FNB 66 662,00 11 349,00 + 55 313,00 

FB 1 292,00 842,00 + 450,00 
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FVPA 112,00 277,00 - 165,00 

Účelové fondy celkem 290 216,00 283 973,00 + 6 243,00 

SF 3 286,00 3 291,00 - 5,00 

ZBÚ (výsledek hospodaření) 189 944,00 0,00 + 189 944,00 

Celkem 483 446,00 287 264,00 + 196 182,00 
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C.  V Ý D A J E 

 
Výdaje rozpočtu města Havířova členíme do následujících částí: 

 

I. Výdaje organizačních jednotek Magistrátu města Havířova a to včetně výdajů 

Městské policie Havířov 

 

II. Příspěvky a dotace organizacím 

z toho: a) příspěvky na provoz a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, 

jejichž zřizovatelem je město Havířov 

   - MŠ s právní subjektivitou 

   - ZŠ s právní subjektivitou 

   - ostatním příspěvkovým organizacím 

       b) ostatní dotace a dary 

 

                                                                                                                                   (v tis. Kč)

Výdaje 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

Organizační jednotky MMH 1 767 942,51 1 712 858,00 2 046 637,00 

Příspěvky a dotace organizacím 445 952,76 443 008,00 357 577,00 

z toho 

MŠ 33 209,82 24 737,00 22 691,00 

ZŠ 100 559,93 88 732,00 60 106,00 

ostatní příspěvkové organizace 243 682,45 271 020,00 214 560,00 

ostatní dotace a dary 68 500,56 58 519,00 60 220,00 

V Ý D A J E  celkem 2 213 895,27 2 155 866,00 2 404 214,00 

 

 

Na výdaje pro rok 2020 jsou v rozpočtu města Havířova rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 2 404 214,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 dochází ke  zvýšení 

rozpočtu výdajů města Havířova, a to o 248 348,00 tis. Kč (meziroční index 1,1152). 

Uvedené meziroční čerpání není a nemůže být zcela objektivní. A to z důvodů, že 

v jednotlivých letech působí řada faktorů ovlivňujících výši čerpání výdajů odlišným 

způsobem. 

 

Pro dosažení lepší úrovně meziročního porovnání je nezbytné učinit eliminaci rozhodujících 

vlivů působících na celkový objem rozpočtovaných výdajů města Havířova v letech 2019 

a 2020: 
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                                                                                                                                       (v tis. Kč) 

Výdaje 

r. 2019 r. 2020  

návrh 

rozpočtu 

rozdíl 

(sl. 4 – sl. 3) schválený 

rozpočet 

očekávaná 

skutečnost 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

Celkem – před eliminací 2 110 648,00 2 155 866,00 2 404 214,00 +248 348,00 

  - čerpání úvěru 

  - konsolidační položky 

0,00 

-603 975,00 

0,00 

-672 593,00 

-69 000,00 

-748 330,00 

-69 000,00 

+75 737,00 

Celkem – po konsolidaci 1 506 673,00 1 483 273,00 1 586 884,00 +103 611,00 
 

Pozn.: „Konsolidační položky“ sumarizují převody prostředků mezi rozpočtovými účty (ZBÚ) 

a účelovými účty města = vlastními zdroji města navzájem, takže se nejedná o zapojení cizích zdrojů 

do rozpočtu města. Tyto položky jsou ve stejné výši rozpočtovány jak v příjmové tak i ve výdajové 

části rozpočtu města. 

 

Po uvedené eliminaci je zřejmé, že navrhované výdaje města Havířova na rok 2020 jsou 

o 103 611,00 tis. Kč vyšší oproti očekávané skutečnosti roku 2019 (meziroční index 1,0699). 

Rovněž dochází k vyšší míře převodů mezi vlastními zdroji města v rámci konsolidačních 

položek (+75 737,00 tis. Kč) a také k zapojení cizích zdrojů prostřednictvím čerpání 

schváleného úvěru ve výši 200 000,00 tis. Kč (v r. 2020 se předpokládá zapojení ve výši 

69 000,00 tis. Kč) na rekonstrukci/výměnu výtahů v městských domech v Havířově. 

 

Porovnáme-li výši navrhovaných rozpočtů výdajů města v letech 2019 a 2020, tak je v roce 

2020 patrný nárůst výdajů o 80 211,00 tis. Kč (meziroční index 1,0532). 

 

V návaznosti na platné znění „Vyhlášky MF ČR o rozpočtové skladbě“ se v další části 

předloženého návrhu rozpočtu výdajů města Havířova na rok 2020 budeme zabývat 

rozpočtem výdajů organizačních jednotek Magistrátu města Havířova  

(vč. Městské policie Havířov) a následně pak rozpočtem výdajů na zabezpečení provozu 

městem zřízených příspěvkových organizací a také rozpočtem výdajů na dotace a dary. 
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I. Organizační jednotky Magistrátu města Havířova 

 
V návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou na výdaje organizačních jednotek 

Magistrátu města Havířova (vč. Městské policie Havířov) rozpočtovány v celkovém 

finančním objemu 2 046 637,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází k navýšení 

rozpočtu výdajů OJ MMH o 333 779,00 tis. Kč (meziroční index 1,1949). V této souvislosti 

však musíme uvést, že již v úvodu části „C. VÝDAJE“ byla blíže komentována problematika 

objektivnosti meziročního srovnávání výše výdajů a působení uvedených jmenovitých faktorů 

v plné míře dopadajících na výdaje OJ MMH, které tvoří rozhodující část výdajů města 

Havířova – v předloženém návrhu pro rok 2020 se jedná o 85,29 %.  
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(v tis. Kč) 

Organizační 

 jednotka 

rok 2018 rok 2019 rok 2020 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet VII. 
skutečnost 

rozdíl 

sl. 3 - sl. 4 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet IV. 

očekávaná 

skutečnost 

rozdíl 

sl. 7 - sl. 8 
návrh rozpočtu 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 

OŽP 992,00 1 128,86 982,67 146,19 772,00 885,50 853,00 32,50 740,00 

OŠK 22 372,00 19 160,54 14 378,22 4 782,32 19 605,00 17 562,57 11 470,00 6 092,57 21 703,00 

OÚR 
z toho: úvěr 

401 109,00 481 210,74 357 426,20 123 784,54 404 045,00 484 610,72 317 877,00 166 733,72 457 576,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 

SSSÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ORG 251 863,00 262 448,86 252 959,35 9 489,51 260 562,00 276 038,50 262 221,00 13 817,50 315 379,00 

OSV 
z toho: pěstoun. péče 

5 825,00 8 829,85 5 248,48 3 581,37 6 542,00 8 767,96 5 593,00 3 174,96 7 467,00 

1 958,00 3 522,14 847,09 2 675,05 2 561,00 3 887,24 937,00 2 950,24 2 950,00 

OKS 290 000,00 301 544,81 301 074,04    470,77 318 899,00 325 325,68 316 627,00 8 698,68 324 275,00 

MP 86 761,00 92 345,99 90 542,17 1 803,82 94 709,00 96 438,10 96 398,00 40,10 97 308,00 

EO 
z toho: konsolidační 

            položky 

670 498,00 895 645,04 728 517,33 167 127,71 649 043,00 861 651,04 683 724,00 177 927,04 804 331,00 

613 035,00 826 138,45 691 926,92 134 211,53 603 975,00 802 207,51 672 593,00 129 614,51 748 330,00 

SO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KP 23 099,00 24 892,85 16 814,05 8 078,80 19 815,00 20 353,39 18 095,00 2 258,39 17 858,00 

CELKEM 1 752 519,00 2 087 207,54 1 767 942,51 319 265,03 1 773 902,00 2 091 633,46 1 712 858,00 378 775,46 2 046 637,00 
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Odbor životního prostředí – OŽP 

 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený  

rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl                  

 sl. 3 - sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2018 992,00 1 128,86 982,67 146,19 

2019 772,00 885,50 853,00 32,50 

2020 - návrh 740,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 2 (odbor životního prostředí) jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 740,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází ke snížení rozpočtu 

výdajů o 113,00 tis. Kč (meziroční index 0,8675). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2020 navrhovány na výdaje OŽP, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

 

1. Nákup vody, paliv a energie 
 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Monitoring ochrany ovzduší 

Elektrická energie 

(monitorovací stanice) 

2018-skutečnost 2 

2019-oček.skutečnost 2 

2020-návrh 0 
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2. Nákup služeb 
 (v tis. Kč) 

Položka 
Vývoj 

Správa 

v lesním 

hospodářství 

Monitoring 

ochrany 

ovzduší 

Ostatní 

nakládání  

s odpady 

Monitoring 

půdy a 

podzemní 

vody 

Ostatní 

ochrana  

půdy a spodní 

vody 

Chráněné 

části přírody 

Ekologická 

výchova a 

osvěta 

Celkem 

Konzultační a 

poradenské 

služby 

2018-skutečnost - 129 - - - - - 129 

2019-oček.skuteč. - 130 - 5 - - - 135 

2020-návrh - 130 - 5 - - - 135 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2018-skutečnost 241 5 - - - 330 - 576 

2019-oček.skuteč. - 5 20 - 50 330 - 405 

2020-návrh - 5 20 - 50 350 20 445 

Celkem 

2018-skutečnost 241 134 - - - 320 - 705 

2019-oček.skuteč. - 135 20 5 50 330 - 540 

2020-návrh - 135 20 5 50 350 20 580 

Pozn: Část výdajů ve výši 90,00 tis. Kč na položce „Nákup ostatních služeb“ a paragrafu „Chráněné části přírody“ a ,,Ekologická výchova“ bude v roce 2020 

          hrazena formou zapojení prostředků FŽP.



48 

 

3. Ostatní nákupy 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Monitoring ochrany ovzduší 

Opravy a udržování 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost - 

2020-návrh - 

 

 

4. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Správa v lesním 

hospodářství 

Celospolečenská 

funkce lesů 
Celkem 

Poskytnuté náhrady 

2018-skutečnost - - - 

2019-oček.skutečnost 147 4 151 

2020-návrh - - - 

 

 

5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Správa v lesním 

hospodářství 

Celospolečenská 

funkce lesů 
Celkem 

Neinvestiční transfery-

nefinančním 

podnikatelským subjektům 

2018-skutečnost 145 1 146 

2019-oček.skutečnost - - - 

2020-návrh - - - 

 

 

6. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní zájmová 

činnost 

Ochrana druhů  

a stanovišť 
Celkem 

Neinvestiční transfery 

spolkům  

2018-skutečnost 90 40 130 

2019-oček.skutečnost 100 40 140 

2020-návrh 100 40 140 

Pozn.: Výdaje na této položce budou v roce 2020 hrazeny formou zapojení prostředků FŽP,  

             tj. 100,00 tis. Kč – dotace základním organizacím včelařů a 40,00 tis. Kč – dotace Stanici 

             pro ochranu živočichů v Bartošovicích. 

 

 

7. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Chráněné části přírody 

Účelové neinvestiční transfery 

fyzickým osobám  

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost 20 

2020-návrh 20 

Pozn.: Výdaje na této položce budou v roce 2020 hrazeny formou zapojení prostředků FŽP. 
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Sumarizace výdajů OŽP 
 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

Správa v lesním hospodářství 386 147 - 

Celospolečenská funkce lesů 1 4 - 

Ostatní zájmová činnost 90 100 100 

Monitoring ochrany ovzduší 136 137 135 

Ostatní nakládání s odpady - 20 20 

Monitoring půdy a podzemní vody - 5 5 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody - 50 50 

Ochrana druhů a stanovišť 40 40 40 

Chráněné části přírody 330 350 370 

Ekologická výchova a osvěta - - 20 

Celkem 983 853 740 

 

 

Z celkového objemu prostředků ve výši 740,00 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 2020 na výdaje 

OŽP, bude jejich část, tj. 250,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení prostředků FŽP: 

 

  90,00 tis. Kč - nákup ostatních služeb  

140,00 tis. Kč - neinvestiční transfery spolkům 

  20,00 tis. Kč - účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 

250,00 tis. Kč - celkové zapojení FŽP  

 
 

 

 

Výdaje OŽP v letech 2015 – 2020 

 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

752,31 733,23 689,66 982,67 853,00 740,00 
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Odbor školství a kultury - OŠK 

 
Město Havířov plní funkci zřizovatele k následující struktuře subjektů školských zařízení 

(vč. školních jídelen) s právní subjektivitou:  

 

a) Mateřské školy 

 

 je provozováno celkem 18 MŠ s právní subjektivitou …. město Havířov se podílí na 

finančním zabezpečení jejich fungování formou poskytovaných příspěvků na provoz  

(k dofinancování salda mezi náklady a výnosy MŠ) a případně formou příspěvku na 

investice (k financování části nebo celého objemu nákladů investičního charakteru), 

 problematika poskytování příspěvků na provoz nebo příspěvků na investice není součástí 

výdajů OŠK a je obsažena v jiné části tohoto materiálu, tj. v části „II. Příspěvky a dotace 

organizacím“, 

 dalších 6 MŠ funguje jako odloučené pracoviště MŠ s právní subjektivitou, 

 dalších 5 MŠ funguje jako odloučené pracoviště ZŠ s právní subjektivitou, 

 dále pak funguje 1 soukromá MŠ, u které již město není zřizovatelem, ale částečně se 

podílí na financování provozu formou dotace, zapracované do ,,Příspěvků a dotací 

organizacím“ (do r. 2017 bylo součástí výdajů OŠK). 

 

b) Základní školy 

 

 je provozováno celkem 17 ZŠ s právní subjektivitou …. obdobným způsobem jako 

v případě MŠ se město Havířov podílí na finančním zabezpečení fungování ZŠ s právní 

subjektivitou formou příspěvků na provoz a dotací na investice, 

 problematika poskytování příspěvků na provoz nebo dotací na investice není součástí 

výdajů OŠK a je obsažena v jiné části tohoto materiálu, tj. v části „II. Příspěvky a dotace 

organizacím“. 

 

Nedílnou součástí činnosti mateřských a základních škol včetně odloučených pracovišť je také 

zajištění provozu školních jídelen, kterých v době přípravy a zpracování tohoto materiálu je 

provozováno celkem 28: 

 17 školních jídelen při MŠ, 

 11 školních jídelen při ZŠ. 

 

Kromě toho je dále provozováno: 

 12 výdejen jídla při MŠ, 

 6 výdejen jídla při ZŠ, 

 1 výdejna jídla v ostatních zařízeních předškolní výchovy (jesle). 

 

Při soukromé MŠ je provozována 1 výdejna jídla. 
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V další části materiálu jsou blíže specifikovány finanční prostředky, které jsou rozpočtovány na 

výdaje OŠK.     

(v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

 rozpočet   

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl                   

sl. 3 - sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2018 22 372,00 19 160,54 14 378,22 4 782,32 

2019 19 605,00 17 562,57 11 470,00 6 092,57 

2020-návrh 21 703,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 3 (odbor školství a kultury) jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 21 703,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází k navýšení rozpočtu 

výdajů o 10 233,00 tis. Kč (meziroční index 1,8922). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2020 navrhovány na výdaje OŠK, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

 

1. Odměny za užití duševního vlastnictví 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní záležitosti kultury, církví  

a sdělovacích prostředků 

Odměny za užití duševního 

vlastnictví 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost - 

2020-návrh 10 
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2. Nákup materiálu          

          (v tis. Kč) 

Položka Vývoj MŠ ZŠ 

Filmová 

tvorba, 

distribuce, 

kina 

Ostatní 

záležitosti 

kultury 

Pořízení, 

zachování a 

obnova 

pamětních 

míst 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, 

církví  

a sdělovacích 

prostředků 

Ostatní 

činnosti 

související se 

službami pro 

obyvatelstvo 

Celkem 

DHDM 

2018-skutečnost - - - - - - - - 

2019-oček.skutečnost - - 68 - - - - 68 

2020-návrh - - - - - - - - 

Nákup  

materiálu j.n. 

2018-skutečnost - 4 - - - 198 - 202 

2019-oček.skutečnost 2 3 - - 5 169 13 192 

2020-návrh 2 3 - - 5 340 - 350 

Celkem 

2018-skutečnost - 4 - - - 198 - 202 

2019-oček.skutečnost 2 3 68 - 5 169 13 260 

2020-návrh 2 3 - - 5 340 - 350 
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3. Nákup služeb          

    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj BESIP MŠ ZŠ Gymnázia 
Střední 

školy 

Ostatní 

záležitosti 

kultury 

 

Pořízení, 

zachování  

a obnova 

pamětních 

míst 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, 

církví  

a sdělovacích 

prostředků 

Střediska 

volného času 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Ostatní 

činnosti 

související  

se službami 

 pro 

obyvatelstvo 

Celkem 

Služby 

peněžních 

ústavů 

2018-skutečnost - - - - - - - 1 - - - 1 

2019-oček.skut. - - - - - - - - - - - - 

2020-návrh - - - - - - - - - - - - 

Konzultační  

a poradenské 

služby 

2018-skutečnost - - - - - - - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - - - - - - - - - - 

2020-návrh - - - - - - 5 - - - - 5 

Zpracování dat 

a služby 

související 

s informačními 

technologiemi 

2018-skutečnost - - - - - - - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - - - - - - - - - - 

2020-návrh - 2 - - - - - - - - - 2 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2018-skutečnost 14 879 736 2 - 2 16 585 335 71 - 2 640 

2019-oček.skut. 20 911 1 062 - 12 3 20 641 299 12 24 3  004 

2020-návrh 21 1 569 1 764 - 10 3 20 1 583 432 20 - 5 422 

Celkem 

2018-skutečnost 14 879 736 2 - 2 16 586 335 71 - 2 641 

2019-oček.skut. 20 911 1 062 - 12 3 20 641 299 12 24 3  004 

2020-návrh 21 1 571 1 764 - 10 3 25 1 583 432 20 - 5 429 
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Na položce „Nákup ostatních služeb“ jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 5 422,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

(v tis. Kč)     

                                      Navrhované použití Finanční objem 

Okresní kolo soutěže – převoz dětí a jízdních kol, aj. 21 

BESIP – celkem  21 

Dolní oblast Vítkovice ,,Svět techniky“ – doprava a výukový modul 

Pohybová výchova – doprava dětí 

110 

300 

Výseky stromů, projekty, studie, autorský dozor, čištění kanalizace, aj. 580 

Revize + servis (výtahy, plyn, komíny, elektro, vzduchotechnika, EZS aj.) 240 

Předfinancování ozdravných pobytů  339 

MŠ – celkem 1 569 

Dolní oblast Vítkovice ,,Svět techniky“ – doprava a výukový modul 

Míčové hry – doprava žáků 

440 

35 

Výseky stromů, projekty, studie, autorský dozor, čištění kanalizace, aj. 260 

Revize + servis (výtahy, plyn, komíny, elektro, vzduchotechnika, EZS, aj.) 190 

Předfinancování ozdravných pobytů 837 

Porady ředitelů škol - nájem 2 

ZŠ – celkem 1 764 

Čištění kanalizace, kamerové zkoušky, aj. 10 

Střední školy – celkem  10 

Vazba kroniky města 3 

Ostatní záležitosti kultury – celkem  3 

Převoz soch (Betlém) a vánoční strom 

Pořízení, zachování a obnova pamětních míst– celkem 

20 

20 

Havířov v pohybu 

Programy kult. a sport. akcí, občanské záležitosti, aj. 

Akademie III. věku  

1 010 

333 

240 

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – celkem  1 583 

Ozdravné pobyty dětí v ČR 400 

Výseky stromů, projekty, studie, kamerové zkoušky, aj. 20 

Revize + servis (výtahy, plyn, komíny, elektro, vzduchotechnika, EZS, aj.) 12 

Volný čas dětí a mládeže (ASTERIX) – celkem  432 

Čištění kanalizace, studie, aj. 20 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkem  20 

 

Nákup ostatních služeb – celkem  

 

5 422 
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4. Ostatní nákupy 
                                                  

    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj MŠ ZŠ Gymnázia 
Střední 

školy 

 

Filmová 

tvorba, 

distribuce, 

kina 

Pořízení, 

zachování 

a obnova 

pamětních 

míst 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, 

církví 

a 

sdělovacích 

prostředků 

Střediska 

volného 

času 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Ostatní 

činnosti 

související 

se službami 

pro 

obyvatelstvo 

Celkem 

Opravy a 

udržování 

2018-skutečnost 4 943 1 441 6 - - 76 - 780 748 - 7 994 

2019-oček.skut. 3 633  2 895 - 50 101 22 - 367 50 - 7 118 

2020-návrh 3 050 2 450 - 50 - 200 - 100 50 - 5 900 

Pohoštění 

2018-skutečnost - - - - - - 9 - - - 9 

2019-oček.skut. - 3 - - - - 19 - - 23 45 

2020-návrh - 4 - - - - 199 - - - 203 

Celkem 

2018-skutečnost 4 943 1 441 6 - - 76 9 780 748 - 8 003 

2019-oček.skut. 3 633 2 898 - 50 101 22 19 367 50 23 7 163 

2020-návrh 3 050 2 454 - 50 - 200 199 100 50 - 6 103 
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Na položce „Opravy a udržování“ jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky v celkové 

výši 5 900,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

                                                                                                                                            (v tis. Kč) 

                                      Navrhované použití Finanční objem 

MŠ Sukova – oprava ploché střechy 1 000 

MŠ U Stromovky – oprava zpevněných ploch zahrady 850 

MŠ Švabinského – oprava výdejen stravy a výměna ležatých rozvodů vody 700 

MŠ - havarijní opravy 500 

MŠ – celkem 3 050 

ZŠ K. Světlé – oprava hydroizolace schodiště a rampy u ŠJ 250 

ZŠ Mládežnická – oprava podlahy v kuchyni 1 700 

ZŠ - havarijní opravy 500 

ZŠ – celkem 2 450 

Objekt na ul. Moravská (SŠ a VOŠ DAKOL) – havarijní opravy 50 

Střední školy – celkem  50 

ASTERIX – havarijní opravy 

Volný čas dětí a mládeže – celkem  

100 

100 

Oprava a údržba soch a pietních míst 

Pořízení, zachování a obnova pamětních míst – celkem  

200 

200 

Objekt na ul. V. Nezvala (VŠSS) – havarijní opravy 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkem 

50 

50 

 

 

Opravy a udržování – celkem  

 

 

5 900 

 

 

5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj BESIP ZŠ 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, církví  

a sdělovacích 

prostředků 

Celkem 

Věcné dary 

2018-skutečnost 7 73 382 462 

2019-oček.skutečnost 7 120 517 644 

2020-návrh 10 150 871 1 031 

 

6. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným organizacím 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost 12 

2020-návrh - 
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7. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Finanční vypořádání minulých let 

Vratky transferů poskytnutých 

z veřejných rozpočtů ústřední 

úrovně 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost 3 

2020-návrh - 

Výdaje z finančního vypořádání 

minulých let mezi obcemi 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost 179 

2020-návrh - 

Celkem 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost 182 

2020-návrh - 

 

8. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní činnosti související se službami 

pro obyvatelstvo 

Ostatní neinvestiční transfery 

obyvatelstvu 

2018-skutečnost 1 

2019-oček.skutečnost - 

2020-návrh - 

 

9. Ostatní neinvestiční výdaje 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj ZŠ 

Neinvestiční rezervy 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost - 

2020-návrh 1 630 

 

Finanční prostředky ve výši 1 630,00 tis. Kč, které jsou rozpočtovány na této položce, budou 

v průběhu roku 2020 použity k finančnímu zajištění: 

                                                                                                                                           (v tis. Kč) 

                                      Navrhované použití Finanční objem 

Dofinancování mezd a odvodů – výjimka z počtu žáků (ZŠ a MŠ Selská) 250 

Zvýšení platových tarifů 680 

Dofinancování výuky plavání  650 

Havířovská liga ZŠ – umístění  50 

ZŠ – celkem 1 630 

Neinvestiční rozpočtová rezerva – celkem 1 630 
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10. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

                                                                                                                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj MŠ ZŠ 

Střediska 

volného 

času 

Filmová 

tvorba, 

distribuce, 

kina 

Pořízení, 

zachování a 

obnova 

pamětních 

míst 

 

Komunální 

služby  

j.n. 
 

Celkem 

Budovy, haly  

a stavby 

2018-skutečnost 2 754 316 - - - - 3 070 

2019-oček.skut. - 53 - - - 102 155 

2020-návrh 500 3 300 250 - - 3 100 7 150 

Výpočetní 

technika 

2018-skutečnost - - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - 50 - - 50 

2020-návrh - - - - - - - 

Celkem 

2018-skutečnost 2 754 316 - - - - 3 070 

2019-oček.skut. - 53 - 50 - 102 205 

2020-návrh 500 3 300 250 - - 3 100 7 150 

 

Finanční prostředky v celkové výši 7 150,00 tis. Kč, které jsou rozpočtovány na položce 

„Budovy, haly a stavby“, budou v roce 2020 použity k finančnímu zajištění následujících 

investičních akcí: 

     (v tis. Kč) 

                                      Navrhované použití Finanční objem 

Projektová dokumentace: 

   ZŠ M. Kudeříkové  – rekonstrukce lapáku tuku a kanalizační přípojky 

   SVŠ ASTERIX – TZ Pstruží – revitalizace objektu 

MŠ Balzacova – rekonstrukce oplocení 

ZŠ M. Pujmanové – rekonstrukce VZT (kuchyň) 

 

300 

250 

500 

3 000 

VŠ V. Nezvala  – rekonstrukce střechy pavilonu D 3 100 

 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – celkem  

 

7 150 

 

 

Sumarizace výdajů OŠK 

 
                                                                                                                                                   (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh                      

r. 2020 

BESIP 21 27 31 

Mateřské školy 8 576 4 546 5 123 

Základní školy 2 571 4 136 9 301 

Gymnázia 8 - - 

Střední školy - 62 60 

Střediska volného času 1 115 666 782 

Filmová tvorba, distribuce, kina - 219 - 

Ostatní záležitosti kultury 2 3 3 

Pořízení, zachování a obnova pamětních míst 92 47 230 
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Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 

prostředků 
1 175 1 346 3 003 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 819 176 3 170 

Ostatní činnosti související se službami pro 

obyvatelstvo 
- 60 - 

Finanční vypořádání minulých let - 182 - 

 

Celkem 
14 379 11 470 21 703 

 

 

 

 

Výdaje OŠK v letech 2015 – 2020 

 
                                                                                                                                                   (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh  

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

31 489,55 17 119,75 14 210,30 14 378,22 11 470,00 21 703,00 
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Odbor územního rozvoje - OÚR 
 
                       

 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 
 

Rok 
 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

 

Rozdíl 

sl. 3 - sl. 4 
sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2018 celkem 401 109,00 481 210,74 357 426,20 123 784,74 

    z toho úvěr 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 celkem 404 045,00 484 610,72 317 877,00 166 733,72 

    z toho úvěr 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2020-návrh 

 

 

celkem 

 

457 576,00 

 

- 

 

- 

 

- 

    

z toho: úvěr 

 

69 000,00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Na výdaje OJ 4 (odbor územního rozvoje) jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 457 576,00 tis. Kč. 
 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází k navýšení rozpočtu 

výdajů o 139 699,00 tis. Kč (meziroční index 1,4395), což je v rozhodující míře ovlivněno 

čerpáním úvěru v roce 2020 v předpokládané výši 69 000,00 tis. Kč na rekonstrukci/ výměnu 

výtahů v městských domech v Havířově. Na zvýšení výdajů v roce 2020 má také vliv změny 

organizačního řádu, o kterém je zmíněno v úvodu materiálu. 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2020 navrhovány na výdaje OÚR, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

 

 1. Nákup materiálu 

                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemn. 

komun. 

j.n. 

Ostatní 

zálež. 

vodního 

hosp. 

Sport. 

zařízení 

v 

majetku 

města 

Ostatní 

zájmová 

činnost 

a 

rekreace 

Bytové 

hospod. 

Pohřeb- 

nictví 

Domovy 

pro 

seniory 

Celkem 

DHDM 

2018-skut. 176 419 28 73   1 972  2 668 

2019-oček.skut. - - - 630 200 113 - 417 1 360 

2020-návrh - -  -   -  - 

 

  

2. Nákup vody, paliv a energie 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Pohřebnictví 

Elektrická energie 

2018-skutečnost 206 

2019-oček.skutečnost - 

2020-návrh - 
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3. Nákup služeb 
                                                                                                                                                                                                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
 

Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

Odvádění 

a čištění 

odpadních vod 

a nakládání s 

kaly 

MŠ ZŠ 

Sportovní 

zařízení 

v majetku 

obce 

Ostatní 

zájmová 

činnost a 

rekreace 

Pohřebnictví 
Bytové 

hospodářství 

 

Územní 

plánování 

Konzultační a 

poradenské služby 

2018-skut. - - - - - - - - - 305 

2019-oček.skut. - - - - - - - - - 163 

2020-návrh - - - - - - - - - 250 

Nákup ostatních 

služeb 

2018-skut. 32 43 25 64 152 - - 1 644 - - 

2019-oček.skut. 377 581 - - 571 1 882 230 - 37 - 

2020-návrh - 0 - - 1 500 1 000 - - - 400 

Celkem 

2018-skut. 32 43 25 64 152 - - 1 644 - 305 

2019-oček.skut. 377 581 - - 571 1 882 230 - 37 163 

2020-návrh - - - - 1 500 1 000 - - - 650 
 

 

Položka Vývoj 

Komunální 

služby a územní 

rozvoj j.n. 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního 

rozvoje 

Domovy 

důchodců 

Požární 

ochrana – 

dobrovolná 

část 

Celkem 

Konzultační a 

poradenské služby 

2018-skut. - - - - 305 

2019-oček.skut. - - - - 163 

2020-návrh 495 - - - 745 

Nákup ostatních  

služeb 

2018-skut. - 26 70 - 2 056 

2019-oček.skut. - - - 16 3 694 

2020-návrh 50 0 - - 2 950 

Celkem 

2018-skut. - 26 70 - 2 361 

2019-oček.skut. - - - 16 3 857 

2020-návrh 545 - - - 3 695 
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4. Ostatní nákupy 
                                                                                                                                                                                                                                                         (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací 

Odvádění   

a čištění odpadních vod 

a nakládání s kaly 

Ostatní záležitosti 

vodního 

hospodářství 

MŠ ZŠ 
Sportovní zařízení 

v majetku obce 

Bytové 

hospodářství 

Nebytové 

hospodářství 

Opravy a udržování 

2018-skut. 2 132 - 129 1 225 29 710 - 30 204 - 

2019-oček.skut. - 1 176 - 512 - - 6 250 9 390 

2020-návrh - - - - 5 100 - 12 800 12 300 

Programové vybavení 

2018-skut. - - - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - - - 25 - - 

2020-návrh - - - - - - - - 

Ostatní nákupy j.n. 

2018-skut. - - - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - - - - - - 

2020-návrh - - - - - - - - 

Celkem 

2018-skut. 2 132 - 129 1 225 29 710 - 30 204 - 

2019-oček.skut. - 1 176 - 512 - 25 6 250 9 390 

2020-návrh - - - - 5 100 - 12 800 12 300 
 

Položka Vývoj 
Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 

Domovy pro 

seniory 

Požární ochrana – 

dobrovolná část 
Celkem 

Opravy a udržování 

2018-skut. - - - 63 400 

2019-oček.skut. - - 111 17 439 

2020-návrh - - - 30 200 

Programové vybavení 

2018-skut. - - - - 

2019-oček.skut. - 20 - 45 

2020-návrh - - - - 

Ostatní nákupy j.n. 

2018-skut. - - - - 

2019-oček.skut. 12 - - 12 

2020-návrh - - - - 

Celkem 

2018-skut. - - - 63 400 

2019-oček.skut. 12 20 111 17 496 

2020-návrh - - - 30 200 
Pozn.: Část výdajů na položce ,,Opravy a udržování“ ve výši 25 100,00 tis. Kč, rozpočtovaných na paragrafech ,,Bytové hospodářství“- 12 800,00 tis. Kč a ,,Nebytové 

hospodářství“ – 12 300,00 tis. Kč, bude v roce 2020 hrazena formou zapojení prostředků FNB. 



63 

 

5. Ostatní transfer, platby daní a další povinné platby 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 

služeb a územního rozvoje 

Úhrady sankcí jiným 

rozpočtům 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost 30 

2020-návrh - 

 

6. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Domovy pro seniory 

Programové vybavení 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost 96 

2020-návrh - 
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7. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
                                                                                                                                                                                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

Odvádění 

a čištění 

odpadních vod 

a nakládání s 

kaly 

Ostatní 

záležitosti 

vodního 

hospodářství 

MŠ ZŠ 

Filmová 

tvorba, 

distribuce, 

kina 

Zájmová 

činnost v 

kultuře 

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

Ostatní 

zájmová 

činnost 

a rekreace 

Budovy, haly a stavby 

2018-skut. 2 739 37 793 14 072 5 721 15 561 41 881 - 832 12 451 229 

2019-oček.skut. 1 110 36 348 22 392 9 840 20 575 30 019 - 19 55 111 6 570 

2020-návrh 23 470 16 620 30 430 - 19 100 - 800 - 52 571 - 

Stroje, přístroje a 

zařízení 

2018-skut. - - - - 2 998 5 386 - - - 1 817 

2019-oček.skut. - - 2 014 - 1 424 - - - 365 - 

2020-návrh - - - - - - - - - - 

Výpočetní technika 

2018-skut. - - - - - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - - - - - - - - 

2020-návrh - - - - - - - - - - 

Celkem 

2018-skut. 2 739 37 793 14 072 5 721 18 559 47 267 - 832 14 268 229 

2019-oček.skut. 1 110 36 348 24 406 9 840 21 999 30 019 - 19 55 476 6 570 

2020-návrh 23 470 16 620 30 430 - 19 100 - 800 - 52 571 - 
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Položka Vývoj 
Bytové 

hospodářství 

Nebytové 

hospodářství 
Pohřebnictví 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb 

a územního 

rozvoje 

Vzhled obce 

a veřejná 

zeleň 

Domovy pro 

seniory 

Denní 

stacionáře 

a centra 

denních služeb 

Domovy 
Činnost místní 

správy 
Celkem 

Budovy, haly  

a stavby 

2018-skut. 84 566 8 041 47 082 4 326 65 - - 2 151 - 277 510 

2019-oček.skut. 30 867 59 220 518 3 748 - 1 804 5 321 179 7 200 290 841 

2020-návrh 213 200 24 110 - 2 500 - - 40 880 - - 423 681 

Stroje, přístroje  

a zařízení 

2018-skut. - - 1 080 - - - - - - 11 281 

2019-oček.skut. - - - - - - - - - 3 803 

2020-návrh - - - - - - - - - - 

Výpočetní technika 

2018-skut. - - - - - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - - - 394 - - - 394 

2020-návrh - - - - - - - - - - 

Celkem 

2018-skut. 84 566 8 041 48 162 4 326 65 - - 2 151 - 288 791 

2019-oček.skut. 30 867 59 220 518 3 748 - 2 198 5 321 179 7 200 295 038 

2020-návrh 213 200 24 110 - 2 500 -  40 880 - - 423 681 

Poznámka:  

a) část výdajů na položce ,,Budovy, haly a stavby“ ve výši 100 000,00 tis. Kč, rozpočtovaných na paragrafech „Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání  

s kaly“ – 30 430,00 tis. Kč, ,, Sportovní zařízení v majetku obce“ – 31 670,00 tis. Kč a ,,Denní stacionáře a centra denních služeb“ – 37 900,00 tis. Kč, bude 

v roce 2020 hrazena formou zapojení prostředků FRR, 

b) část výdajů na položce ,,Budovy, haly a stavby“ ve výši 168 310,00 tis. Kč, rozpočtovaných na paragrafech ,,Bytové hospodářství“- 144 200,00 tis. Kč  

a ,,Nebytové hospodářství“ – 24 110,00 tis. Kč, bude v roce 2020 hrazena formou zapojení prostředků FNB. 
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Na položce „Budovy, haly a stavby“ jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 423 681,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

(v tis. Kč) 
 

Navrhované použití 

 

 

Finanční objem 

Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov 

Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku 

Přechod pro chodce u autobusové zastávky Životice, Památník 

Projektová dokumentace: 

  - Dopravní napojení MK ul. U Nádraží a Opletalova kolem sportovního  

    areálu 

Silnice - celkem 

700 

21 040 

730 

 

 

1 000 

23 470 

Chodník Na Pavlasůvce 

Chodník na ul. Šumbarská v úseku mezi ulicemi Chrpová a Nad Tratí 

Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí 

Projektová dokumentace: 

  - Nástupní plocha autobusové zastávky Bludovice, U Lipek 

  - Chodník na ul. Padlých hrdinů 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem 

6 200 

3 900 

5 270 

 

250 

1 000 

16 620 

Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlňák  

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – celkem 

30 430 

30 430 

Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, Havířov 

Mateřské školy – celkem 

19 100 

19 100 

Projektová dokumentace: 

  - Letní kino Havířov 

Filmová tvorba, distribuce, kina – celkem 

 

800 

800 

Letní koupaliště - nerezový bazén vč. nových rozvodů 

ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního hřiště 

Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá 

Beach volejbal v Havířově 

Projektová dokumentace: 

  -  ledová plocha 

Sportovní zařízení v majetku města – celkem 

31 670 

8 270 

5 230 

5 000 

 

2 401 

52 571 
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Sanace obytných domů: 

  - ul. Dlouhá třída 34-42 

  - ul. Dlouhá třída 81c,d, 

  - ul. Dlouhá třída 20-24 

  - ul. Dlouhá třída 73-79 

  - ul. Mánesova 44-48 

  - ul. 1. máje 2 

  - ul. J. Gagarina  22-28 

  - ul. Slezská 2-4 

Projektová dokumentace: 

 - ul. Dlouhá třída 17 

 - ul. K. V. Raise 8-14 

 - ul. Dlouhá třída 23-33 

 - ul. Národní třída 31-35 

Rozdělení b. j. č. 3, Marie Pujmanové 1117/14 

Rekonstrukce výtahů v bytových domech v Havířově 

Neplánované investice 

Bytové hospodářství – celkem 

 

23 000 

5 500 

4 900 

21 000 

13 800 

23 000 

25 000 

18 000 

 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

69 000 

5 000 

213 200 

Sanace zdravotních středisek: 

  - ul. ul. Jurije Gagarina 1595/2b 

  - ul. Budovatelů 991/20b 

  - ul. Gen. Svobody 280/24 

Nebytové hospodářství – celkem 

 

7 600 

9 500 

7 010 

24 110 

Projektová dokumentace: 

  - Revitalizace prostranství Junácká 

  - Revitalizace prostranství na ul. Mánesova 

  - Využití výpravní haly 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - 

celkem 

 

1 000 

500 

1 000 

 

2 500 

Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář 

Denní stacionáře a centra denních služeb - celkem 

40 880 

40 880 

 

Budovy, haly a stavby - celkem 

 

423 681 

 

 

 

Sumarizace výdajů OÚR 
 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

Silnice  2 947 1 487 23 470 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 40 387 36 929 16 620 

Odvádění a čištění odpadních vod  

a nakládání s kaly 
14 097 25 582 30 430 

Ostatní záležitosti vodního hospodářství 5 878 9 840 - 

Mateřské školy 19 848 22 511 19 100 

Základní školy 77 129 30 590 6 600 

Filmová tvorba, distribuce - - 800 
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Zájmová činnost v kultuře 832 19 - 

Sportovní zařízení v majetku obce 14 341 58 013 53 571 

Ostatní zájmová činnost 229 7 000 - 

Bytové hospodářství 114 770 37 267 226 000 

Nebytové hospodářství 8 041 68 610 36 410 

Pohřebnictví 51 984 518 - 

Územní plánování 305 163 650 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. - 12 545 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 

služeb a územního rozvoje 
4 352 3 778 2 500 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 65 - - 

Denní stacionáře a centra denních služeb - 5 321 40 880 

Domovy pro seniory - 2 731 - 

Domovy 2 221 179 - 

Požární ochrana-dobrovolná část - 127 - 

Ostatní činnosti j.n. - 7 200 - 

Celkem 357 426 317 877 457 576 

 
Z celkového objemu prostředků ve výši 457 576 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 2020 na výdaje 

OÚR, bude jejich část, tj. 293 410,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení prostředků účelových 

fondů:  

 
Fond FRR 

31 670,00 tis. Kč - Letní koupaliště - nerezový bazén vč. nových rozvodů 

37 900,00 tis. Kč - Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář 

30 430,00 tis. Kč - Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlňák 

100 000,00 tis. Kč - celkové zapojení FRR 

 
Fond FNB 

 

  27 410,00 tis. Kč - sanace zdravotních středisek 

  10 000,00 tis. Kč - výměna oken nebytových prostor 

    1 000,00 tis. Kč - rozdělení bytových jednotek 

    6 000,00 tis. Kč - GO elektroinstalace v bytech města 

    5 000,00 tis. Kč - neplánované investice do obytných domů  

144 000,00 tis. Kč - sanace obytných domů  

193 410,00 tis. Kč - celkové zapojení FNB 

 

 

 

Výdaje OÚR v letech 2015 – 2020 

 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

172,40 154,88 126,13 357 426,20 317 877,00 457 576,00 
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Odbor organizační - ORG      

 
                                    (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený  

rozpočet 

Upravený 

 rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl             

 sl. 3 – sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.4 sl. 5 

2018 251 863,00 262 448,86 252 959,35 9 489,51 

2019 260 562,00 276 037,04 262 221,00 13 816,04 

2020-návrh 315 379,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 6 (odbor organizační) jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky v celkové 

výši 315 379,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází ke zvýšení rozpočtu 

výdajů o 53 158,00 tis. Kč (meziroční index 1,2027). 

 

V průběhu sestavování rozpočtu na rok 2020 došlo k organizačním změnám. Oddělení 

strategického rozvoje, které bylo součástí Odboru kancelář primátora, bylo rozděleno mezi Odbor 

organizační a Odbor územního rozvoje. S ohledem na tuto skutečnost nemá u ORG vypovídající 

hodnotu srovnání let 2018, 2019 a 2020. Ve skutečnosti roku 2018 a v očekáváné skutečnosti roku 

2019 jsou ještě uvedeny údaje před změnou. 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2020 navrhovány na výdaje ORG, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 
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1. Platy 
   (tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ostatní záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a územního 

rozvoje 

VPP 
Terénní 

programy 
ZMH 

Volby do 

zastupitel. 

ÚSC 

Volby 

do Evrop. 

parlamentu 

Volba 

prezidenta 

republiky 

Činnost 

místní 

správy 

Celkem 

Platy 

zaměstnanců 

2018-skutečnost - - 10 384 - - 342 - 221 130 354 141 301 

2019-oček.skut. - - 10 209 217 - - 188 - 141 896 152 510 

2020-návrh 360 773 17 719 - - - - - 138 300 157 152 

Ostatní platy 

2018-skutečnost - - - - 172 58 - 47 32 309 

2019-oček.skut. - - - - 170 - 19 - 30 219 

2020-návrh - - - - 200 - - - 30 230 

Celkem 

2018-skutečnost - - 10 384 - 172 400 - 268 130 386 141 610 

2019-oček.skut. - - 10 209 217 170 - 207 - 141 926 152 729 

2020-návrh 360 773 17 719 - 200 - - - 138 330 157 382 

Pozn.: Část výdajů ve výši 15 219,00 tis. Kč na položce „Platy zaměstnanců“ a paragrafu „Veřejně prospěšné práce (VPP)“ bude v roce 2020 hrazena z neinvestiční 

účelové dotace z Úřadu práce, která je ve výši 20 393,00 tis. Kč rozpočtována v příjmové části návrhu rozpočtu města (položka 4116 – ostatní neinvestiční 

dotace přijaté ze SR). 
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2. Ostatní platby za provedenou práci 
     (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ost. záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ost. záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního 

rozvoje 

ZMH 
Volby do 

zastupitel. ÚSC 

Volby 

do Evrop. 

parlamentu 

Volba 

prezidenta 

republiky 

Činnost 

místní 

správy 

Celkem 

Ostatní osobní 

výdaje 

2018-skutečnost - - 822 2 220 - 1 164 751 4 957 

2019-oček.skut. - - 1 230 - 1 492 - 1 050 3 772 

2020-návrh 2 140 278 1 750 - - - 900 5 068 

Odměny členům 

ZMH 

2018-skutečnost - - 5 959 - - - - 5 959 

2019-oček.skut. - - 7 000 - - - - 7 000 

2020-návrh - - 6 400 - - - - 6 400 

Celkem 

2018-skutečnost - - 6 781 2 220 - 1 164 751 10 916 

2019-oček.skut. - - 8 230 - 1 492 - 1 050 10 772 

2020-návrh 2 140 278 8 150 - - - 900 11 468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního 

rozvoje 

VPP 
Terénní 

programy 
ZMH 

Volby do 

zastupitelstva 

ÚSC 

Volby 

do Evrop. 

parlamentu 

Volba 

prezidenta 

republiky 

Činnost místní 

správy 
Celkem 

Sociální  

pojištění 

2018-skutečnost - - 2 612 - 1 160 101 - 22 32 903 36 798 

2019-oček.skut. - - 2 552 54 1 700 - 19 - 35 448 39 773 

2020-návrh 283 259 4 429 - 1 440 - - - 34 298 40 709 

Zdravotní  

pojištění 

2018-skutečnost - - 941 - 613 11 - 8 11 843 13 416 

2019-oček.skut. - - 919 20 850 - 7 - 12 746 14 542 

2020-návrh 103 95 1 595  - 720 - - - 12 447 14 960 

Pojistné na 

úrazové pojištění 

2018-skutečnost - - 45 - - - - - 552 597 

2019-oček.skut. - - 43 - - - - - 550 593 

2020-návrh - - 74 - - - - - 573 647 

Ostatní povinné 

pojistné placené 

zaměstnavatelem 

2018-skutečnost - - - - 58 16 - 15 11 100 

2019-oček.skut. - - - - 60 - 4 - 10 74 

2020-návrh - - - - 60 - - - 10 70 

Celkem 

2018-skutečnost - - 3 598 - 1 831 128 - 45 45 309 50 911 

2019-oček.skut. - - 3 514 74 2 610 - 30  - 48 754 54 982 

2020-návrh 386 354 6 098 - 2 220 - - - 47 328 56 386 

Pozn.:  Část výdajů ve výši 5 174,00 tis. Kč na paragrafu „Veřejně prospěšné práce (VPP)“ a položkách ,,Sociální pojištění“ a „Zdravotní pojištění“ bude v roce           

2020 hrazena z neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce, která je ve výši 20 393,00 tis. Kč rozpočtována v příjmové části návrhu rozpočtu města (položka 

4116 – ostatnín einvestiční dotace přijaté ze SR).
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4. Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným 

věcem 

                                                                                                                                                      (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Podlimitní technické 

zhodnocení 

2018-skutečnost 58 

2019-oček.skutečnost - 

2020-návrh - 

 

5. Nákup materiálu 

                                                                                                                                                       (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunál. 

služeb a 

územního 

rozvoje 

Volby 

do Evrop. 

parlamentu 

Volby do 

zastupitelstva 

ÚSC 

Činnost 

místní 

správy 

Celkem 

Ochranné 

pomůcky 

2018-skutečnost - - - - 42 42 

2019-oček.skut. - - - - 30 30 

2020-návrh - - - - 30 30 

Zdravotnický 

materiál 

2018-skutečnost - - - - 7 7 

2019-oček.skut. - - - - 5 5 

2020-návrh - - - - 5 5 

Knihy, tisk 

2018-skutečnost - - - - 157 157 

2019-oček.skut. - - - - 150 150 

2020-návrh - - - - 100 100 

DHDM 

2018-skutečnost - - - - 1 951 1 951 

2019-oček.skut. - - - - 1 000 1 000 

2020-návrh 50 46 - - 8 900 8 996 

Nákup 

materiálu j.n. 

2018-skutečnost - - - 38 2 378 2 416 

2019-oček.skut. - - 18 - 1 750 1 768 

2020-návrh 250 127 - - 1 630 2 007 

Celkem 

2018-skutečnost - - - 38 4 535 4 573 

2019-oček.skut. - - 18 - 2 935 2 953 

2020-návrh 300 173 - - 10 665 11 138 
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6. Nákup vody, paliv a energie 
                                                                                                                                            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Volby do  

zastupitelstva 

ÚSC 

Volby  

do Evrop. 

parlamentu 

Volba 

prezidenta 

republiky 

Činnost 

místní 

správy 

 

Celkem 

Studená voda 

2018-skutečnost 35 - 26 691 752 

2019-oček.skut. - 33 - 700 733 

2020-návrh - - - 700 700 

Teplo 

2018-skutečnost 216 - 246 2 985 3 447 

2019-oček.skut. - - - 3 500 3 500 

2020-návrh - - - 3 500 3 500 

Elektrická 

energie 

2018-skutečnost 87 - 88 2 229 2 404 

2019-oček.skut. - 40 - 2 500 2 540 

2020-návrh - - - 2 500 2 500 

Pohonné hmoty 

a maziva 

2018-skutečnost - - - 333 333 

2019-oček.skut. - - - 350 350 

2020-návrh - - - 300 300 

Celkem 

2018-skutečnost 338 - 360 6 238 6 936 

2019-oček.skut. - 73 - 7 050 7 123 

2020-návrh - - - 7 000 7 000 
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7. Nákup služeb  

                                                                                   (v tis. Kč)  

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ost. zálež. 

bydlení, 

komunál. 

služ. a územ. 

rozvoje 

Sběr a svoz 

komunálních 

odpadů 

ZMH 

Volby do 

zastupitelstva 

ÚSC 

Volby 

do Evrop. 

parlamentu 

Volba 

prezidenta 

republiky 

Činnost 

místní 

správy 

SF Celkem 

Služby pošt 

2018-skutečnost - - 449 - - - - 1 343 - 1 792 

2019-oček.skutečnost - - 500 - - - - 2 300 - 2 800 

2020-návrh - - 500 - - - - 2 000 -  2 500 

Telekomunikace a 

radiokomunikace 

2018-skutečnost - - - - 38 - 38 1 244 - 1 320 

2019-oček.skutečnost - - - - - 29 - 1 100 -  1 129 

2020-návrh - - - - - - - 1 100 - 1 100 

Služby peněžních 

ústavů 

2018-skutečnost - - - 4 - - - 3 - 7 

2019-oček.skutečnost - - - 5 - -  4 - 9 

2020-návrh - - - 5 - - - 4 - 9 

Nájemné 

2018-skutečnost - - - - 391 - 208 56 - 655 

2019-oček.skutečnost - - - - - 320 - 50 - 370 

2020-návrh - - - - - - - 450 - 450 

Konzultační  

a poradenské 

služby 

2018-skutečnost - - - - - - - 257 - 257 

2019-oček.skutečnost - - - - - - - 450 - 450 

2020-návrh 50 200 - - - - - 250 - 500 

Školení 

a vzdělávání 

2018-skutečnost - - - 35 - - - 3 520 - 3 555 

2019-oček.skutečnost - - - 20 - - - 1 610 - 1 630 

2020-návrh 200 - - 40 - - - 1 600 - 1 840 

Služby zpracování 

dat 

2018-skutečnost - - - - - - - 6 443 - 6 443 

2019-oček.skutečnost - - - - - - - 6 145 - 6 145 

2020-návrh - - - - - - - 7 650 - 7 650 

Nákup ostatních 

služeb 

2018-skutečnost - - - 56 303 - 290 7 577 1 544  9 770 

2019-oček.skutečnost - - - 90 - 150 - 7 920 1 942  10 102 

2020-návrh 800 1 438 - 60 - - - 7 900 1 812 12 010 

Celkem 

2018-skutečnost - - 449 95 732 - 536 20 443 1 544 23 799 

2019-oček.skutečnost - - 500 115 - 499 - 19 579 1 942 22 635 

2020-návrh 1 050 1 638 500 105 - - - 20 954 1 812 26 059 
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Pozn.:  Část výdajů ve výši 1 812,00 tis. Kč na položce „Nákup ostatních služeb“ bude v roce 2020 

hrazena formou zapojení prostředků sociálního fondu (SF).  
  

Na položce „Služby zpracování dat“ a paragrafu „Činnost místní správy“ jsou pro rok 2020 

rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 7 650,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou 

hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                       (v tis. Kč) 

Navrhované použití 
Finanční 

objem 

SW podpora informačních systému (GINIS, VITA, RON, SQL, Office, weby) 7 650 

Služby zpracování dat – celkem 7 650 

 

Na položce „Nákup ostatních služeb“ a paragrafu „Činnost místní správy“ jsou pro rok 2020 

rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 9 712,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou 

hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                       (v tis. Kč) 

Navrhované použití 
Finanční 

objem 

Úklid budov Radnice, mytí aut, čištění nad rámec smluv 4 100 

Úhrada nákladů za stravenky 1 700 

Vozidla – přezutí, mytí, STK, emise 150 

Servis výtahů, revize klimatizace, automatické dveře, EZS aj. 800 

Odvoz odpadu, inzerce, centrální adresa, malování 250 

Makléř, audity, DPH, úhrady za užívání v rámci akcí 200 

Ostatní služby (překlady, preventivní péče, dětský koutek, hudba v obřadní síni,  

                         karty CCS, doprava, ostraha, aj.) 
700 

Činnost místní správy – celkem  7 900 

Stravné, kulturní akce 1 812 

Výdaje hrazené ze Sociálního fondu (SF) – celkem  1 812 

Nákup ostatních služeb – celkem  9 712 
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8. Ostatní nákupy          

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ostatní zálež. 

bydlení, 

komunál. 

služeb a 

územního 

rozvoje 

ZMH 

Volby do 

zastupitelstva 

ÚSC 

Volby 

do Evrop. 

parlamentu 

Volba 

prezidenta 

republiky 

Činnost  

místní 

 správy 

Celkem 

Opravy  

a udržování 

2018-skutečnost - - - - - - 1 971 1 971 

2019-oček.skutečnost - - - - - - 2 000 2 000 

2020-návrh - - - - - - 2 000 2 000 

Programové 

vybavení 

2018-skutečnost - - - - - - 514 514 

2019-oček.skutečnost. - - - - - - 150 150 

2020-návrh 60 - - - - - 2 290 2 350 

Cestovné 

2018-skutečnost - - 58 - - - 669 727 

2019-oček.skutečnost. - - 100 - - - 550 650 

2020-návrh 10 - 100 - - - 550 660 

Pohoštění 

2018-skutečnost - - - 215 - 185 226 626 

2019-oček.skutečnost - - - - 131 - 30 161 

2020-návrh 100 80 - - - - 30 210 

Účastnické poplatky 

na konference 

2018-skutečnost - - - - - - 1 1 

2019-oček.skutečnost - - 6 - - - 35 41 

2020-návrh - - 6 - - - 35 41 

Ostatní             

nákupy j.n. (ošatné) 

2018-skutečnost - - 348 - - - 1 080 1 428 

2019-oček.skutečnost - - 500 - - - 1 500 2 000 

2020-návrh - - 510 - - - 1 420 1 930 

Celkem 

2018-skutečnost - - 406 215 - 185 4 461 5 267 

2019-oček.skutečnost - - 606 - 131 - 4 265 5 002 

2020-návrh 170 80 616 - - - 6 325 7 191 
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9. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 

                                                                                                                                             (v tis. Kč)                  

Položka Vývoj Pohřebnictví 

Činnost  

místní 

 správy 

Celkem 

Poskytnuté 

náhrady 

2018-skutečnost 226 8 234 

2019-oček.skutečnost - 10 10 

2020-návrh - 10 10 

Věcné dary 

2018-skutečnost - 5 5 

2019-oček.skutečnost - - - 

2020-návrh - - - 

Celkem 

2018-skutečnost 226 13 239 

2019-oček.skutečnost - 10 10 

2020-návrh - 10 10 

 

10. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Neinvestiční transfery 

spolkům 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost 5 

2020-návrh 5 

 

11. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní  

a další povinné platby 

                                                                                                                                            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
 

Činnost místní správy 

Platby daní a poplatků 

státnímu rozpočtu 

2018-skutečnost 153 

2019-oček.skutečnost 50 

2020-návrh 50 

 

12. Náhrady placené obyvatelstvu 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj VPP ZMH 
Činnost místní 

správy 
Celkem 

Náhrady mezd v době 

nemoci 

2018-skutečnost 261 23 612 896 

2019-oček.skut. 100 - 590 690 

2020-návrh - - 500 500 
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13. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj SF 

Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu 

2018-skutečnost 3 116 

2019-oček.skutečnost 3 150 

2020-návrh 3 000 

Pozn.: Výdaje ve výši 3 000,00 tis. Kč, které jsou v roce 2020 rozpočtovány na této položce, budou 

hrazeny formou zapojení prostředků sociálního fondu (SF) – podpora sportu, zdraví. 

 

14. Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Pohřebnictví 

Výdaje na náhrady za 

nezpůsobenou újmu  

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost 270 

2020-návrh 270 

 

15. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Programové vybavení 

2018-skutečnost 1 637 

2019-oček.skutečnost 250 

2020-návrh 10 500 

 

Na položce „Programové vybavení“ jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 10 500,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Vmware vSphare vCenter Standard, vSphare Enterprise Plus 4 970 

Open Value licence Datacenter 1 588 

SQL Server Standard Core 3 703 

ostatní moduly 239 

Programové vybavení – celkem  10 500 

 

16. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Budovy, haly  

a stavby 

2018-skutečnost 218 

2019-oček.skutečnost 100 

2020-návrh 100 

Stroje, přístroje a 

zařízení 

2018-skutečnost 2 304 

2019-oček.skutečnost 1 200 

2020-návrh 540 
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Výpočetní technika 

2018-skutečnost 326 

2019-oček.skutečnost 300 

2020-návrh 23 280 

Celkem 

2018-skutečnost 2 848 

2019-oček.skutečnost 1 600 

2020-návrh 23 920 

 
Na položce „Výpočetní technika“ jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky v celkové 

výši 23 280,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Diskové pole 17 025 

Servery výpočetní cluster 2 195 

Server zálohování 266 

Diskové pole zálohování 864 

Záložní pásková mechanika - zálohování 490 

Supporty k serverům 2 440 

Výpočetní technika – celkem  23 280 

 

17. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 

                                                                                                                                            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Změny technologií vytápění 

Investiční transfery 

krajům 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skutečnost - 

2020-návrh 500 

 

 

Sumarizace výdajů ORG 
                                    (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh                    

  r. 2020 

Ostatní záležitosti základního vzdělávání - - 4 406 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 

služeb a územního rozvoje 
- - 3 296 

Změny technologií vytápění - - 500 

Pohřebnictví 226 270 270 

Sběr a svoz komunálních odpadů 449 500 500 

Veřejně prospěšné práce (VPP) 14 243 13 823 23 817 

Zastupitelstvo města Havířova (ZMH) 9 308 11 711 11 291 

Volby do zastupitelstev ÚSC 4 071 - - 

Volby do Evropského parlamentu - 2 450 - 

Volba prezidenta republiky 2 558 - - 

Činnost místní správy 217 444 228 084 266 487 
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Terénní programy - 291 - 

Výdaje hrazené ze sociálního fondu (SF) 4 660 5 092 4 812 

Celkem 252 959 262 221 315 379 

 

 

 

Z celkového objemu finančních prostředků ve výši 315 379,00 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 

2020 na výdaje ORG, bude jejich část, tj. 4 812,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení 

prostředků SF: 

1 812,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb 

3 000,00 tis. Kč – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

4 812,00 tis. Kč – celkové zapojení SF 

 

 

Výdaje ORG v letech 2015 – 2020 
 

     (v tis. Kč) 

Výdaje 
Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

celkem 201 494,21 208 066,42 228 131,86 252 959,35 262 221,00 315 379,00 
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Odbor sociálních věcí - OSV 

 
                               (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl             

 sl. 3 – sl. 4 

  sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2018 
celkem 5 825,00 8 829,85 5 248,48 3 581,37 

z toho: pěstounská péče 1 958,00 3 522,14 847,09 2 675,05 

2019 
celkem 6 452,00 8 767,96 5 593,00 3 174,96 

z toho: pěstounská péče 2 561,00 3 887,24 937,00 2 950,24 

2020-návrh 
celkem 7 467,00 - - - 

z toho: pěstounská 

péče 
2 950,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 7 (odbor sociálních věcí) jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 7 467,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází k navýšení 

rozpočtu výdajů o 1 874,00 tis. Kč (meziroční index 1,3351). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2020 navrhovány na výdaje OSV, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

1. Platy 
                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Výkon pěstounské péče 

Platy zaměstnanců 

2018-skutečnost 389 

2019-oček.skutečnost 450 

2020-návrh 450 

 

2. Ostatní platby za provedenou práci 
                                 (v tis. Kč) 

 Položka Vývoj 
Ostatní sociální  

péče a pomoc 
Kluby důchodců Celkem 

Ostatní osobní 

výdaje 

2018-skutečnost 24 238 262 

2019-oček.skutečnost - 286 260 

2020-návrh 65 324 389 
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3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Výkon pěstounské péče 

Sociální pojištění 

2018-skutečnost 100 

2019-oček.skutečnost 120 

2020-návrh 120 

Zdravotní pojištění 

2018-skutečnost 32 

2019-oček.skutečnost 50 

2020-návrh 50 

Celkem 

2018-skutečnost 132 

2019-oček.skutečnost 170 

2020-návrh 170 

 

4. Odměny za užití duševního vlastnictví 
                                  (v tis. Kč) 

 Položka Vývoj 
Ostatní sociální  

péče a pomoc 
Kluby důchodců Celkem 

Odměny za užití 

duševního 

vlastnictví 

2018-skutečnost - 5 5 

2019-oček.skutečnost 5 8 13 

2020-návrh 5 8 13 

         

5. Nákup materiálu 
                     (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Sociálně-

právní 

ochrana 

dětí 

Výkon 

pěstounské 

 péče 

Sociální péče 

 a pomoc 

vybraným 

etnikům 

Ostatní 

sociální péče 

 a pomoc 

Kluby 

důchodců 
Celkem 

Prádlo, oděv  

a obuv 

2018-skutečnost - - - - 1 1 

2019-oček.skut. - - - - 1 1 

2020-návrh - - - - 1 1 

Knihy, učební 

pomůcky a tisk 

2018-skutečnost - - - - 3 3 

2019-oček.skut. - 2 - - 6 8 

2020-návrh - 2 - - 6 8 

DHDM 

2018-skutečnost - 11 - - 74 85 

2019-oček.skut. - - - - 10 10 

2020-návrh - - - - 10 10 

Nákup materiálu 

j.n. 

2018-skutečnost 5 3 5 18 79 110 

2019-oček.skut. 5 2 5 13 99 124 

2020-návrh 5 2 5 13 96 121 

Celkem 

2018-skutečnost 5 14 5 18 157 199 

2019-oček.skut. 5 4 5 13 116 143 

2020-návrh 5 4 5 13 113 140 
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6. Nákup vody, paliv a energie 
                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální  

péče a pomoc 

Kluby 

 důchodců 
Celkem 

Studená voda 

2018-skutečnost - 33 33 

2019-oček.skutečnost - 34 34 

2020-návrh - 35 35 

Teplo 

2018-skutečnost - 234 234 

2019-oček.skutečnost - 235 235 

2020-návrh - 250 250 

Elektrická energie 

2018-skutečnost 1 62 63 

2019-oček.skutečnost 1 75 76 

2020-návrh 1 76 77 

Teplá voda 

2018-skutečnost - 32 32 

2019-oček.skutečnost - 33 33 

2020-návrh - 33 33 

Celkem 

2018-skutečnost 1 361 362 

2019-oček.skutečnost 1 377 378 

2020-návrh 1 394 395 

 

7. Nákup služeb           

(v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Sociálně- 

právní 

ochrana 

dětí 

Výkon 

pěstounské 

 péče 

Ostatní 

sociální 

péče a 

pomoc 

Kluby 

důchodců 

Ost. služby 

v oblasti 

sociální 

prevence 

Celkem 

Telekomunikace  

a radiokomunikace 

2018-skutečnost - 1 - 23 - 24 

2019-oček.skut. - 2 - 20 - 22 

2020-návrh - 2 - 20 - 22 

Nájemné 

2018-skutečnost - - - 26 - 26 

2019-oček.skut. - - - 26 - 26 

2020-návrh - - - 28 - 28 

Konzultační  

a poradenské 

služby 

2018-skutečnost - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - - 3 3 

2020-návrh - - - - 3 3 

Školení  

a vzdělávání 

2018-skutečnost - 5 - - - 5 

2019-oček.skut. - 10 - - - 10 

2020-návrh - 10 - - - 10 

Nákup ostatních 

služeb 

2018-skutečnost 5 215 110 567 - 897 

2019-oček.skut. 5 200 125 781 - 1 111 

2020-návrh 5 2 091 225 703 - 3 024 
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Celkem 

2018-skutečnost 5 221 110 616 - 952 

2019-oček.skut. 5 212 125 827 3 1 172 

2020-návrh 5 2 103 225 751 3 3 087 

 

8. Ostatní nákupy  
                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Sociálně-

právní 

ochrana dětí 

Výkon 

pěstounské 

péče 

Sociální péče  

a pomoc 

vybraným 

etnikům 

Ostatní 

sociální péče 

a pomoc 

Kluby 

důchodců 
Celkem 

Opravy a 

udržování 

2018-skutečnost - - - - 54 54 

2019-oček.skut. - - - - 10 10 

2020-návrh - - - - 15 15 

Cestovné 

2018-skutečnost - - - - - - 

2019-oček.skut. - 1 - - - 1 

2020-návrh - 3 - - - 3 

Pohoštění 

2018-skutečnost 6 - 5 17 144 172 

2019-oček.skut. 6 - 5 20 240 271 

2020-návrh 6 - 5 20 259 290 

Celkem 

2018-skutečnost 6 - 5 17 198 226 

2019-oček.skut. 6 1 5 20 250 282 

2020-návrh 6 3 5 20 274 308 

 

9. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 
                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Kluby důchodců 

Věcné dary 

2018-skutečnost 129 

2019-oček.skutečnost 175 

2020-návrh 195 

 

10. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 
                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Výkon pěstounské 

péče 

Kluby  

důchodců 
Celkem 

Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu  

2018-skutečnost 91 1 544 1 635 

2019-oček.skutečnost 100 1 700 1800 

2020-návrh 220 2 100 2 320 
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11. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Služby sociální péče 

Dopravní prostředky 

2018-skutečnost 957 

2019-oček.skutečnost 724 

2020-návrh - 

 

 

Sumarizace výdajů OSV 

 
                                        (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh                    

  r. 2020 

Sociálně – právní ochrana dětí 16 16 16 

Výkon pěstounské péče 847 937 2 950 

Sociální péče a pomoc vybraným etnikům 10 10 10 

Ostatní sociální péče a pomoc skupinám obyvatelstva 170 164 329 

Služby sociální péče 957 724 - 

Kluby důchodců 3 248 3 739 4 159 

Ostatní služby v oblasti sociální prevence - 3 3 

Celkem 5 248 5 593 7 467 

 

 

Výdaje OSV v letech 2015 – 2020 

 
                                                (v tis. Kč) 

Výdaje 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

celkem 5 626,58 4 292,05 4 078,19 5 248,48 5 593,00 7 467,00 

z toho: pěstoun. 

péče 
654,67 714,95 753,13 847,09 937,00 2 950,00 
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Odbor komunálních služeb - OKS 

 
                                                                                                                                          (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený  

rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl             

 sl. 3 – sl. 4 

    sl. 1  sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2018 290 000,00 301 544,81 301 074,04 470,77 

2019 318 899,00 325 326,00 316 627,00 8 699,00 

2020-návrh 324 275,00 - - - 

 

 

Na výdaje OJ 8 (odbor komunálních služeb) jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční 

prostředky v celkové výši 324 275,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází ke zvýšení 

rozpočtu výdajů o 7 648,00 tis. Kč (meziroční index 1,0242). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2020 navrhovány na výdaje OKS, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 



88 

 

1. Nákup materiálu   
                                                                                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Zvláštní 

veterinární 

péče 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

BESIP 
Veřejné 

osvětlení 

Pohřeb- 

nictví 

Sběr a svoz 

komunálních 

odpadů 

Využívání 

komunálních 

odpadů 

Vzhled obce, 

veřejná zeleň 
VPP Celkem 

Ochranné 

pomůcky 

2018-skutečnost - - - - - - - - 293 293 

2019-oček.skut. - - - - - - - - 252 252 

2020-návrh - - - - - - - - 300 300 

DHDM 

2018-skutečnost - - - 329 11 12 4 459 1 143 20 5 974 

2019-oček.skut. 30 - - 754 30 100 - 300 60 1 274 

2020-návrh 30 - - - 30 200 - 200 60 520 

Nákup 

materiálu 

j.n. 

2018-skutečnost - - 12 - - - 210 1 475 195 1 892 

2019-oček.skut. - 19 28 - - 150 17 1 530 300 2 044 

2020-návrh - - - - - 200 30 1 500 300 2 030 

Celkem 

2018-skutečnost - - 12 329 11 12 4 669 2 618 508 8 159 

2019-oček.skut. 30 19 28 754 30 250 17 1 830 612 3 570 

2020-návrh 30 - - - 30 400 30 1 700 660 2 850 
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2. Nákup vody, paliv a energie 
                                                                                                                                        (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Veřejné  

osvětlení 

 

Pohřeb- 

nictví 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Vzhled 

obce, 

 veřejná 

zeleň 

VPP Celkem 

Studená  

voda 

2018-skutečnost - - 16 12 5 33 

2019-oček.skut. - - 20 50 30 100 

2020-návrh - - 20 50 30 100 

Teplo 

2018-skutečnost - - - - 88 88 

2019-oček.skut. - - - - 125 125 

2020-návrh - - - - 130 130 

Plyn 

2018-skutečnost - - - - 1 1 

2019-oček.skut. - - - - 5 5 

2020-návrh - - - - 20 20 

Elektrická 

energie 

2018-skutečnost 5 432 148 76 35 29 5 720 

2019-oček.skut. 5 682 300 80 50 40 6 152 

2020-návrh 9 080 450 80 50 40 9 700 

PHM 

2018-skutečnost - - - - 18 18 

2019-oček.skut. - - - - 20 20 

2020-návrh - - - - 20 20 

Celkem 

2018-skutečnost 5 432 148 92 47 141 5 860 

2019-oček.skut. 5 682 300 100 100 220 6 402 

2020-návrh 9 080 450 100 100 240 9 970 
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3. Nákup služeb 
                                                                                                                                                                                                                      (v tis. Kč) 

 

Položka 

 

Vývoj 

Zvláštní 

veterinární 

péče 

Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

BESIP 

Ostatní 

záležitosti 

v silniční 

dopravě 

Dopravní 

obslužnost 

Splašková 

kanalizace 

Dešťová 

kanalizace 

Úpravy 

drobných 

vodních 

toků 

Veřejné 

osvětlení 

Pohřeb-

nictví 

Nájemné 

2018-skutečnost - - - - - - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - - - - - - - - - 

2020-návrh - - - - - - - - - - - 

Konzultační, 

poradenské 

služby 

2018-skutečnost - - - - 36 572 - - - - - 

2019-oček.skut. - - - - 250 - - - - - - 

2020-návrh - - 500 - 1 130 1 000 - - - - - 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2018-skutečnost 5 328 18 773 2 947 3 615 - 1 593 1 030 189 1 079 2 939 

2019-oček.skut. 5 490 21 595 3 291 12 460 - 1 550 1 000 200 1 100 3 200 

2020-návrh 5 520 21 300 6 630 40 460 - 1 800 1 500 200 1 100 3 200 

Celkem 

2018-skutečnost 5 328 18 773 2 947 3 651 572 1 593 1 030 189  1 079 2 939 

2019-oček.skut. 5 490 21 595  3 291 12 710 - 1 550 1 000 200 1 100 3 200 

2020-návrh 5 520 21 300 7 130 40 1 590 1 000 1 800 1 500 200 1 100 3 200 

 

 

Položka 

 

Vývoj 

Komunální  

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Sběr a svoz 

nebezpeč. 

odpadů 

Sběr a 

svoz 

komunál. 

odpadů 

Sběr a svoz 

ostatních 

odpadů 

Využívání 

komunál. 

odpadů 

Ostatní 

nakládání  

s odpady 

Monitoring 

půdy a 

podzemní 

vody 

Vzhled obce, 

veřejná 

zeleň 

VPP 

Záležitosti 

krizového 

řízení j.n. 

Celkem 

Nájemné 

2018-skutečnost - - - - - - - - 142 - 142 

2019-oček.skut. - - - - - - - - 60 - 60 

2020-návrh - - - - - - - - 65 - 65 

Konzultační, 

poradenské 

služby 

2018-skutečnost - - - - 42 - - - - - 650 

2019-oček.skut. - - - - - - - - - - 250 

2020-návrh - - - - - - - - - - 2 630 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2018-skutečnost 101 14 105 44 377 - 19 204 697 64 35 477 2 994 10 151 525 

2019-oček.skut. 90 14 000  45 500 15 18 944 500 150 35 370 3 530 10 156 007 

2020-návrh 50 14 500 45 450 65 19 700 500 150 33 850 3 600 10 159 625 

Celkem 

2018-skutečnost 101 14 105 44 377 - 19 246 697  64 35 477 3 136 10 152 317 

2019-oček.skut. 90 14 000  45 500 15 18 944 500 150 35 370 3 590 10 156 317 

2020-návrh 50 14 500 45 450 65 19 700 500 150 33 850 3 665 10 162 320 

Pozn.: Výdaje ve výši 1 800,00 tis. Kč na paragrafu „Splašková kanalizace“ a 1 500,00 tis. Kč na paragrafu „Dešťová kanalizace“, které jsou rozpočtovány na položce „Nákup 

ostatních služeb“ budou v roce 2020 hrazeny formou zapojení prostředků FRHA. 
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Na položce „Nákup ostatních služeb“ jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 159 625,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje:        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                              (v tis. Kč)     

                                      Navrhované použití Finanční objem 

Vakcinace psů proti vzteklině  20 

Provoz psího útulku 5 500 

Zvláštní veterinární péče – celkem  5 520 

Zimní údržba místních komunikací 15 300 

Odvodnění místních komunikací (čištění vpustí) 2 400 

Strojní čištění místních komunikací 1 300 

Sečení příkopů a krajnic  1 000 

Světelné signalizační zařízení – provoz 1 100 

Mosty a lávky – prohlídky, posudky  100 

Mapové podklady, zaměření místních komunikací  100 

Silnice (místní komunikace) – celkem  21 300 

Strojní čištění chodníků 2 000 

Odlučovače ropných látek (parkoviště) 880 

Parkovací automaty – provoz  200 

Chytré parkování 50 

Bikesharing 3 500 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – celkem  6 630 

Bezpečnost silničního provozu (BESIP) – celkem  40 

Zpomalovací prahy 150 

Radary 100 

Přechodné dopravní značení 100 

Autobusové čekárny – čištění 100 

Odtahy a posudky vraků 10 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě – celkem  460 

Splašková kanalizace – provoz  1 800 

Odvádění a čištění odpadních vod – celkem  1 800 

Dešťová kanalizace – provoz 1 500 

Odvádění a čištění odpadních vod j.n. – celkem 1 500 

Vodoteče  200 

Úprava drobných vodních toků – celkem  200 

Vánoční výzdoba (instalace, demontáž) 1 100 

Veřejné osvětlení – celkem 1 100 

Hřbitovy – provoz, údržba, správa 3 200 

Pohřebnictví – celkem 3 200 

Veřejné WC – provoz, pronájem mobilních WC  50 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkem 50 

Sběrný dvůr – provoz  14 500 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů – celkem   14 500 
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Komunální odpad – bytový fond, rodinné domy 45 250 

Webová aplikace pro občany města 200 

Sběr a svoz komunálních odpadů – celkem  45 450 

Ostatní odpady – jedlé oleje 65 

Sběr a svoz ostatních odpadů - celkem 65 

Separovaný odpad 15 500 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 4 200 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – celkem   19 700 

Velkokapacitní kontejnery (VPK) 500 

Ostatní nakládání s odpady – celkem  500 

Monitoring skládky 150 

Monitoring půdy a podzemní vody – celkem  150 

Ořezy a kácení stromů 10 000 

Sekání trávy - extenzivní 5 700 

                     - intenzivní 1 500 

                     - ostatní plochy 2 100 

Zelený odpad - svozy 2 500 

                       - skládkovné 1 000 

Živé ploty 2 100 

Výsadba zeleně 400 

Květinové záhony 2  000 

Mobiliář – provoz fontán, údržba, bezp. zóny 3 100 

Údržba intenzivních keřových výsadeb 2 500 

Údržba ploch pro volný pohyb psů 300 

Deratizace, odchyt holubů 150 

Likvidace škůdců 150 

Likvidace černých skládek 200 

Vánoční stromy 150 

Vzhled obce, veřejná zeleň – celkem  33 850 

Ruční čištění města 3 600 

Veřejně prospěšné práce (VPP) – celkem  3 600 

Varovný informační systém 10 

Záležitosti krizového řízení j.n. – celkem  10 

 

Nákup ostatních služeb – celkem  

 

159 625 
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4. Ostatní nákupy 
                                         (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Zvláštní 

veterinár. 

péče 

Úspora 

energie  

a 

obnovitelné 

zdroje 

Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

Ostatní 

záležitosti  

v silniční 

dopravě 

Splašková 

kanalizace 

Dešťová 

kanalizace 

Úpravy 

drobných 

vodních 

toků 

Veřejné 

osvětlení 

Pohřeb-

nictví 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Vzhled 

obce, 

veřejná 

zeleň 

VPP 

Záležitosti 

krizového 

řízení j.n. 

Celkem 

Opravy a 

udržování 

2018-skutečnost 11 - 15 621 8 038 2 513 729  369 51 7 088 32 12 1 101 31 34 35 630 

2019-oček.skut. 200 - 15 115 10 020 3 350 1 013 2 400 150 7 200 95 60 4 300 45 200 44 148 

2020-návrh 200 - 14 200 10 600 3 600 1 110 1 400  150 7 400 100 50 4 350 60 200 43 420 

Ostatní 

nákupy j.n. 

2018-skutečnost - - - - - - - - - - - - - - - 

2019-oček.skut. - 340 - - - - - - - - - - - - 340 

2020-návrh - - - - - - - - - - - - - - - 

Celkem  

2018-skutečnost 11 - 15 621 8 038 2 513 729 369 51 7 088 32 12 1 101 31 34 35 630 

2019-oček.skut. 200 340 15 115 10 020 3 350  1 013 2 400 150 7 200 95 60 4 300 45 200 44 488 

2020-návrh 200 - 14 200  10 600 3 600 1 110 1 400 150 7 400 100 50 4 350 60 200 43 420 

Pozn.: Výdaje ve výši 1 110,00 tis. Kč na paragrafu „Splašková kanalizace“ a výdaje ve výši 1 400,00 tis. Kč na paragrafu „Dešťová kanalizace“, které 

jsou rozpočtovány na položce „Opravy a udržování“ budou v roce 2020 hrazeny formou zapojení prostředků FRHA. 
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Na položce „Opravy a udržování“ jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky v celkové 

výši 43 420,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Psí útulek 

Zvláštní veterinární péče - celkem 

200 

200 

Opravy vozovek místních komunikací 9 000 

Odvodnění místních komunikací 2 800 

Mosty a lávky 1 500 

Světelné signalizační zařízení 700 

Příslušenství místních komunikací 200 

Silnice (místní komunikace) – celkem  14 200 

Opravy chodníků a parkovišť 10 500 

Parkovací automaty 100 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – celkem  10 600 

Svislé dopravní znační 1 000 

Vodorovné dopravní značení 2 200 

Zpomalovací prahy, radary 250 

Autobusové čekárny 150 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě – celkem 3 600 

Splašková kanalizace – celkem  1 110 

Dešťová kanalizace – celkem  1 400 

Úpravy drobných vodních toků - celkem 150 

Veřejné osvětlení – celkem  7 400 

Pohřebnictví – celkem 100 

Veřejná WC 50 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkem  50 

Opravy mobiliáře, dětská hřiště 3 500 

Lavičky 500 

Pískoviště, bezpečnostní zóny 300 

Plochy pro volný pohyb psů 50 

Vzhled obce, veřejná zeleň – celkem 4 350 

Opravy nářadí 60 

Veřejně prospěšné práce (VPP) – celkem  60 

Varovný informační systém 200 

Záležitosti krizového řízení j.n. – celkem  200 

 

Opravy a udržování – celkem  

 

43 420 
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5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 

 (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Dopravní obslužnost 

Využívání 

komunálních 

odpadů 

Celkem 

Poskytnuté náhrady 

2018-skutečnost - 66 66 

2019-oček.skut. - 120 120 

2020-návrh - 150 150 

Výdaje na dopravní 

obslužnost 

2018-skutečnost 78 198 - 78 198 

2019-oček.skut. 86 075 - 86 075 

2020-návrh 88 916 - 88 916 

 2018-skutečnost 78 198 66 78 264 

Celkem 2019-oček.skut. 86 075 120 86 195 

 2020-návrh 88 916 150 89 066 

 

6. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Dopravní obslužnost 

Neinvestiční transfery krajům 

2018-skutečnost 678 

2019-oček.skut. 1 044 

2020-návrh 1 020 

 

7. Převody vlastním fondům 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Převody vlastním fondům 

Převody vlastním fondům 

hospodářské činnosti 

2018-skutečnost 407 

2019-oček.skut. 426 

2020-návrh 194 

Pozn.: Výdaje rozpočtované na tomto paragrafu a položce budou v roce 2020 hrazeny formou zapojení 

           prostředků FRHA. 

 

8. Náhrady placené obyvatelstvu 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Vzhled obce, veřejná zeleň 

Ostatní náhrady placené 

obyvatelstvu 

2018-skutečnost 9 

2019-oček.skut. - 

2020-návrh - 
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9. Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 

 (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

Pohřeb-

nictví 

Vzhled obce, 

veřejná zeleň 
Celkem 

Výdaje na náhrady za 

nezpůsobenou újmu 

2018-skutečnost - ------. ------- ------- ------- 

2019-oček.skut. 10 10---10 100000 101110 401101 

2020-návrh 10 101010 100111 101111 404444 

 

10. Ostatní neinvestiční výdaje 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 

Ostatní neinvestiční výdaje 

j.n. 

2018-skutečnost 17 

2019-oček.skut. - 

2020-návrh - 

 

11. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                                                                                                                                                    

(v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

v silniční 

dopravě 

Veřejné 

osvětlení 

Pohřeb- 

nictví  

Vzhled obce, 

veřejná 

zeleň 

Celkem 

Budovy, 

haly  

a stavby 

2018-skutečnost 3 296 377 13 651 - 2 409 19 733 

2019-oček.skutečnost 1 581 500 13 738 705 1 621 18 145 

2020-návrh 3 145 - 10 650 - 1 600 15 395 

 

 

Na položce „Budovy, haly a stavby“ jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 15 395,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

(v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Kruhový objezd Dlouhá tř. x Studentská x Okrajová 3 145 

Silnice – celkem  3 145 

Obnova veřejného osvětlení 10 200 

Výstavba veřejného osvětlení na ul. Nad Tratí 450 

Veřejné osvětlení – celkem  10 650 

Městský a dětský mobiliář 1 600 

Vzhled obce, veřejná zeleň – celkem  1 600 

 

Budovy, haly a stavby – celkem  

 

15 395 
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Sumarizace výdajů OKS 
 

             (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh                     

 r. 2020 

Zvláštní veterinární péče 5 339 5 720 5 750 

Úspora energie a obnovitelné zdroje - 340 - 

Silnice (místní komunikace) 37 707 38 301 38 655 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 985 13 340 17 740 

BESIP 15 40 40 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 541 4 560 5 190 

Dopravní obslužnost 79 448 87 119 90 936 

Splašková kanalizace 2 322 2 563 2 910 

Dešťová kanalizace 1 399 3 400 2 900 

Úpravy drobných vodních toků 240 350 350 

Veřejné osvětlení 27 579 28 474 28 230 

Pohřebnictví 3 130 4 340 3 790 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 205 250  200 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14 105 14 000 14 500 

Sběr a svoz komunálních odpadů 44 389 45 750 45 850 

Sběr a svoz ostatních odpadů - 15 65 

Využívání komunálních odpadů 23 981 19 081 19 880 

Ostatní nakládání s odpady 697 500 500 

Monitoring půdy a podzemní vody 64 150 150 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 41 661 43 231 41 610 

Veřejně prospěšné práce (VPP) 3 816 4 467 4 625 

Záležitosti krizového řízení j.n. 44 210 210 

Převody vlastním fondům 407 426 194 

Celkem 301 074 316 627 324 275 

 

Z celkového objemu prostředků ve výši 324 275,00 tis. Kč, které jsou v roce 2020 rozpočtovány na 

výdaje OKS, bude jejich část, tj. 6 004,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení prostředků FRHA: 

 

3 300,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb 

2 510,00 tis. Kč – opravy a udržování 

   194,00 tis. Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti 

6 004,00 tis. Kč – celkové zapojení FRHA 
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Výdaje OKS v letech 2015 – 2020 

   
             (v tis. Kč) 

Výdaje 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

celkem 259 368,66 276 186,54 292 776,80 301 074,04 316 627,00 324 275,00 

 

 



99 

 

Městská policie Havířov - MP 

     
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

 rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl                   

sl. 3 - sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2018 86 761,00 92 345,99 90 542,17 1 803,82 

2019 94 709,00 96 438,10 96 398,00 40,10 

2020-návrh 97 308,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 12 (Městská policie Havířov) jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 97 308,00 tis. Kč.  

    

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází k navýšení rozpočtu 

výdajů o 910,00 tis. Kč (meziroční index 1,0094).  

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2020 navrhovány na výdaje MP, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

 

1. Platy 
             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální 

péče a pomoc 

Bezpečnost a 

veřejný 

pořádek 

Prevence před 

drogami 
Celkem 

Platy 

zaměstnanců 

2018-skutečnost 316 55 592 - 55 908 

2019-oček.skut. 408 60 460 160 61 028 

2020-návrh 408 62 520 - 62 928 

Pozn. Část výdajů ve výši 50,00 tis. Kč rozpočtovaných na položce „Platy zaměstnanců“ a paragrafu 

„Ostatní sociální péče a pomoc“ bude v roce 2020 hrazena formou zapojení prostředků FB. 

 

2. Ostatní platby za provedenou práci 
                                                                                                                       (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Ostatní sociální péče a pomoc 

Ostatní osobní výdaje 

2018-skutečnost 50 

2019-oček.skut. 59 

2020-návrh 36 

 

3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
(v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální péče 

a pomoc 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
Celkem  

Sociální pojištění 

2018-skutečnost 79 13 901 13 980 

2019-oček.skut. 102 15 115 15 217 

2020-návrh 102 15 505 15 607 
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Zdravotní pojištění 

2018-skutečnost 28 5 004 5 032 

2019-oček.skut. 37 5 441 5 478 

2020-návrh 37 5 627 5 664 

Povinné pojistné na 

úrazové pojištění 

2018-skutečnost - 234 234 

2019-oček.skut. - 253 253 

2020-návrh - 263 263 

Celkem 

2018-skutečnost 107 19 139 19 246 

2019-oček.skut. 139 20 809 20 948 

2020-návrh 139 21 395 21 534 

Pozn. Část výdajů ve výši 12,50 tis. Kč rozpočtovaných na položce „Sociální pojištění“ a část výdajů ve 

výši 4,50 tis. Kč rozpočtovaných na položce „Zdravotní pojištění“ a paragrafu „Ostatní sociální 

péče a pomoc“ bude v roce 2020 hrazena formou zapojení prostředků FB. 

 

4. Nákup materiálu 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální 

péče a pomoc 

Bezpečnost a 

veřejný pořádek 
Celkem 

Léky a zdravotnický 

materiál 

2018-skutečnost - 20 20 

2019-oček.skut. - 20 20 

2020-návrh - 25 25 

Prádlo, oděv a obuv 

2018-skutečnost 15 878 893 

2019-oček.skut. 15 865 880 

2020-návrh 15 885 900 

Knihy, učební 

pomůcky a tisk 

2018-skutečnost - 13 13 

2019-oček.skut. - 18 18 

2020-návrh - 17 17 

DHDM 

2018-skutečnost - 362 362 

2019-oček.skut. - 625 625 

2020-návrh - 475 475 

Nákup materiálu j.n. 

2018-skutečnost 6 1 046 1 052 

2019-oček.skut. 54 923 977 

2020-návrh - 922 922 

Celkem 

2018-skutečnost 21 2 319 2 340 

2019-oček.skut. 69 2 451 2 520 

2020-návrh 15 2 324 2 339 

Pozn. Výdaje ve výši 15,00 tis. Kč rozpočtovaných na položce „Prádlo, oděv a obuv“ a paragrafu 

„Ostatní sociální péče a pomoc“ budou v roce 2020 hrazeny formou zapojení prostředků FB. 

 
5. Nákup vody, paliv a energie 

                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Bezpečnost a veřejný pořádek 

Studená voda 

2018-skutečnost 96 

2019-oček.skut. 105 

2020-návrh 110 
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Teplo 

2018-skutečnost 407 

2019-oček.skut. 470 

2020-návrh 470 

Plyn 

2018-skutečnost 29 

2019-oček.skut. 37 

2020-návrh 25 

Elektrická energie 

2018-skutečnost 326 

2019-oček.skut. 365 

2020-návrh 365 

Pohonné hmoty a maziva 

2018-skutečnost 615 

2019-oček.skut. 802 

2020-návrh 800 

Teplá voda 

2018-skutečnost 39 

2019-oček.skut. 42 

2020-návrh 42 

Celkem 

2018-skutečnost 1 512 

2019-oček.skut. 1 821 

2020-návrh 1 812 

 

6. Nákup služeb 
                   (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Prevence 

před drogami 

Ostatní 

sociální péče 

a 

 pomoc 

Bezpečnost a 

veřejný 

pořádek 

SF Celkem 

Služby pošt 

2018-skutečnost - - 2 - 2 

2019-oček.skut. - - 4 - 4 

2020-návrh - - 6 - 6 

Telekomunikace  

a radiokomunikace 

2018-skutečnost - 5 557 - 562 

2019-oček.skut. - 5 738 - 743 

2020-návrh - 5 768 - 773 

Služby peněžních 

ústavů 

2018-skutečnost - - - - - 

2019-oček.skut. - - 1 - 1 

2020-návrh - - 1 - 1 

Nájemné 

2018-skutečnost - - 558 - 558 

2019-oček.skut. - - 771 - 771 

2020-návrh - - 711 - 711 

Školení a 

vzdělávání 

2018-skutečnost - 30 186 - 216 

2019-oček.skut. - 18 383 - 401 

2020-návrh - 30 263 - 293 
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Zpracování dat 

2018-skutečnost - - 30 - 30 

2019-oček.skut. - - 203 - 203 

2020-návrh - - 263 - 263 

Nákup ostatních 

služeb 

2018-skutečnost 412 22 1 394 1 083 2 911 

2019-oček.skut. - 39 1 897 1 431 3 367 

2020-návrh - 12 1 489 1 646 3 147 

Celkem 

2018-skutečnost 412 57 2 727 1 083 4 279 

2019-oček.skut. - 62 3 997 1 431 5 490 

2020-návrh - 47 3 501 1 646 5 194 

Pozn.: a) Část výdajů ve výši 350,20 tis. Kč rozpočtovaných na položce „Nájemné“ a paragrafu 

„Bezpečnost a veřejný pořádek“ bude v roce 2020 hrazena formou zapojení prostředků FB. 

b) Část výdajů ve výši 4,80 tis. Kč rozpočtovaných na položce „Telekomunikace 

a radiokomunikace“ a paragrafu „Ostatní sociální péče a pomoc“ bude v roce 2020 hrazena 

formou zapojení prostředků FB. 

c) Výdaje ve výši 1 646,00 tis. Kč rozpočtované na paragrafu „Výdaje Sociálního fondu (SF)“ 

budou v roce 2020 hrazeny zapojením prostředků SF. 

 

 

Na položce „Nákup ostatních služeb“ a paragrafu „Bezpečnost a veřejný pořádek“ jsou pro rok 

2020 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 1 489,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou 

hrazeny následující výdaje: 

 

(tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Čistírna 5 

Vedení účtu 1 

Platební teminál 15 

Nákup stravenek 677 

Benefity 

Servisní poplatek (karty CCS) 

50 

65 

Odvoz a likvidace odpadu 26 

Preventivní péče, prohlídky, výpis z karty 35 

Psychologická vyšetření nových zaměstnanců 15 

E – Identity (roční poplatek) 8 

Kalibrace a ověření alkoholických testerů 18 

Recertifikace radaru a laserového měřiče 25 

Servisní smlouva PCO 20 

Prodloužení záruky (diskové pole) 20 

Ošetřování služebních psů 30 

Odtahy vozidel 10 

Revize - hasicích přístrojů 15 

Revize - elektro zařízení 10 

Revize – hromosvod  10 

Zhotovení elektrických přípojek 

Deratizace  

20 

10 
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Klimatizace 

Fotbalový turnaj  

Startovné na reprezentaci MP  

20 

50 

8 

Ubytování účastníků střeleckých závodů (družební města) 10 

Technické kontroly a emise 24 

Pronájem tělocvičny („Ženy, naučte se bránit!“) 7 

Montáž mobilní kamery 10 

Ostatní práce nevýrobní povahy 55 

Protidrogový vlak 2020 220 

Bezpečnost a veřejný pořádek – celkem  1 489 

 

7. Ostatní nákupy 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Bezpečnost a 

veřejný 

pořádek 

Ostatní sociální 

péče a 

 pomoc 

SF Celkem 

Opravy a 

udržování 

2018-skutečnost 1 444 - - 1 444 

2019-oček.skut. 955 - - 955 

2020-návrh 1 103 - - 1 103 

Programové 

vybavení 

2018-skutečnost 35 - - 35 

2019-oček.skut. 75 - - 75 

2020-návrh - - - - 

Cestovné 

2018-skutečnost 72 - - 72 

2019-oček.skut. 193 - - 193 

2020-návrh 136 - - 136 

Pohoštění 

2018-skutečnost 91 11 - 102 

2019-oček.skut. 155 38 10 203 

2020-návrh 85 - 20 105 

Celkem 

2018-skutečnost 1 642 11 - 1 653 

2019-oček.skut. 1 378 38 10 1 426 

2020-návrh 1 324 - 20 1 344 

Pozn.: Výdaje ve výši 20,00 tis. Kč rozpočtované na paragrafu „Výdaje Sociálního fondu (SF)“ budou 

v roce 2020 hrazeny formou zapojení prostředků SF. 

  

8. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary                                                                                                                        

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Bezpečnost  

a veřejný pořádek 
SF Celkem 

Věcné dary 

2018-skutečnost 60 - 60 

2019-oček.skut. 60 - 60 

2020-návrh 30 10 40 

Pozn.: Výdaje ve výši 10,00 tis. Kč rozpočtované na paragrafu „Výdaje Sociálního fondu (SF)“ budou 

v roce 2020 hrazeny formou zapojení prostředků SF. 
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9. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další 

povinné platby 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Bezpečnost a veřejný pořádek 

Nákup kolků 

2018-skutečnost 45 

2019-oček.skut. 51 

2020-návrh 42 

Platby daní a poplatků 

státnímu rozpočtu 

2018-skutečnost 3 

2019-oček.skut. 5 

2020-návrh 6 

Celkem 

2018-skutečnost 48 

2019-oček.skut. 56 

2020-návrh 48 

 

10. Náhrady placené obyvatelstvu 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální péče 

a pomoc 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
Celkem  

Náhrady mezd 

v době nemoci 

2018-skutečnost - 176 176 

2019-oček.skut. 13 200 213 

2020-návrh 13 300 313 

Pozn. Výdaje ve výši 13,00 tis. Kč rozpočtovaných na položce „Náhrady mezd v době nemoci“ 

a paragrafu „Ostatní sociální péče a pomoc“ budou v roce 2020 hrazeny formou zapojení 

prostředků FB. 

 

11. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

                                                                                                                                              (v tis. Kč)  

Položka Vývoj SF 

Ostatní neinvestiční transfery 

obyvatelstvu 

2018-skutečnost 171 

2019-oček.skut. 350 

2020-návrh 700 

Pozn.: Výdaje na této položce budou v roce 2020 hrazeny formou zapojení prostředků Sociálního fondu 

(SF). 

 

12. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

                                                                                                                                              (v tis. Kč)  

Položka Vývoj 
Bezpečnost  

a veřejný pořádek 

Programové vybavení 

2018-skutečnost 581 

2019-oček.skut. 500 

2020-návrh - 
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13.  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
                                                                                                                                              (v tis. Kč)  

Položka Vývoj 
Bezpečnost  

a veřejný pořádek 

 2018-skutečnost 388 

Stroje, přístroje a zařízení 2019-oček.skut. 777 

 2020-návrh 120 

Dopravní prostředky 

2018-skutečnost 4 130 

2019-oček.skut. 1 150 

2020-návrh 600 

Výpočetní technika 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skut. - 

2020-návrh 300 

Celkem 

2018-skutečnost 4 518 

2019-oček.skut. 1 927 

2020-návrh 1 020 

 

Finanční prostředky ve výši 1 020,00 tis. Kč, rozpočtované na podseskupení položek „Pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku“ budou v roce 2020 použity k pořízení: 

 (v tis. Kč) 

                                      Navrhované použití Finanční objem 

Nové alkohol testery – 2 ks 120 

Služební osobní automobil – 1 ks 600 

Server 300 

 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – celkem 

 

1 020 

   

 

Sumarizace výdajů MP 

 
(v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

Prevence před drogami a jinými závislostmi 412 160 - 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 562 788 658 

Bezpečnost a veřejný pořádek 88 314 93 659 94 274 

Výdaje hrazené ze SF 1 254 1 791 2 376 

Celkem 90 542 96 398 97 308 

 

Z celkového objemu prostředků ve výši 97 308,00 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 2020 na výdaje 

MP, bude jejich část, tj. 2 826,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení prostředků účelových fondů 

města Havířov: 
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Fond FB 

    80,00 tis. Kč – mzdy + pojištění + náhrada v době nemoci 

      4,80 tis. Kč – služby telekomunikace 

    15,00 tis. Kč – prádlo, oděv, obuv 

  350,20 tis. Kč – nájemné (úsekové měření) 

  450,00 tis. Kč – celkové zapojení FB 

 
Fond SF 

1 646,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb 

     20,00 tis. Kč – pohoštění 

     10,00 tis. Kč – věcné dary 

   600,00 tis. Kč – penzijní připojištění 

   100,00 tis. Kč – jubilejní odměny + krev 

2 376,00 tis. Kč – celkové zapojení SF 

 

 

Výdaje MP v letech 2015 – 2020 

 
      (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh              

 r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

75 651,70 77 556,32 79 822,11 90 542,17 96 398,00 97 308,00 
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Ekonomický odbor - EO 

 
            (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

Rozdíl 

sl. 3 – sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2018 

celkem 670 498,00 895 645,04 728 517,33 167 127,71 

z toho: konsolidační 

položky 
613 035,00 826 138,45 691 926,92 134 211,53 

2019 

celkem 649 043,00 861 651,04 683 724,00 177 927,04 

z toho: konsolidační 

položky 
603 975,00 802 207,00 672 593,00 129 614,00 

2020-návrh 

celkem 804 331,00 - - - 

z toho: konsolidační 

položky 
748 330,00 - - - 

      

Na výdaje OJ 13 (ekonomický odbor) jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 804 331,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází ke zvýšení rozpočtu 

výdajů o 120 607,00 tis. Kč (meziroční index 1.1764), který je ovlivněn zvýšením celkového 

objemu konsolidačních položek, tj. o 75 737,00 tis. Kč (meziroční index 1.1126). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2020 navrhovány na výdaje EO, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

 

1. Podlimitní věcná břemena 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Podlimitní věcná břemena 

2018-skutečnost 276 

2019-oček.skut. 128 

2020-návrh 600 

 

2. Úroky a ostatní finanční výdaje 
              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Bytové 

 hospodářství 

Obecné výdaje 

z finančních operací  
Celkem 

Úroky vlastní 

2018-skutečnost 43 62 105 

2019-oček.skut. 42 62 104 

2020-návrh 594 27 621 

Kurzové rozdíly ve výdajích 

2018-skutečnost - 2 2 

2019-oček.skut. - 7 7 

2020-návrh - 7 7 

Celkem  

2018-skutečnost 43 64 107 

2019-oček.skut. 42 69 111 

2020-návrh 594 34 628 

Pozn.: Výdaje ve výši 594,00 tis. Kč na položce „Úroky vlastní“ a paragrafu „Bytové hospodářství“ 

budou v roce 2020 hrazeny formou zapojení prostředků FNB. 
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3. Nákup vody, paliv a energie 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Elektrická energie 

2018-skutečnost 7 

2019-oček.skut. 10 

2020-návrh 10 

 

4. Nákup služeb      
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Bytové 

hospodář-

ství 

 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

 

Ostatní 

činnosti 

související se 

službami 

pro 

obyvatelstvo 

Činnost 

místní 

správy 

Obecné 

výdaje  

z fin. 

operací 

Pojištění 

funkčně 

nespecif. 

Celkem 

Poštovní 

služby 

2018-skutečnost - - - - - - - 

2019-oček.skut. - - - 2 - - 2 

2020-návrh - - - 1 - - 1 

Služby 

peněžních 

ústavů 

2018-skutečnost - 4 - - 176 3 655 3 835 

2019-oček.skut. - 8 - - 251 4 300 4 559 

2020-návrh - 10 - - 310 4 415 4 735 

Nájemné 

2018-skutečnost - 1 189 - - - - 1 189 

2019-oček.skut. - 1 383 - - - - 1 383 

2020-návrh - 1 500 - - - - 1 500 

Konzultační  

a poradenské 

služby 

2018-skutečnost - 35 - - - - 35 

2019-oček.skut. - 55 - - - - 55 

2020-návrh - 50 - - - - 50 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2018-skutečnost 572 158 - - - - 730 

2019-oček.skut. 573 200 4 - - - 777 

2020-návrh 573 200 4 - - - 777 

Celkem 

2018-skutečnost  572 1 386 - - 176 3 655 5 789 

2019-oček.skut. 573 1 646 4 2 251 4 300 6 776 

2020-návrh 573 1 760 4 1 310 4 415 7 063 

 

5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 
                                                                                                                                       (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Správa v lesním 

hospodářství 

Celospolečenské 

funkce lesů 

Komunální 

služby a 

územní rozvoj 

j.n. 

Celkem 

Poskytnuté náhrady 

2018-skutečnost -145 -1 1 -145 

2019-oček.skut. - - 10 10 

2020-návrh - - 15 15 

Odvody za nesplnění 

povinnosti zaměstnávat 

zdravotně postižené 

2018-skutečnost - - - - 

2019-oček.skut. - - 376 376 

2020-návrh - - - - 

Celkem 

2018-skutečnost -145 -1 1 -145 

2019-oček.skut. - - 386 386 

2020-návrh - - 15 15 



109 

 

6.  Převody vlastním fondům 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Převody vlastním fondům 

Převody do SF 

2018-skutečnost 6 241 

2019-oček.skut. 6 432 

2020-návrh 7 188 

Převody do FRR 

2018-skutečnost 168 429 

2019-oček.skut. 179 384 

2020-návrh 185 635 

Převody vlastním rozpočtovým účtům 

2018-skutečnost 365 036 

2019-oček.skut. 349 624 

2020-návrh 374 788 

Ostatní převody vlastním fondům 

2018-skutečnost 152 221 

2019-oček.skut. 137 153 

2020-návrh 180 719 

Celkem 

2018-skutečnost 691 927 

2019-oček.skut. 672 593 

2020-návrh 748 330 

 

Pomocí těchto konsolidačních položek jsou řešeny toky peněžních prostředků města Havířova na 

jeho rozpočtových účtech a účtech účelových fondů. Zde rozpočtované finanční objemy na 

jednotlivých konsolidačních položkách jsou stanoveny na základě „Financování“ a celková výše 

prostředků rozpočtovaných na příjmových a výdajových položkách je shodná. 
 

 

 

Rozpočet jednotlivých výdajových konsolidačních položek tvoří: 

 

a) položka 5342 – převody sociálnímu fondu (SF) ze ZBÚ 

tvorba SF - Magistrát města Havířova                       4 812,00 tis. Kč 

                 - Městská policie Havířov                       2 376,00 tis. Kč 

celkem                         7 188,00 tis. Kč 

 

 

b) položka 5344 – převody FRR ze ZBÚ 

převod očekávaného výsledku hospodaření města za rok 2019              155 115,00 tis. Kč 

převod ze spořicího účtu                                                      30 000,00 tis. Kč 

převod úroků ze spořicího účtu                                                                                       520,00 tis. Kč 

celkem                     185 635,00 tis. Kč 

 

                

c) položka 5345 – převody ZBÚ (z fondů) 
ca) zapojení FRR do výdajů a financování                 132 040,00 tis. Kč 

 z toho: OÚR, oddělení investic – úhrada části výdajů OJ              100 000,00 tis. Kč 

  EO – úhrada části splátek jistiny úvěrů                            32 040,00 tis. Kč 

 

 

 



110 

 

cb) zapojení FRHA do výdajů           6 004,00 tis. Kč 

 z toho: OKS – úhrada části výdajů OJ                               6 004,00 tis. Kč 

 

 

cc) zapojení FŽP do výdajů                      250,00 tis. Kč   

 z toho: OŽP – úhrada části výdajů OJ            250,00 tis. Kč 

 

 

cd) zapojení FNB do výdajů a financování                  226 044,00 tis. Kč 

 z toho: OÚR, oddělení investic – úhrada části výdajů OJ              193 410,00 tis. Kč 

  EO – úhrada splátek jistin úvěrů, úroky z úvěrů                    32 634,00 tis. Kč 

  

                 

ce) zapojení FB do výdajů                         450,00 tis. Kč 

           z toho: MP – úhrada části výdajů OJ                    450,00 tis. Kč 

 

   

cf) zapojení FVPA do výdajů                                10 000,00 tis. Kč 

 z toho: „Ostatní dotace a dary“ – úhrada části výdajů OJ                10 000,00 tis. Kč  

________________________________________________________________________________     

celkem                      374 788,00 tis. Kč 

 

 

d) položka 5349 – ostatní převody ze ZBÚ 
da) daň z příjmů právnických osob za obce z HČ (MRA, s.r.o.)     

      za rok 2019 – do FNB         22 353,00 tis. Kč 

db) záloha na hospodářský výsledek (po zdanění) z HČ (MRA, s.r.o.)     

      – do FNB           113 000,00 tis. Kč 

 

dc) doplatek záloh na hospodářský výsledek (po zdanění) z HČ (MRA, s.r.o.) 

      za rok 2019 – do FNB          12 294,00 tis. Kč 

dd) dotace „Sanace obytných domů“ – do FNB        22 472,00 tis. Kč 

de) prodej bytů – do FNB              600,00 tis. Kč 

df) příjmy podle zákona o loteriích – do FVPA      10 000,00 tis. Kč 

 

celkem                     180 719,00 tis. Kč 

 

Konsolidační položky – celkem                   748 330,00 tis. Kč 

 

7. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům                   

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Komunální 

služby a 

územní rozvoj 

j.n. 

Ostatní 

finanční 

operace 

Finanční 

vypořádání 
Celkem 

Platby daní a poplatků 

2018-skutečnost - 23 332 - 23 332 

2019-oček.skut. 5 -7 200 - -7 195 

2020-návrh 5 -5 000 - -4 995 

Úhrady sankcí jiným 

rozpočtům 

2018-skutečnost - - - - 

2019-oček.skut. - - 106 106 

2020-návrh - - - - 

Platby daní a poplatků 

krajům, obcím a státním 

fondům  

2018-skutečnost - 4 688 - 4 688 

2019-oček.skut. - 4 829 - 4 829 

2020-návrh - - - - 
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Výdaje z finančního 

vypořádání minulých let 

mezi krajem a obcemi 

2018-skutečnost - - 65 65 

2019-oček.skut. - - 158 158 

2020-návrh - - - - 

Celkem 

2018-skutečnost - 28 020 65 28 085 

2019-oček.skut. 5 -2 371 264 -2 102 

2020-návrh 5 -5 000 - -4 995 

 

8. Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 
              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Správa v lesním 

hospodářství 

Celospolečenské 

funkce lesů Celkem  

Výdaje na náhrady za 

nezpůsobenou újmu 

2018-skutečnost - - - 

2019-oček.skut. -109 -4 -113 

2020-návrh - - - 

 

9. Ostatní neinvestiční výdaje 
              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj ZŠ 
Krizová 

opatření 
Ostatní  

činnosti j.n. 
Celkem  

Neinvestiční rezerva 

2018-skutečnost - - - - 

2019-oček.skut. - - - - 

2020-návrh 1 657 - 40 752 42 409 

Rezerva na krizová 

opatření 

2018-skutečnost - - - - 

2019-oček.skut. - - - - 

2020-návrh - 1 - 1 

Ostatní neinvestiční 

výdaje j. n. 

2018-skutečnost - - - - 

2019-oček.skut. - - 1 1 

2020-návrh - - - - 

Celkem 

2018-skutečnost - - - - 

2019-oček.skut. - - 1 1 

2020-návrh 1 657 1 40 752 42 410 

 

Neinvestiční rozpočtová rezerva ve výši 42 409,00 tis. Kč bude v roce 2020 použita následujícím 

způsobem: 

 

 1 657,00 tis. Kč – ZŠ Frýdecká na opravy a udržování (povinný objem prostředků v rámci projektu 

                               „Norské fondy“) 

  5 000,00 tis. Kč – výdaje spojené s Participativním rozpočtem 

11 887,00 tis. Kč – nespecifikovaná rozpočtová rezerva 

19 500,00 tis. Kč – financování případného výpadku dotací z MSK takto: 

                               14 000,00 tis. Kč – Domov seniorů 

                                 2 500,00 tis. Kč – SSmH 

                                 3 000,00 tis. Kč – SANTÉ  

 3 200,00 tis. Kč – vklad k navýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO, a.s. 

 1 165,00 tis. Kč – rezerva na dotační management 

42 409,00 tis. Kč – neinvestiční rozpočtová rezerva celkem 
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10. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Budovy, haly a stavby 

2018-skutečnost 77 

2019-oček.skut. 234 

2020-návrh 120 

 

11. Pozemky 
                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 
Splašková 

kanalizace 

Ostatní záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a územního 

rozvoje j.n. 

Celkem  

Pozemky 

2018-skutečnost 42 388 1 815 2 245 

2019-oček.skut. 530 0 645 1 175 

2020-návrh 800 100 8 000 8 900 

 

12. Nadlimitní věcná břemena 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Nadlimitní věcná břemena 

2018-skutečnost 48 

2019-oček.skut. 1 735 

2020-návrh 1 000 

 

13. Nákup akcií a majetkových podílů 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Nákup akcií 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skut. 700 

2020-návrh - 

 

14. Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Splašková kanalizace 

Investiční půjčené 

prostředky obyvatelstvu 

2018-skutečnost 101 

2019-oček.skut. 2 090 

2020-návrh 250 
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Sumarizace výdajů EO 

 
                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh                     

r. 2020 

Správa v lesním hospodářství -145 -109 - 

Celospolečenské funkce lesů -1 -4 - 

Silnice 42 530 800 

Splašková kanalizace 489 2 090 350 

Základní školy - - 1 657 

Bytové hospodářství 615 615 1 167 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 795 3 768 3 510 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 

územního rozvoje j.n. 
1 815 645 8 000 

Ostatní činnosti související se službami pro 

obyvatelstvo 
- 4 4 

Krizová opatření - - 1 

Činnost místní správy - 378 1 

Obecné výdaje z finančních operací 240 1 020 344 

Pojištění funkčně nespecifikované 3 655 4 300 4 415 

Převody vlastním fondům 691 927 672 593 748 330 

Ostatní finanční operace 28 020 -2 371 -5 000 

Finanční vypořádání minulých let 65 264 - 

Ostatní činnosti j.n. - 1 40 752 

Celkem 728 517 683 724 804 331 

 

Z celkového objemu prostředků ve výši 804 331,00 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 2020 na výdaje 

EO, bude jejich část, tj. 594,00 tis. Kč hrazena zapojením prostředků FNB. 

 

 

Výdaje EO v letech 2015 – 2020 
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Výdaje 
Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh                

 r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

celkem 569 526,59 407 643,98 611 085,00 728 517,33 683 724,00 804 331,00 

z toho:konsolidační 

položky 
556 530,49 381 800,50 596 913,82 691 926,92 672 593,00 748 330,00 
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Odbor kancelář primátora – KP 

 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

 rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl                   

sl. 3 - sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2018 23 099,00 24 892,85 16 814,05 8 078,80 

2019 19 815,00 20 353,39 18 095,00 2 258,39 

2020-návrh 17 858,00 - - - 

 

 

Na výdaje OJ 17 (odbor kancelář primátora) jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 17 858,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 dochází ke snížení rozpočtu 

výdajů o 237,00 tis. Kč (meziroční index 0,9869). 

 

Z důvodu organizačních změn, ke kterým došlo 12. listopadu 2019, přestává být součástí Odboru 

kancelář primátora oddělení strategického rozvoje. V návrhu roku 2020 proto již nejsou uvedeny 

výdaje tohoto oddělení. S ohledem na tuto skutečnost nemá vypovídající hodnotu srovnání let 2018, 

2019 a 2020. Ve skutečnosti roku 2018 a v očekáváné skutečnosti roku 2019 jsou uvedeny údaje 

před změnou. 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2020 navrhovány na výdaje KP, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 
 

 

1. Platy 
             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základní 

vzdělávání 

Ostatní záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a územního 

rozvoje 

Změny 

technologií 

vytápění 

 

 

Celkem 

Platy zaměstnanců 

v pracovním 

poměru 

2018-skutečnost 88 683 - 771 

2019-oček.skut. 360 332 105 797 

2020-návrh - - - - 

 

2. Ostatní platby za provedenou práci 
             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní záležitosti 

základní vzdělávání 

Ostatní záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního rozvoje 

 

 

Celkem 

Ostatní osobní 

výdaje 

2018-skutečnost 766 265 1 031 

2019-oček.skut. 2 110 229 2 339 

2020-návrh - - - 
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3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základní 

vzdělávání 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního 

rozvoje 

Změny 

technologií 

vytápění 

 

 

Celkem 

Sociální pojištění 

2018-skutečnost 136 237 - 373 

2019-oček.skut. 250 140 19 409 

2020-návrh - - - - 

Zdravotní 

pojištění 

2018-skutečnost 49 85 - 134 

2019-oček.skut. 90 50 7 147 

2020-návrh - - - - 

Celkem 

2018-skutečnost 185 322 - 507 

2019-oček.skut. 340 190 26 556 

2020-návrh - - - - 

 

4. Odměny za užití duševního vlastnictví 
             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 

služeb a územního rozvoje 

Odměny za užití duševního 

vlastnictví 

2018-skutečnost 166 

2019-oček.skutečnost 600 

2020-návrh 600 
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5. Nákup materiálu 
             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

 

Ostatní 

záležitosti 

základní 

vzdělávání 

Ostatní 

záležitosti 

kultury 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního 

rozvoje 

Změny 

techno-

logií 

vytápění 

Ostatní 

správa 

v oblasti 

krizového 

řízení 

SDH 

 

Meziná-

rodní 

spolu-

práce j.n. 

Celkem 

Ochranné 

pomůcky 

2018-skutečnost - - - - - 5 74 - 79 

2019-oček.skutečnost - - - - - - 80 - 80 

2020-návrh - - - - - - 150 - 150 

Zdravotnický 

materiál 

2018-skutečnost - - - - - - 3 - 3 

2019-oček.skutečnost - - - - - - 3 - 3 

2020-návrh - - - - - - 3 - 3 

DHDM 

2018-skutečnost 23 - - 14 - - 224 - 261 

2019-oček.skutečnost 750 - - 20 - - 200 - 970 

2020-návrh - - - - - - 200 - 200 

Nákup materiálu 

j.n. 

2018-skutečnost 115 640 1 182 219 - 3 37 55 2 251 

2019-oček.skutečnost 150 - 1 380 120 4 - 80 50 1 784 

2020-návrh - - 1 340 - - - 80 - 1 420 

Celkem  

2018-skutečnost 138 640 1 182 233 - 8 338 55 2 594 

2019-oček.skutečnost 900 - 1 380 140 4 - 363 50 2 837 

2020-návrh - - 1 340 - - - 433 - 1 773 
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6. Nákup vody, paliv a energie 
              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj SDH 

Studená voda 

2018-skutečnost 21 

2019-oček.skutečnost 25 

2020-návrh 25 

Plyn  

2018-skutečnost 39 

2019-oček.skutečnost 50 

2020-návrh 50 

Elektrická energie 

2018-skutečnost 233 

2019-oček.skutečnost 180 

2020-návrh 180 

Pohonné hmoty a maziva 

2018-skutečnost 150 

2019-oček.skutečnost 150 

2020-návrh 150 

Celkem  

2018-skutečnost 443 

2019-oček.skutečnost 405 

2020-návrh 405 
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7. Nákup služeb 
                                                                                  (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

 

 

Ostatní 

záležitosti 

základní 

vzdělávání 

Ostatní 

záležitosti 

kultury 

 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního 

rozvoje 

Změny 

techno-

logií 

vytápění 

Ochrana 

obyvatelstva 
SDH 

 

 

 

Zastupi-

telstva  

obcí 

 

Mezinárodní 

spolupráce 

Celkem  

Služby 

elektronických 

komunikací 

2018-skutečnost - - - - - - 16 - - 16 

2019-oček.skut. - - - - - - 18 - - 18 

2020-návrh - - - - - - 18 - - 18 

Konzultační a 

poradenské 

služby 

2018-skutečnost - - 890 2 358 - - - - - 3 248 

2019-oček.skut. 100 - 1 660 185 - - - 250 - 2 195 

2020-návrh - - - - - - - 250 - 250 

Školení a 

vzdělávání 

2018-skutečnost 28 - - - - - 26 - - 54 

2019-oček.skut. 200 - - - - - 42 - - 242 

2020-návrh - - - - - - 30 - - 30 

Zpracování dat  

2018-skutečnost - - 8 - - - - - - 8 

2019-oček.skut. 60 - 19 - - - - - - 79 

2020-návrh - - - - - - - - - - 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2018-skutečnost - 369 3 116 - - 1  77 - 3 3 566 

2019-oček.skut. 330 - 3 543 670 28 15 80 - 17 4 683 

2020-návrh - - 4 180 - - 15 80 - - 4 275 

Celkem 

2018-skutečnost 28 369 4 014 2 358 - 1 120 - 3 6 892 

2019-oček.skut. 690 - 5 222 855 28 15 140 250 17 7 217 

2020-návrh - - 4 180 - - 15 128 250 - 4 573 
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Na položce „Nákup ostatních služeb“ jsou pro rok 2020 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 4 275,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

             (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Městské televizní vysílání, Tisková mluvčí, Prezentace v rádiích, Monitoring 

tisku + web monitoring, Prezentace v knihách, propagace v časopisech, Pietní 

akty, ozvučení, dopravní značení, pronájem prostor 

4 180 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkem  4 180 

Revize krytů  15 

Ochrana obyvatelstva – celkem  15 

Revize, STK, čerpání jímky, lékařské prohlídky  80 

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) – celkem  80 

Nákup ostatních služeb – celkem  4 275 
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8. Ostatní nákupy 
          (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

 

 

Ostatní 

záležitosti 

základní 

vzdělávání 

Ostatní 

záležitosti 

kultury 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního 

rozvoje 

Ochrana 

obyvatelstva 
SDH 

Zastupitelstva 

obcí 

 

 

Činnost 

místní 

správy 

 

 

Mezinárodní 

spolupráce Celkem  

Opravy a 

udržování 

2018-skutečnost - - - - 182 - - - 182 

2019-oček.skut. - - - 10 270 - - - 280 

2020-návrh - - - 10 133 - - - 143 

Programové 

vybavení 

2018-skutečnost 6 - - - - - - - 6 

2019-oček.skut. 120 - - - - - - - 120 

2020-návrh - - - - - - - - - 

Cestovné 

 

2018-skutečnost 3 - - - 21 - - - 24 

2019-oček.skut. 20 - - - 27 - - - 47 

2020-návrh - - - - 20 - - - 20 

Pohoštění 

2018-skutečnost 16 147 14 - 6 483 - 13 679 

2019-oček.skut. 100 - 65 - 8 500 - 9 682 

2020-návrh - - - - 8 500 - - 508 

Ostatní 

nákupy j.n. 

2018-skutečnost - - - - - - 142 - 142 

2019-oček.skut. - - - - - - 227 - 227 

2020-návrh - - - - - - 228 - 228 

Celkem  

2018-skutečnost 25 147 14 - 209 483 142 13 1 033 

2019-oček.skut. 240 - 65 10 305 500 227 9 1 356 

2020-návrh - - - 10 161 500 228 - 899 

Pozn.: Výdaje ve výši 228,00 tis. Kč na položce „Ostatní nákupy j.n.“ a paragrafu „Činnost místní správy“ budou v roce 2020 určeny na  úhradu členského 

příspěvku ve Svazu měst a obcí ČR.
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9. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní záležitosti 

kultury 
Zastupitelstva obcí Celkem  

Věcné dary 

2018-skutečnost 3 564 567 

2019-oček.skut. - 600 600 

2020-návrh - 600 600 

 

10. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Ostatní neinvestiční transfery 

neziskovým a podobným 

organizacím 

2018-skutečnost 79 

2019-oček.skut. 88 

2020-návrh 88 

Pozn.: Jedná se o členské příspěvky města Havířova ve: 

    Sdružení pro přeložku komunikace I/11 v úseku Havířov-Třanovice  …   80,00 tis. Kč 

    Sdružení pro rozvoj MSK       …     8,00 tis. Kč 

    Členské příspěvky – celkem       …   88,00 tis. Kč  

 

11. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Ostatní neinvestiční transfery 

veřejným rozpočtům územní 

úrovně 

2018-skutečnost 768 

2019-oček.skut. 800 

2020-návrh 800 

Pozn.: Jedná se o členské příspěvky města Havířova ve: 

    Svazku obcí okresu Karviná       … 375,00 tis. Kč 

    Svazku obcí Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady   … 425,00 tis. Kč 

   Členské příspěvky – celkem       … 800,00 tis. Kč  

 

12. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

kultury 

SDH 
Zastupitelstva 

obcí 
Celkem  

Dary obyvatelstvu 

2018-skutečnost 22 100 20 142 

2019-oček.skut. - 100 30 130 

2020-návrh - 100 20 120 
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13. Ostatní neinvestiční výdaje 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Ostatní správa v oblasti krizového řízení 

Nespecifikované rezervy 

2018-skutečnost - 

2019-oček.skut. 50 

2020-návrh - 

 

14. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj SDH 

Dopravní prostředky 

2018-skutečnost 1 444 

2019-oček.skut. - 

2020-návrh 8 000 

 

15. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 

              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Změny technologií vytápění 

Investiční transfery krajům 

2018-skutečnost 377 

2019-oček.skut. 320 

2020-návrh - 

 

 

Sumarizace výdajů KP 
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh                      

r. 2020 

Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1 230 4 640 - 

Ostatní záležitosti kultury 1 181 - - 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 362 7 202 6 120 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 

územního rozvoje 
3 875 1 811 - 

Změny technologií vytápění 377 483 - 

Ochrana obyvatelstva  1 25 25 

Ostatní správa v oblasti krizového řízení 8 50 - 

Požární ochrana – dobrovolná část (SDH) 2 653  1 313 9 227 

Zastupitelstva obcí 1 067 1 380 1 370 

Činnost místní správy 989 1 115 1 116 

Mezinárodní spolupráce 71 76 - 
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Ostatní činnosti j.n. - - - 

Celkem  16 814 18 095 17 858 

 

 

Výdaje KP v letech 2015 – 2020 
 

                                                                                                                                          (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

16 140,62 8 057,38 12 294,00 16 814,05 18 095,00 17 858,00 
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II.  Příspěvky a dotace organizacím - OJ 10 
 

 

 

Tato oblast tvoří významnou část výdajů rozpočtu města Havířova v rozpočtovém roce,  

tj. od 1.1. do 31.12., a podle charakteru určení poskytovaných finančních prostředků ji členíme do                      

2 základních skupin: 

 

 

 

A.) Neinvestiční transfery (příspěvky na provoz) a investiční transfery zřízeným 

      příspěvkovým organizacím 
 

 finanční hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 transfery finančních prostředků příspěvkovým organizacím jsou dle platné rozpočtové 

skladby členěny na:  

a) neinvestiční příspěvky (na provoz) …. ke krytí schodku mezi výnosy a náklady v hlavní 

           části (tzn. nelze zapojit do doplňkové - hospodářské činnosti)  

b) investiční transfery ….příspěvek k financování nebo spolufinancování výdajů  

                                     investičního charakteru, 

 

 součástí neinvestičních příspěvků, poskytovaných z výdajů města, není příspěvek na 

odpisy, které tímto nejsou finančně kryty zřizovatelem.  

 

 

 

B.)  Ostatní dotace a dary 

 

 dotace a dary jsou poskytovány jednotlivým subjektům z různých oblastí zájmové činnosti, 

 

 poskytování těchto prostředků je vymezeno § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění         

pozdějších předpisů, kdy v rozhodovací pravomoci zastupitelstva obce je poskytování                            

věcných darů v hodnotě nad 20 tis. Kč, peněžních darů v hodnotě nad 20 tis. Kč fyzické 

      nebo právnické osobě v kalendářním roce a dotací nad 50 tis. Kč subjektům specifikovaným 

      v odstavci c) uvedeného paragrafu, 

 

 veškerou agendu týkající se „Ostatních dotací a darů“ zajišťuje odbor školství a kultury              

(OJ 3). 
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  (v tis. Kč) 

Příspěvky a dotace  

organizacím 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet VII. 
skutečnost 

rozdíl  

sl.3 - sl.4 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet IV. 

očekávaná 

skutečnost 

rozdíl  

sl.7 - sl.8 

návrh 

rozpočtu 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 

Příspěvkové organizace 260 093,00 377 452,20 377 452,20 0,00 290 227,00 375 496,57 384 489,00 -8 992,43 297 357,00 

z toho 

neinv. příspěvek od zřizov. 259 344,00 265 141,17 265 141,17 0,00 278 619,00 282 351,86 282 142,00 209,86 290 896,00 

neinv. půjč. prostř. od zřizov. 0,00 8 367,89 8 367,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 83 856,81 83 856,81 0,00 0,00 72 616,48 81 819,00 -9 202,52 0,00 

invest. příspěvešk od zřizov. 749,00 4 552,75 4 552,75 0,00 11 608,00 12 086,00 12 086,00 0,00 6 461,00 

invest. půjč. prostř. od zřizov. 0,00 9 275,01 9 275,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

investiční transfer 0,00 6 258,57 6 258,57 0,00 0,00 8 442,23 8 442,00 0,23 0,00 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 70 040,20 68 500,56 1 539,65 46 519,00 58 519,00 58 519,00 0,00 60 220,00 

CELKEM 304 393,00 447 492,40 445 952,76 1 539,65 336 746,00 434 015,57 443 008,00 -8 992,43 357 577,00 

 

 

Neinvestiční a investiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných rozpočtů příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele. 

 

V návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou na výdaje OJ 10 - Příspěvky a dotace organizacím  rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 357 577 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází ke snížení o 85 431,00 tis. Kč (meziroční index 0,8072), avšak v této 

souvislosti je nutné si uvědomit, že v průběhu roku 2019 (v rámci úprav rozpočtu I. – IV.) byly výdaje OJ navýšeny o 97 269,57 tis. Kč. 
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A.) Neinvestiční transfery (příspěvky na provoz) a investiční transfery 

       zřízeným příspěvkovým organizacím 
 

 

Tato část výdajů rozpočtu města Havířova v sobě zahrnuje příspěvky na provoz a investiční  

příspěvky, které jsou z rozpočtu města poskytovány příspěvkovým organizacím, jejichž 

zřizovatelem je město Havířov. 

 

 

V době zpracování materiálu má město Havířov zřízeno celkem 42 příspěvkových organizací, 

které členíme do dvou základních skupin: 

 

 

1. Příspěvkové organizace školského charakteru 
 

do této skupiny patří celkem 36 příspěvkových organizací: 

 

a) 18 mateřských škol s právní subjektivitou, 

b) 17 základních škol s právní subjektivitou, 

c) ASTERIX – Středisko volného času Havířov, 

 

ve způsobu financování nákladů provozního charakteru je u těchto příspěvkových organizací jedna 

výrazná odlišnost, která spočívá v tom, že oblast mzdových nákladů a s ní souvisejících zákonných 

odvodů je finančně zabezpečena prostřednictvím účelově vázané dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, jejíž transfer je uskutečňován mimo rozpočet města. 

 

 

2. Ostatní příspěvkové organizace 
 

do této skupiny patří celkem 6 příspěvkových organizací: 

 

a) Domov seniorů Havířov, 

b) Městská knihovna Havířov, 

c) Městské kulturní středisko Havířov, 

d) SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov, 

e) Sociální služby města Havířova, 

f) Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov. 
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a) Mateřské školy - MŠ 
 

                           (v tis. Kč)                                                                                                                          

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer,  

investiční dotace, 

investiční transfer 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. 

skutečnost 

Rozdíl  

sl.4 – sl.5 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 

2018 

celkem 22 167,00 33 209,82 33 209,82 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 21 788,00 22 185 ,74 22 185,74 0,00 

neinvest. půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 72,00 72,00 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 10 573,08 10 573,08 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 379,00 379,00 379,00 0,00 

investiční půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

investiční transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2019 

 

celkem 23 020,00 24 737,00 24 737,00 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 22 707,00 22 995,00 22 995,00 0,00 

neinvest. půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 1 429,00 1 429,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 313,00 313,00 313,00 0,00 

investiční půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

investiční transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020-

návrh  

celkem 22 691,00 - - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 22 511,00 - - - 

neinvestiční půjčené prostředky od 

zřizovatele 
- - - - 

neinvestiční transfer - - - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 180,00 - - - 

investiční půjčené prostředky od 

zřizovatele 
- - - - 

investiční transfer - - - - 

 

Neinvestiční a investiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných rozpočtů 

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele. 

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele 
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro MŠ, jejichž zřizovatelem je město, 

rozpočtovány finanční prostředky na příspěvky na provoz v celkové výši 22 511,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutých příspěvků na provoz v roce 2019 tak 

dochází ke snížení o 484,00 tis. Kč (meziroční index 1,0215).  

 



 128 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. č. Název MŠ 

Počet dětí 

školní rok 

2019/2020 

Rok 2020–návrh rozpočtu 

 (v tis. Kč) 
Rok 2019 

(v tis. Kč) 
Rok 2018 

(v tis. Kč) 

provozní 

náklady 

vlastní 

 výnosy 

příspěvek  

na provoz 

očekávaná 

skutečnost 

schválený 

rozpočet 
skutečnost 

schválený 

rozpočet 

  1. Balzacova 177 3 427,00 1 480,00 1 947,00 1 977,00 1 970,00 1 885,00 1 869,00 

  2. „U kamarádů“  70     1 732,00 730,00 1 002,00 1 001,00 995,00 952,00 910,00 

  3. ČSA             77     1 124,00 718,00 406,00 847,00 845,00 917,00 908,00 

  4. E. Holuba           103     1 948,00 850,00 1 098,00 1 150,00 1 144,00 1 108,00 1 070,00 

  5. Horymírova 100 1 934,00 832,00 1 102,00 1 206,00  1 120,00 1 073,00 1 060,00 

  6. Kosmonautů - - - - - - - 0,00 

  7. Lípová           113     1 901,00 285,00 1 616,00 1 528,00 1 520,00 1 477,00 1 450,00 

  8. Mládí           120     2 243,00 1 037,00 1 206,00 1 164,00 1 160,00 1 124,00 1 090,00 

  9. Moravská           160     3 050,00 1 050,00 2 000,00 2 029,00 2 019,00 1 967,00 1 946,00 

10. Okružní              68     1 369,00 495,00 874,00 907,00 905,00 874,00 864,00 

11. Petřvaldská           219     4 598,00 1 750,00 2 848,00 2 772,00 2 643,00 2 652,00 2 560,00 

12. Přímá             73     1 849,00 681,00 1 168,00 1 053,00 1 050,00 1 013,00 1 000,00 

13. Puškinova             92     2 116,00 945,00 1 171,00 1 075,00 1 070,00 1 023,00 1 009,00 

14. Radniční           182     2 877,00 1 230,00 1 647,00 1 958,00 1 952,00 1 949,00 1 072,00 

15. Resslova             -       - - - - - - 863,00 

16. Sukova             78     1 541,00 620,00 921,00 910,00 907,00 882,00 872,00 

17. Švabinského             69     1 521,00 704,00 817,00 754,00 750,00 726,00 715,00 

18. U Jeslí             68     946,00 100,00 846,00 860,00 857,00 830,00 820,00 

19. U Stromovky             59     1 212,00 180,00 1 032,00 1 062,00 1 060,00 1 023,00 1 010,00 

20. U Topolů             60     1 312,00 502,00 810,00 742,00 740,00 711,00 700,00 

CELKEM 1 888 36 700,00 14 189,00 22 511,000 22 995,00 22 707,00 22 186,00 21 788,00 

Pozn.: Počet dětí je uveden dle výkazu o mateřské škole k 30. 9. 2019. 

            Od 1. 1. 2018 se MŠ Resslova stala odloučeným pracovištěm MŠ Radniční. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro MŠ v letech 2015 – 2020 
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

18 087,80 21 691,32 21 297,44 22 185,74  22 995,00 22 511,00 

 

 

 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
 

Pro rok 2020 jsou v návrhu výdajů města Havířova rozpočtovány investiční příspěvky od 

zřizovatele v celkové 180,00 tis. Kč, které budou poskytnuty následujícím MŠ na pořízení: 

 

MŠ E. Holuba     50,00 tis. Kč – plynový sporák 

MŠ Puškinova             130,00 tis. Kč – dokončení výměny plotu 

_____________________________________________________________________  

Celkem                180,00 tis. Kč 
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b) Základní školy - ZŠ  
 

                           (v tis. Kč)                                                                                                                          

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer,  

investiční dotace, 

investiční transfer 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. 

skutečnost 

Rozdíl  

sl.4 – sl.5 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 

2018 

celkem 57 108,00 100 559,93 100 559,93 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 56 729,00 60 209,60 60 209,60 0,00 

neinvest. půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 8 295,89 8 295,89 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 17 663,96 17 663,96 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 370,00 1 823,75 1 823,75 0,00 

investiční půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 9 275,01 9 275,01 0,00 

investiční transfer 0,00 3 291,72 3 291,72 0,00 

 

2019 

 

celkem 60 973,00 86 882,45 88 732,00 -1 849,55 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 59 618,00 61 949,74 61 649,00 300,74 

neinvest. půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 14 657,48 16 808,00 -2 150,52 

investiční příspěvek od zřizovatele 1 355,00 1 833,00 1 833,00 0,00 

investiční půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

investiční transfer 0,00 8 442,23 8 442,00 0,23 

2020-

návrh  

celkem 60 106,00 - - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 59 355,00 - - - 

neinvestiční půjčené prostředky od 

zřizovatele 
0,00 - - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 751,00 - - - 

investiční půjčené prostředky od 

zřizovatele 
0,00 - - - 

investiční transfer 0,00 - - - 

 

Neinvestiční a investiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných rozpočtů 

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele. 

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele 
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro ZŠ, jejichž zřizovatelem je město, 

rozpočtovány finanční prostředky na příspěvky na provoz v celkové výši 59 355,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutých příspěvků na provoz v roce 2019 tak 

dochází ke snížení o 2 294,00 tis. Kč (meziroční index 0,9628).     
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Příspěvek na provoz od zřizovatele 
 

Pozn.: Počet žáků je uveden dle výkazu o základní škole k 30. 9. 2019. 

 

*300,00 tis. Kč – vázané finanční prostředky na opravu bazénu

P. č. Název ZŠ 

Počet žáků 

školní rok 

2019/2020 

Rok 2020–návrh rozpočtu 

 (v tis. Kč) 
Rok 2019 

(v tis. Kč) 
Rok 2018 

 (v tis. Kč) 

provozní 

náklady 

vlastní  

výnosy 

příspěvek  

na provoz 

očekávaná 

skutečnost 

schválený 

rozpočet 
skutečnost 

schválený 

 rozpočet 

  1. 1. máje 611 6 727,00 3 027,00 3 700,00 3 781,00 3 716,00 4 008,00 3 816,00 

  2. F. Hrubína 383 6 227,00 2 656,00 3 571,00 2 969,00 2 952,00 3 118,00 3 003,00 

* vázané finanční   prostředky 

na  bazén 
     300,00   

  3. Frýdecká           375     4 022,00 673,00 3 349,00 3 510,00 3 460,00 3 517,00 3 456,00 

  4. Gen. Svobody           484     5 181,00 1 780,00 3 401,00 3 566,00 3 496,00 3 901,00 3 822,00 

  5. Gorkého           442     7 276,00 3 825,00 3 451,00 3 502,00 3 450,00 3 553,00 3 450,00 

  6. Jarošova           179     3 223,00 497,00 2 726,00 2 674,00 2 645,00 2 710,00 2 668,00 

  7. K. Světlé           443     3 171,00 293,00 2 878,00 2 963,00 2 906,00 3 096,00 2 843,00 

  8. Kpt. Jasioka           147     3 828,00 915,00 2 913,00 3 688,00 3 038,00 3 266,00 2 792,00 

  9. M. Kudeříkové           387     5 432,00 1 570,00 3 862,00 3 915,00 3 840,00 4 046,00 3 795,00 

10. M. Pujmanové           395     5 639,00 1 550,00 4 089,00 4 073,00 4 005,00 3 728,00 3 612,00 

11. Mládežnická           535     6 214,00 2 520,00 3 694,00 3 710,00 3 793,00 3 602,00 3 361,00 

12. Moravská           443     10 760,00 5 350,00 5 410,00 5 746,00 5 641,00 5 879,00 5 721,00 

13. Na Nábřeží           417     11 140,00 4 188,00 6 952,00 6 782,00 6 708,00 6 081,00 5 867,00 

14. Selská             82     1 277,00 121,00 1 156,00 2 231,00 1 304,00 1 846,00 924,00 

15. Školní           208     2 996,00  20,00 2 976,00 3 131,00 3 068,00 2 682,00 2 614,00 

16. Zelená             117     1 481,00 206,00 1 275,00 1 366,00 1 339,00 1 145,00 1 052,00 

17. Žákovská           447     8 085,00 4 133,00 3 952,00 4 042,00 3 957,00 4 032,00 3 933,00 

CELKEM 6 095  92 679,00 33 324,00 59 355,00 61 649,00 59 618,00 60 210,00 56 729,00 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro ZŠ v letech 2015 – 2020 
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

54 604,52 61 133,69 59 324,10 60 209,60 61 649,00 59 355,00 

 

 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 

 

Pro rok 2020 jsou v návrhu výdajů města Havířova rozpočtovány investiční příspěvky od 

zřizovatele v celkové výši 751,00 tis. Kč, které budou poskytnuty následujícím ZŠ na pořízení: 

 

ZŠ Gen. Svobody   276,00 tis. Kč – částečný příspěvek na pořízení konvektomatu 

ZŠ M. Pujmanové    80,00 tis. Kč – rozšíření wifi sítě do 2.pavilónu 

ZŠ Mládežnická       95,00 tis. Kč – digestoř 

            150,00 tis. Kč – myčka nádobí 

ZŠ Školní                 150,00 tis. Kč –  částečný příspěvek na  výměnu podlahy v tělocvičně 

______________________________________________________________________________ 

Celkem            751,00 tis. Kč 
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c) ASTERIX – Středisko volného času Havířov 
 

 

      (v tis. Kč) 

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer,  

investiční dotace 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost,  

oček. 

skutečnost 

Rozdíl  

sl.4 – sl.5 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 

2018 

celkem 2 857,00 2 971,88 2 971,88 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 2 857,00 2 971,88 2 971,88  0,00 

neinvestiční transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2019 

 

celkem 3 154,00 3 501,00 3 501,00 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 3 154,00 3 360,60 3 361,00 -0,40 

neinvestiční transfer 0,00 140,00 140,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020-

návrh  

celkem 3 176,00 - - - 

z toho 

příspěvek na provoz od 

zřizovatele 
3 176,00 - - - 

neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele 
0,00 - - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - - 

investiční příspěvek od 

zřizovatele 
0,00 - - - 

investiční půjčené prostředky od 

zřizovatele 
0,00 - - - 

investiční transfer 0,00 - - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů příspěvkovým 

organizacím přes rozpočet zřizovatele. 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro ASTERIX rozpočtovány finanční 

prostředky na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 3 176,00 tis. Kč. 

 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2019 tak 

dochází ke snížení o 185,00 tis. Kč (meziroční index 0,9449). V průběhu roku 2019 byl příspěvek 

na provoz zřizovatelem navýšen o 206,60 tis. Kč . 
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Hospodářský výsledek 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Účet  
Skutečnost 

r. 2018 

Oček.  

skutečnost 

 r. 2019 

Návrh  

r. 2020 

Náklady celkem 5 636 6 457 5 951 

Výnosy celkem 5 988 6 599 5 951 

Hospodářský výsledek (výnosy – náklady)                                                    +352 +244 0 

 

Pro rok 2020 je hospodaření ASTERIX-u rozpočtováno jako vyrovnané, kdy náklady i výnosy 

jsou předpokládány v celkové výši 5 951,00 tis. Kč. 

 

 

 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele pro ASTERIX v letech 2015 – 2020                                                                                                     

 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

2 789,27 2 684,23 2 707,40 2 972,00 3 361,00 3 176,00 

    
 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 

 

Pro rok 2020 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro ASTERIX z rozpočtu 

výdajů města Havířova. 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

   (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Fond rezervní 457,13 357,13 

Fond investic 27,86 27,86 

Fond odměn 337,60 279,60 

FKSP 0,00 8,00 

 

V roce 2020 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

 

Fond rezervní 200,00 tis. Kč – převod z RF do IF (protipožární dveře TZ Pstruží – 5 pokojů) 

    

FKSP 142,00 tis. Kč – vitamínové prvky, dětské rekreace, balíček aktivit 

 

Fond odměn              100,00 tis. Kč – dokrytí odměn 
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d) Domov seniorů Havířov – DSH  
 

                                                                                                                                         (v tis. Kč)                                                                                                                

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer, 

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  

Skutečnost, 

oček. 

skutečnost 

Rozdíl  

sl. 4 – sl. 5 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 

2018 

celkem 27 000,00 58 451,00 58 451,00 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 27 000,00 25 500,00 25 500,00 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 31 451,00 31 451,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 

 

2019 

 

celkem 28 000,00 60 695,00 64 796,00 +4 101,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 32 695,00 36 796,00 +4 101,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020- 

návrh  

celkem 30 606,00 - - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 30 606,00 - - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 - - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.      

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro DSH rozpočtovány finanční prostředky 

na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 30 606,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2019 tak 

dochází ke zvýšení o 2 606,00 tis. Kč (meziroční index 1,0931).     

 

      

Hospodářský výsledek         
                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Účet 

Skutečnost                             

r. 2018 

Oček. skutečnost                            

r. 2019 

Návrh                                     

r. 2020 

HČ DČ HČ DČ HČ DČ 

Náklady celkem 125 126 8 134 734 17 148 656 0 

Výnosy celkem 125 125 9 134 733 18 148 656 0 

Hospodářský výsledek  

(výnosy – náklady)                                                    
-1 +1       -1 +1 0 0 

HČ – hlavní činnost 

DČ – doplňková (hospodářská) činnost 

 

Pro rok 2020 je hospodaření DSH rozpočtováno jako vyrovnané, kdy náklady i výnosy jsou 

předpokládány v celkové výši 148 656,00 tis. Kč. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro DSH v letech 2015 – 2020 

                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

25 716,00 24 867,00 22 947,06 25 500,00 28 000,00 30 606,00 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 

 
Pro rok 2020 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro DSH z rozpočtu výdajů 

města Havířova. 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

 (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Fond rezervní 4 702,06 2 702,06 

Fond investic 2 214,91 414,91 

Fond odměn 189,72 189,72 

FKSP 969,38 993,38 

 

 

V roce 2020 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond investic             3 800,00 tis. Kč celkem  

                                    z toho: 800,00 tis. Kč – zastřešení balkonů (středisko Helios – 4. NP) 

                450,00 tis. Kč – 4 ks el. zvedák se závěsným vakem a váhou   

                                                                           (středisko Luna) 

                200,00 tis. Kč – vířivá vana pro horní končetiny rehabilitace            

                                                                            (středisko Luna) 

                200,00 tis. Kč – vířivá vana pro dolní končetiny rehabilitace    

                                                                            (středisko Luna)  

                             270,00 tis. Kč – klimatizace pro varnu v kuchyni (středisko Luna) 

                180,00 tis. Kč – markýzy na terasu A a C (středisko Luna)  

                      1 700,00 tis. Kč – rekonstrukce topných okruhů na výměníku                        

                                         (středisko Luna) 

FKSP              1 586,00 tis. Kč – příspěvky na závodní stravování, kultura, penzijní                   

                                                                 připojištění, sport a dary k životním výročím   
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e) Městská knihovna Havířov – MK  
 

                                                                                                                                    (v tis. Kč)                                                                                                                        

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer, 

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost,  

oček. 

skutečnost 

Rozdíl  

sl.4 – sl.5 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 

2018 

celkem 22 160,00 23 170,00 23 170,00 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 22 160,00 22 160,00 22 160,00 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 1 010,00 1 010,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2019 

 

celkem 22 580,00 23 619,00 23 619,00 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 22 580,00 22 580,00 22 580,00 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 1 039,00 1 039,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020- 

návrh 

celkem 24 580,00 - - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 24 580,00 - - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 - - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.      

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro MK rozpočtovány finanční prostředky 

na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 24 580,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2019 tak 

dochází k navýšení o 2 000,00 tis. Kč (meziroční index 1,0886).  

 

 

Hospodářský výsledek 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Účet 
Skutečnost 

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh  

r. 2020 

Náklady celkem 24 956 26 160 27 520 

Výnosy celkem 25 407  26 160 27 520 

Hospodářský výsledek (výnosy – náklady)                                                   +451 0 0 

 

Pro rok 2020 je hospodaření MK rozpočtováno jako vyrovnané, kdy náklady i výnosy jsou 

předpokládány v celkové výši 27 520,00 tis. Kč. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro MK v letech 2015 – 2020 
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

18 278,00 18 363,33 19 633,48 22 160,00 22 580,00 24 580,00 

 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 

 
Pro rok 2020 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro MK z rozpočtu výdajů 

města Havířova. 

 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

            (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Fond rezervní 1 674,66 824,66 

Fond investic 113,68 113,68 

Fond odměn 544,89 294,89 

FKSP 228,66 150,66 

  

 

 

V roce 2020 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond rezervní 550,00 tis. Kč   

                                    z toho:  150,00 tis. Kč – převod prostředků do fondu investic 

                                                 400,00 tis. Kč – převod prostředků ve prospěch příspěvku na provoz  

Fond investic        150,00 tis. Kč – Bibliobox 

Fond odměn              250,00 tis. Kč – zapojení fondu    

FKSP   350,00 tis. Kč – příspěvky na stravování, kulturní akce, penzijní fond, životní 

    jubilea 

           

 

 

 

  



 139 

 

f) Městské kulturní středisko Havířov – MKS  
(v tis. Kč) 

 

Rok 

Příspěvek na provoz,  

neinvestiční transfer,   

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. 

skutečnost 

Rozdíl                

sl.4 - sl.5 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 

2018 

celkem 39 220,00 41 064,82 41 064,82 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 39 220,00 40 814,82 40 814,82 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 250,00 250,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 

celkem 43 750,00 44 617,50 44 708,00 +90,50 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 43 750,00 44 617,50 44 708,00 +90,50 

neinvestiční transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020-        

návrh 

celkem 46 603,00 - - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 46 603,00 - - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 - - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.      

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro MKS rozpočtovány finanční prostředky 

na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 46 603,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2019 tak 

dochází ke zvýšení o 1 895,00 tis. Kč (meziroční index 1,0424).  

 

Hospodářský výsledek 

           (v tis. Kč) 

Účet 

Skutečnost                             

r. 2018 

Oček. skutečnost                            

r. 2019 

Návrh                                     

r. 2020 

HČ DČ HČ DČ HČ DČ 

Náklady celkem 79 354 995 78 003 606 81 871 631 

Výnosy celkem 78 017 2 337 76 604 2 005 80 487 2 015 

Hospodářský výsledek  

(výnosy – náklady)                                                    
-1 337 +1 342 -1 399 +1 399 -1 384 +1 384 

HČ – hlavní činnost 

DČ – doplňková (hospodářská) činnost 
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Pro rok 2020 je hospodaření MKS rozpočtováno jako vyrovnané, kdy předpokládaná ztráta 

z hlavní činnosti (-1 384,00 tis. Kč) bude v plné výši kompenzována předpokládaným přebytkem 

z doplňkové (hospodářské) činnosti (+1 384,00 tis.Kč). 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele pro MKS v letech 2015 – 2020 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

45 440,29 39 117,36 39 686,23 40 814,82 44 708,00 46 603,00 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
 

Pro rok 2020 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro MKS z rozpočtu výdajů 

města Havířova.  

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

 (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Fond rezervní 5,35 5,35 

Fond investic 439,58 0,00 

Fond odměn 71,25 71,25 

FKSP 7,32 12,32 

 

V roce 2020 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond investic             439,58 tis. Kč celkem  

                                    z toho: 150,00 tis. Kč – bezpečnostní zábradlí – Kino Centrum velký sál 

                289,58 tis. Kč – světelná a ozvučovací technika - KDPB        

FKSP                         335,00 tis. Kč – příspěvky na stravování, kulturu a sociální potřeby 
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g) SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb Havířov  
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Rok 

Příspěvek na provoz,  

neinvestiční transfer,                     

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. 

skutečnost 

Rozdíl                

sl..4 - sl. 5 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 

2018 

celkem 9 449,00 20 866,45 20 866,45 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 9 449,00   9 457,45   9 457,45 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 10 559,00 10 559,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 850,00 850,00 0,00 

2019 

celkem 11 385,00 20 866,00 23 672,00 +843,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 11 385,00 11 385,00 11 385,00 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 11 444,00 12 287,00 +843,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020-       

návrh  

celkem 12 983,00 - - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 12 983,00 - - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 - - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.      

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro SANTÉ rozpočtovány finanční 

prostředky na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 12 983,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2019 tak 

dochází ke zvýšení o 1 598,00 tis. Kč (meziroční index 1,1404).  

 

SANTÉ nemá doplňkovou (hospodářskou) činnost, proto je v následujících tabulkách (náklady, 

výnosy, hospodářský výsledek)  uvedena hlavní činnost. 

 

Hospodářský výsledek 

             (v tis. Kč) 

Účet 
Skutečnost  

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

Náklady celkem 26 517 29 351 31 846 

Výnosy celkem 26 517 29 351 31 846 

Hospodářský výsledek (výnosy – náklady)  0 0 0 

 

Pro rok 2020 je hospodaření SANTÉ rozpočtováno jako vyrovnané, kdy náklady i výnosy jsou 

předpokládány v celkové výši 31 846,00 tis. Kč. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro SANTÉ v letech 2015 – 2020 
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

9 305,00 9 083,84 9 943,30 9 457,45 11 385,00 12 983,00 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
 

Pro rok 2020 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro SANTÉ z rozpočtu 

výdajů města Havířova. 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

(v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Fond rezervní 2 187,80 1 337,80 

Fond investic 780,86 480,86 

Fond odměn 485,48 485,48 

FKSP 377,00 370,26 

 

V roce 2020 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond rezervní               600,00 tis. Kč  
                                       z toho: 300,00 tis. Kč - v případě překročení nákladů 

                                                   300,00 tis. Kč - zapojení fondu ve prospěch příspěvku na provoz    

Fond investic      600,00 tis. Kč  

                                        z toho: 300,00 tis. Kč - úprava zahrady 

                                                    300,00 tis. Kč - klimatizace 

FKSP                 366,00 tis. Kč - finanční a věcné dary na životní jubilea, příspěvek na  

                                                                  stravné, společné kulturní a sportovní akce   
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h) Sociální služby města Havířova – SSmH  
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční a investiční transfer,                      

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. 

skutečnost 

Rozdíl                

sl.4 - sl.5 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 

2018 

celkem 44 831,00 60 147,62 60 147,62 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 44 831,00 44 831,00 44 831,00   0,00 

neinvestiční transfer 0,00 12 349,77 12 349,77 0,00 

investiční transfer 0,00 2 966,85 2 966,85 0,00 

2019 

celkem 48 642,00 61 596,52 62 275,52 +679,00 

z toho 

 

příspěvek na provoz od zřizovatele 46 482,00 46 495,52 46 495,52 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 12 641,00 13 320,00 +679,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 

2020-         

návrh 

celkem 47 620,00 - - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 46 775,00 - - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 845,00 - - - 

 

Neinvestiční a investiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.      

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro SSmH rozpočtovány finanční 

prostředky na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 46 775,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2019 tak 

dochází k navýšení o 279,48 tis. Kč (meziroční index 1,0060).  

 

 

SSmH nemají doplňkovou (hospodářskou) činnost, proto je v následujících tabulkách (náklady, 

výnosy, hospodářský výsledek) uvedena hlavní činnost. 

 

Hospodářský výsledek 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Účet 
Skutečnost  

r. 2018 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

Náklady celkem 79 163  86 975 93 913 

Výnosy celkem 85 010  87 087 93 913 

Hospodářský výsledek (výnosy – náklady)  +5 847 +112 0 

 

Pro rok 2020 je hospodaření SSmH rozpočtováno jako vyrovnané, kdy náklady i výnosy jsou 

předpokládány v celkové výši 93 913,00 tis. Kč. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro SSmH v letech 2015 – 2020 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

29 001,00 28 801,00 32 216,27 44 831,00 46 495,52 46 775,00 

 

 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
  

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro SSmH rozpočtovány finanční 

prostředky na investiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 845,00 tis. Kč. 

 

Investiční příspěvek ve výši 845,00 tis. Kč bude použit na opravu střechy na objektu Kontaktního 

poradenského centra na ul. Hřbitovní 12 v Havířově - Šumbarku. 

 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

 (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Fond rezervní 3 430,46 1 572,46 

Fond investic 58,94 58,94 

Fond odměn 1 872,29 872,29 

FKSP 320,02 326,02 

 

 

V roce 2020 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond rezervní            1 970,00 tis. Kč celkem 

                                    z toho: 1 000,00 tis. Kč - zapojení fondu ve prospěch příspěvku na provoz 

                                                    970,00 tis. Kč - převod prostředků do fondu investic     

Fond investic      970,00 tis. Kč - stavební úprava místností v objektu na ul. Moskevská   

                                                                   1103/1f, Havířov - Město  

FKSP               1 015,00 tis. Kč - příspěvek na stravování, penzijní připojištění, dary               

                                                                  k pracovním a životním výročím 
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ch) Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov –            

       SSRZ  
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer,                      

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. 

skutečnost 

Rozdíl                

sl.4 - sl.5 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 

2018 

celkem 35 310,00 37 010,68 37 010,68 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 35 310,00 37 010,68 37 010,68 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 

celkem 48 423,00 48 448,80 48 448,80 0,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 40 943,00 40 968,80 40 968,80 0,00 

neinvestiční transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00 

2020-        

návrh 

celkem 48 992,00 - - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 44 307,00 - - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 4 685,00 - - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.      

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro SSRZ rozpočtovány finanční 

prostředky na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 44 307,00 tis. Kč. 

 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2019 tak 

dochází k navýšení o 3 338,20 tis. Kč (meziroční index 1,0815). 

 

 

V rámci příspěvku na provoz pro SSRZ na rok 2020 jsou zapracovány finanční prostředky ve výši 

3 360,00 tis. Kč, které budou použity k úhradě pronájmu ledové plochy a dalšího zařízení ve VÚH 

pro potřeby HC Havířov 2010, s. r. o., - muži a pro HC AZ Havířov 2010, z. s., - mládež. 
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Hospodářský výsledek 

           (v tis. Kč) 

Účet 

Skutečnost                             

r. 2018 

Oček. skutečnost                            

r. 2019 

Návrh                                     

r. 2020 

HČ DČ HČ DČ HČ DČ 

Náklady celkem 49 632 4 106 53 101 6 571 54 557 4 807 

Výnosy celkem      50 972 3 272 55 132 4 540 54 557 3 330 

Hospodářský výsledek  

(výnosy – náklady)                                                    
+1 340 -834 +2 031 -2 031 0 -1 477 

HČ – hlavní činnost 

DČ – doplňková (hospodářská) činnost 

           

Pro rok 2020 je hospodaření SSRZ rozpočtováno jako vyrovnané v hlavní činnosti, ale 

v doplňkové (hospodářské) činnosti předpokládají ztrátu ve výši 1 477,00 tis. Kč. 

 

 

Příspěvek na provoz pro SSRZ v letech 2015 – 2020 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

32 231,76 30 820,81 33 898,80 37 010,68 40 968,80 44 307,00 

 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2020 jsou pro SSRZ rozpočtovány finanční 

prostředky na investiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 4 685,00 tis. Kč. 

 

Investiční příspěvek bude použit na tyto akce (v Kč): 

           

Víceúčelová hala celkem 2 390 000 

z toho: - zesílení ocelové konstrukce střechy haly               1 000 000 

 - vzduchotechnika šaten hráčů (žáci) 700 000 

 - výměna řídící jednotky kompresorů 310 000 

 - výměna protipožárních dveří ve strojovně+havarijní sprcha 120 000 

 - zabezpečovací systém  150 000 

 - rekonstrukce ležatého rozvodu studené vody  110 000 

Městská sportovní hala celkem 1 500 000 

z toho: - rekonstrukce Fit centra 600 000 

 - rekonstrukce osvětlení tělocvičen LED 900 000 

Tělocvična Palackého – sanace stěn  200 000 

Koupaliště – cirkulační čerpadlo 45 000 

Veřejná hřiště – traktor na sekání hřiště 150 000 

Sportovní areál Havířov - Datyně – rekonstrukce topení 400 000 

Celkem investiční příspěvek od zřizovatele 4 685 000 
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3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

            (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2020 

Fond rezervní 215,92 215,92 

Fond investic 743,99 743,99 

Fond odměn 181,42 181,42 

FKSP 154,28 124,28 

 

 

V roce 2020 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

FKSP   570,00 tis. Kč – příspěvky na stravování, penzijní připojištění, dary               

                                                               k pracovním a životním výročím 
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B.)  Ostatní dotace a dary 

 

 

                                                                                                                                         (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutečnost, 

očekávaná skutečnost 

Rozdíl 

sl.3 - sl.4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2018 44 300,00 70 040,20 68 500,56 1 539,64 

2019 46 519,00 58 519,00 58 519,00 0,00 

2020-návrh  60 220,00 - - - 

 

 

V rámci OJ 10 (Příspěvky a dotace organizacím) jsou pro rok 2020 rozpočtovány na „Ostatní 

dotace a dary“ finanční prostředky v celkové výši 60 220,00 tis. Kč. 

 

  (v tis. Kč) 

Oblast poskytovaných dotací a darů 
Skutečnost 

r. 2018 

Oček. 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 

Sociální oblast – celkem  5 746,20 6 164,00 7 848 
  - z toho: 

                 registrované služby –  projekty a činnost 

                 Registrované služby – příspěvek MSK 

                 aktivity související se sociální oblasti –  projekty  

                 a činnost 

    2 837,40 

1 922,00 

986,80 

3 120,500 

1 922,00 

1 121,50 

3 500 

3 148 

1 200 

Kulturní oblast – celkem  2 251,84 2 249,00 2 474 

Školská oblast – celkem  

- z toho:  školská oblast bez kroužků 

                mimosportovní kroužky na SŠ 

3 146,20 
2 996,20 

150,00 

3 294,00 
3 130,00 

164,00 

3 573 
3 353 

220 

Prevence kriminality, protidrogová prevence, BESIP – celkem  200,00 200,00 220 
  - z toho:  

               prevence kriminality a protidrogová prevence 

 

200,00 

 

200,00 

 

220 

Bezpečnost a ochrana zdraví – celkem  1 410,00 1 023,00 1 035 
  - z toho:  

                podpora integrovaného záchranného systému 

                (projekty, činnost) 

600,00 600,00 600 

                zdravotnictví (projekty, činnost) 685,00 318,00 330 

                životní prostředí (projekty, činnost) 125,00 105,00 105 

Partnerské vztahy – celkem  60,00 86,00 86 

Subjekty z mimosportovní sféry - celkem 12 814,24 13 016,00 15 236 

Subjekty ze sportovní sféry – celkem  48 686,32 42 353 41 519 

- z toho:  

               sportovní oblast bez kroužků a HLSŠ 

               Sportovní kroužky na SŠ 

               Havířovská liga SŠ – organizace a umístění 

 

27 136,52 

209,80 

140,00 

29 988,20 

213,80 

151,00 

33 079 

286 

154 

TJ Slovan – Rekonstrukce fotbalového areálu  1 200,00 0,00 0 

SKST – Centrum reprezentace stolního tenisu – 1. etapa 20 000,00 0,00 0 

SKST – Centrum reprezentace stolního tenisu – 2. etapa  0,00 12 000,00 8 000 
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Nemocnice s poliklinikou 7 000,00 3 150,00 0 

Rezerva k rozdělení – celkem  0,00 0,00 3 465 

Ostatní dotace a dary - celkem 68 500,56 58 519,00 60 220 

 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2019 tak dochází ke zvýšení  

o 1 701,00 tis. Kč (meziroční index 0,9717). 

 

Z celkového objemu prostředků ve výši 60 220,00 tis. Kč, které jsou v roce 2020 rozpočtovány na 

„Ostatní dotace a dary“, bude jejich část, tj. 10 000,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení 

prostředků:  

 

FVPA: 

8 000,00 tis. Kč - investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na  

                             spolufinancování projektu „TJ Havířov – Centrum reprezentace stolního  

                             tenisu II. etapa“ 

2 000,00 tis. Kč - sportovní oblast bez kroužků a HLSŠ  

10 000,00 tis. Kč – celkové zapojení FVPA   

 

Subjekty (ze sportovní a mimosportovní sféry) podávají své písemné žádosti o dotace ve 

stanoveném termínu na OŠK a tento následně, tj. po projednání v odborných komisích RMH, 

zpracuje materiál k projednání a schválení dotací jednotlivým subjektům v RMH a ZMH. 

 

 

Výdaje na  „Ostatní dotace a dary“ v letech 2015 – 2020                                                                                                                                           

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019 

Návrh 

r. 2020 
r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 

44 575,75 36 697,91 40 461,66 68 500,56 58 519,00 60 220,00 
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Navrhované zapojení prostředků účelových fondů města Havířova  

do rozpočtu roku 2020 

 
 

1. Zapojení do ,,VÝDAJŮ“ 

 
a) FRR – navrhované zapojení            100 000,00 tis. Kč 

OÚR 100 000,00 tis. Kč ….z toho: 31 670,00 tis. Kč – Letní koupaliště – nerezový bazén 

                                                                37 900,00 tis. Kč – Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. 

                                                                                               U Jeslí na denní stacionář 

                                                                 30 430,00 tis. Kč – Odkanalizování části města –     

                                                                                                lokalita Důlňák 

 

 

b) FRHA – navrhované zapojení              6 004,00 tis. Kč 

OKS  6 004,00 tis. Kč ….z toho:   2 910,00 tis. Kč – splašková kanalizace 

                  2 900,00 tis. Kč – dešťová kanalizace  

          194,00 tis. Kč – převody vlastním fondům  

                                    hospodářské činnosti 

 

 

c) FŽP – navrhované zapojení                   250,00 tis. Kč 

OŽP  250,00 tis. Kč  ….z toho:        40,00 tis. Kč – dotace Stanici pro záchranu  

                                                                                                            živočichů v Bartošovicích 

                                           100,00 tis. Kč – dotace včelařům 

                                                                                   90,00 tis. Kč – chráněné části přírody 

                                                                                   20,00 tis. Kč – ekologická výchova 

 

 

d) FNB – navrhované zapojení         194 004,00 tis. Kč 

OÚR  193 410,00 tis. Kč      ….z toho:       36 410,00 tis. Kč – nebytové hospodářství 

                                           157 000,00 tis. Kč – bytové hospodářství 

 

EO                          594,00 tis. Kč - bytové hospodářství 

 

 

 

e) FB – navrhované zapojení                450,00 tis. Kč 

MP          450,00 tis. Kč     …z toho:      99,80 tis. Kč – ostatní sociální péče a pomoc 

                                         350,20 tis. Kč – bezpečnost a veřejný pořádek 

 

f) FVPA  – navrhované zapojení           10 000,00 tis. Kč 

Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)     10 000,00 tis. Kč – ostatní dotace a dary 

 

 

 

g) SF – navrhované zapojení            7 188,00 tis. Kč 

ORG  4 812,00 tis. Kč ….z toho: 1 812,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb 

     3 000,00 tis. Kč – ostatní transfery   

                                   obyvatelstvu  
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MP  2 376,00 tis. Kč ….z toho: 1 646,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb 

          20,00 tis. Kč – pohoštění 

          10,00 tis. Kč – věcné dary 

        600,00 tis. Kč – penzijní připojištění 

        100,00 tis. Kč – jubilejní odměny + krev 

     

 

 

Celkové zapojení účelových fondů do ,,VÝDAJŮ“      317 896,00 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

2. Zapojení do ,, FINANCOVÁNÍ“ 
 

a) FRR – navrhované zapojení         32 040,00 tis. Kč 

EO  32 040,00 tis. Kč - splátky jistin úvěrů (přeúvěrování) 

 

 

b) FNB – navrhované zapojení       32 040,00 tis. Kč 

EO  32 040,00 tis. Kč - splátky jistin úvěrů (výměna oken) 

 

 

 

Celkové zapojení účelových fondů do ,, FINANCOVÁNÍ“       64 080,00 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

Celkové zapojení účelových fondů do ,,VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ“    381 976,00 tis. Kč 
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D.  Z Á V Ě R 
 

 

Návrh rozpočtu města Havířova pro rok 2020 je sestaven v souladu s následujícími zásadami, 

které jsou uplatňovány při řízení rozpočtového procesu ÚSC: 

 

zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu 

… také často označována jako zásada omezeného časového použití finančních prostředků, 

kdy tyto lze použít jen v daném rozpočtovém roce, pro který byly schváleny 

 

zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu  

… při jejím uplatňování je nezbytné vycházet z důkladné analýzy hospodářských procesů  

a odhadů budoucího možného vývoje a to zejména při zabezpečování potřebných příjmů na 

pokrytí nutných základních výdajů 

 

zásada účelovosti rozpočtu 

… kdy rozpočtové potřeby mohou být používány pouze na pokrytí nezbytných potřeb při 

zabezpečování nerušeného chodu města 

 

zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu 

… která je realizována prostřednictvím uplatňování platného znění Vyhlášky MF ČR  

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a pokud dojde 

k novelizaci této vyhlášky s účinností od roku 2020, bude detailní rozpis rozpočtu upraven 

v souladu s touto novelizací 

 

zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu 

… znamená, že krátkodobě lze uplatnit deficitní financování rozpočtu, které je v souladu se 

záměry města 

 

zásada publicity 

… návrh rozpočtu města je zveřejňován, následně veřejně projednán a schválen 

zastupitelstvem města. 

 

      

 

 

 

 

      



Příloha č. 1
Souhrnná tabulka návrhu rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ (v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady
Výnosy - celkem 3 427 170 3 427 170 3 427 170

Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 947 1 947 1 947

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 1 480 170 1 480 170 1 480 170

Náklady - celkem 3 427 160 3 427 160 3 427 160

Opravy a udržování 350 390 300

Nákup drobného majetku 100 100 150

Nákup DDHM (nad 3,00 tis. Kč) 277 200 220

Osobní náklady  287 40 290 40 290 40

Energie 700 18 730 19 740 20

Ostatní náklady 1 713 102 1 717 101 1 727 100

Výnosy - celkem 1 732 1 890 1 960
Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 002 1 080 1120

Příspěvek investiční - zřizovatel 80 100

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 730 730 740

Náklady - celkem 1 732 1 810 1 860
Opravy a udržování 70 120 120
Nákup drobného majetku 75 80 80
Nákup majetku DDHM 30 120 120
Osobní náklady  194 200 220
Energie 585 600 620
Ostatní náklady 778 690 700
Výnosy - celkem 1 124 1 257 1 224
Příspěvek na provoz - zřizovatel 406 919 886
Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 480 100 100
Ostatní výnosy 238 238 238
Náklady - celkem 1 124 1 257 1 224
Opravy a udržování 95 120 50
Nákup drobného majetku 23 20 35
Nákup majetku DDHM 51 45 50
Osobní náklady  65 167 169
Energie 225 230 235
Ostatní náklady 665 675 685

Mateřská škola      

„U kamarádů“, 

Havířov-Podlesí, 

Čelakovského 

4/1240, 

příspěvková 

organizace

3.

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

Mateřská škola 

Havířov-Město Čs. 

armády 5/201

2.

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Mateřská škola 

Havířov-Podlesí 

Balzacova 2/1190



Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Mateřská škola 

Havířov-Podlesí 

Balzacova 2/1190

Výnosy - celkem 1 948 293 2 115 295 2 372 300
Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 098 1 315 1 442
Příspěvek investiční - zřizovatel 50 80
Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 50
Ostatní výnosy 750 293 800 295 850 300
Náklady - celkem 1 948 292 2 115 294 2 372 299
Opravy a udržování 55 100 120
Nákup drobného majetku 130 130 140
Nákup majetku DDHM 55 90 110
Osobní náklady  93 123 95 124 97 128
Energie 618 5 650 6 700 6
Ostatní náklady 997 164 1 050 64 1 205 165
Výnosy - celkem 1 934 2 020 2 070
Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 102 1190 1240

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 832 830 830

Náklady - celkem 1 934 2 020 2 070
Opravy a udržování 56 100 90

Nákup drobného majetku 80 90 90

Nákup majetku DDHM 85 90 90

Osobní náklady  130 130 130

Energie 598 610 670

Ostatní náklady 985 1000 1 000

Výnosy - celkem 1 901 1 932 1990

Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 616 1 640 1690

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 285 292 300

Náklady - celkem 1901 1932 1990

Opravy a udržování 360 380 390

Nákup drobného majetku 52 72 80

Nákup majetku DDHM 121 140 150

Osobní náklady  186 110 120

Energie 630 650 660

Ostatní náklady 552 580 590

4.

Mateřská škola 

Havířov-Podlesí     

E. Holuba 7/1403, 

příspěvková 

organizace

5.

6.

Mateřská škola 

Havířov-Město 

Lípová 15

 Mateřská škola 

Havířov-Město 

Horymírova 7/1194
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Mateřská škola 

Havířov-Podlesí 

Balzacova 2/1190

Výnosy - celkem 2 243 3 2 290 3 2 330 3

Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 206 1 220
Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 1 037 3 1 070 3 1095 3

Náklady - celkem 2 243 2 2 290 2 2 330 2

Opravy a udržování 316 320 325

Nákup drobného majetku 50 60 65

Nákup majetku DDHM 74 80 85

Osobní náklady  94 100 110

Energie 560 2 570 2 575 2

Ostatní náklady 1 149 1 160 1 170

Výnosy - celkem 3 050 42 3 140 42 3140 43

Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 000 2 090 2110

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 1 050 42 1 050 42 1030 43

Náklady - celkem 3 050 32 3 140 33 3 140 34

Opravy a udržování 400 380 350

Nákup drobného majetku 140 160 160

Nákup majetku DDHM 141 220 200

Osobní náklady  224 160 200

Energie 899 32 920 33 930 34

Ostatní náklady 1 246 1 300 1 300

Výnosy - celkem 1 369 1 375 1 380

Příspěvek na provoz - zřizovatel 874 930 935

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 80
Ostatní výnosy 415 445 445

Náklady - celkem 1 369 1 375 1 380

Opravy a udržování 100 120 120

Nákup drobného majetku 65 65 60

Nákup majetku DDHM 65 75 75

Osobní náklady  37 40 50

Energie 403 420 425

Ostatní náklady 699 655 650

Mateřská škola 

Havířov – Šumbark 

Mládí 23/1147

8.

Mateřská škola 

Havířov – Šumbark 

Moravská 14/404, 

příspěvková 

organizace

7.

9.

Mateřská škola 

Havířov – Šumbark 

Okružní 1a/1070, 

příspěvková 

organizace
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Mateřská škola 

Havířov-Podlesí 

Balzacova 2/1190

Výnosy - celkem 4 598 4 690 4 820

Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 848 2 900 2970

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 1 750 1 790 1850

Náklady - celkem 4 598 4 690 4 820

Opravy a udržování 340 380 380

Nákup drobného majetku 107 150 150

Nákup majetku DDHM 210 200 200

Osobní náklady  319 210 220

Energie 1 008 1 050 1080

Ostatní náklady 2 614 2 700 2790

Výnosy - celkem 1 849 1 950 2 060
Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 168 1 250 1350

Příspěvek investiční - zřizovatel 50 50

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 40
Ostatní výnosy 641 650 660

Náklady - celkem 1 849 1 950 2 060
Opravy a udržování 233 240 200

Nákup drobného majetku 70 75 100

Nákup majetku DDHM 71 75 100

Osobní náklady  41 50 60

Energie 584 600 650

Ostatní náklady 850 910 950

Výnosy - celkem 2 246 2 261 2 251
Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 171 1 218 1 226
Příspěvek investiční - zřizovatel 130 100 100
Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 30 20 20
Ostatní výnosy 915 923 905
Náklady - celkem 2 116 2 161 2 151
Opravy a udržování 220 220 220
Nákup drobného majetku 65 90 90
Nákup majetku DDHM 178 170 170
Osobní náklady  145 115 120
Energie 455 473 473
Ostatní náklady 1 053 1 093 1 078

Mateřská škola 

Havířov-Město 

Puškinova 7a/908

10.

Mateřská škola 

Havířov - Šumbark 

Petřvaldská 32/262

11.

Mateřská škola 

Havířov-Podlesí 

Přímá 8/1333, 

příspěvková 

organizace

12.
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Mateřská škola 

Havířov-Podlesí 

Balzacova 2/1190

Výnosy - celkem 2 877 2 945 3 020
Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 647 2105 2180

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 390
Ostatní výnosy 840 840 840

Náklady - celkem 2 877 2 945 3 020
Opravy a udržování 170 150 150

Nákup drobného majetku 122 130 130

Nákup majetku DDHM 408 410 410

Osobní náklady  198 200 200

Energie 695 755 830

Ostatní náklady 1 284 1300 1300

Výnosy - celkem 1 541 1 554 1571

Příspěvek na provoz - zřizovatel 921 964 971

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 620 590 600

Náklady - celkem 1 541 1 554 1 571

Opravy a udržování 56 56 60

Nákup drobného majetku 50 40 50

Nákup majetku DDHM 70 79 80

Osobní náklady  105 49 51

Energie 310 330 330

Ostatní náklady 950 1 000 1000

13.

Mateřská škola 

Havířov-Město 

Radniční 7/619

14.

Mateřská škola 

Havířov – Město 

Sukova 2a
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Mateřská škola 

Havířov-Podlesí 

Balzacova 2/1190

Výnosy - celkem 1 521 1 536 1551

Příspěvek na provoz - zřizovatel 817 827 837

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 704 709 714

Náklady - celkem 1 521 1 536 1 551

Opravy a udržování 90 100 105

Nákup drobného majetku 50 60 60

Nákup majetku DDHM 90 80 80

Osobní náklady  68 72 75

Energie 328 342 352

Ostatní náklady 895 882 879

Výnosy - celkem 946 906 906

Příspěvek na provoz - zřizovatel 846 876 876

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 70
Ostatní výnosy 30 30 30

Náklady - celkem 946 906 906

Opravy a udržování 60 70 70

Nákup drobného majetku 70 60 50

Nákup majetku DDHM 90 47 50

Osobní náklady  94 94 94

Energie 377 380 387

Ostatní náklady 255 255 255

Výnosy - celkem 1 212 1 260 1290

Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 032 1 080 1110

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 180 180 180

Náklady - celkem 1 212 1 260 1 290

Opravy a udržování 80 90 90

Nákup drobného majetku 84 90 95

Nákup majetku DDHM 130 140 150

Osobní náklady  84 95 105

Energie 292 300 310

Ostatní náklady 542 545 540

16.

Mateřská škola 

Havířov-Šumbark 

U Jeslí 4/894, 

příspěvková 

organizace

17.

Mateřská škola 

Havířov – Město      

U Stromovky 60

15.

Mateřská škola 

Havířov-Město 

Švabinského 7/993, 

příspěvková 

organizace



Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                         

r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Mateřská škola 

Havířov-Podlesí 

Balzacova 2/1190

Výnosy - celkem 1 312 1 327 1 340

Příspěvek na provoz - zřizovatel 810 843 856

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 68 50 50

Ostatní výnosy 434 434 434

Náklady - celkem 1 312 1 327 1 340

Opravy a udržování 110 100 120

Nákup drobného majetku 44 66 55

Nákup majetku DDHM 65 65 65

Osobní náklady  154 156 158

Energie 248 250 252

Ostatní náklady 691 690 690

36 830 36 700 508 486 37 875 37 695 510 489 38 702 38 502 516 495Celkem

18.

 Mateřská škola 

Havířov – 

Prostřední Suchá      

U Topolů 3/688, 

příspěvková 

organizace



Příloha č. 2

Souhrnná tabulka návrhu rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ (v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Výnosy - celkem 6 727 412 6 600 432 6 670 455

Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 700 3 750 3 780

Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 0

Dotace z jiných rozpočtů 0 0

Zapojení fondů do výnosů 280 100 120

Ostatní výnosy 2 747 412 2 750 2 770

Náklady - celkem 6 727 283 6 600 309 6 670 341

Opravy a udržování 450 2 450 2 450 2

Nákup drobného majetku 90 100 0 120 0

Nákup DDHM (nad 3,00 tis. Kč) 410 150 0 150 0

Osobní náklady  52 55 52 57 52 59

Energie 1 827 126 1 900 130 1 950 140

Ostatní náklady 3 898 100 3 948 120 3 948 140

Výnosy - celkem 6 227 953 6 818 953 7 018 953
Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 571 4 162 4 362
Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 2 656 953 2 656 953 2 656 953
Náklady - celkem 6 227 1 346 6 818 1 346 7 018 1 346
Opravy a udržování 590 70 900 70 900 70
Nákup drobného majetku 20 2 30 2 30 2
Nákup majetku DDHM 260 400 400
Osobní náklady  443 299 443 299 443 299
Energie 1 369 599 1 500 599 1 700 599
Ostatní náklady 3 545 376 3 545 376 3 545 376
Výnosy - celkem 4 022 100 4 109 105 4 140 105

Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 349 3 429 3 460

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 673 100 680 105 680 105

Náklady - celkem 4 022 77 4 109 79 4 140 79

Opravy a udržování 555 580 590

Nákup drobného majetku 219 219 230

Nákup majetku DDHM 300 342 345

Osobní náklady  540 21 550 23 555 23

Energie 1 080 13 1 090 13 1 090 13

Ostatní náklady 1 328 43 1 328 43 1 330 43

3.

Základní škola a 

Mateřská škola 

Havířov-Bludovice 

Frýdecká, 

příspěvková 

organizace

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

Základní škola 

Havířov-Město     

1. máje 10a okres 

Karviná, 

příspěvková 

organizace

2.

Základní škola 

Havířov-Podlesí     

F. Hrubína 5/1537 

 okres Karviná 

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -               

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                 

r. 2022
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost



Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

Základní škola 

Havířov-Město     

1. máje 10a okres 

Karviná, 

příspěvková 

organizace

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -               

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                 

r. 2022
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Výnosy - celkem 5 457 579 5 400 590 5 300 590

Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 401 3 400 3 500

Příspěvek investiční - zřizovatel 276 200 0

Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 0

Dotace z jiných rozpočtů 0 0

Zapojení fondů do výnosů 0 0

Ostatní výnosy 1 780 579 1 800 1 800

Náklady - celkem 5 181 559 5 200 535 5 300 555

Opravy a udržování 530 50 600 50 600 50

Nákup drobného majetku 65 5 100 5 80 5

Nákup majetku DDHM 141 18 120 150 20

Osobní náklady  283 117 280 120 280 120

Energie 1 490 203 1 500 200 1 500 200

Ostatní náklady 2 672 166 2 600 160 2 690 160

Výnosy - celkem 7 276 468 7 340 470 7 360 470

Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 451 3 500 3 520

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 3 825 468 3 840 470 3 840 470

Náklady - celkem 7 276 468 7 340 470 7 360 470

Opravy a udržování 500 18 500 18 500 18

Nákup drobného majetku 100 100 0 100 0

Nákup majetku DDHM 286 5 300 5 300 5

Osobní náklady  193 125 193 126 193 126

Energie 1 762 93 1 770 94 1 780 94

Ostatní náklady 4 435 227 4 477 227 4 487 227

Výnosy - celkem 3 223 42 3 260 0 42 0 3 260 0 42 0

Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 726 2 726 2 726

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 45 45 45

Ostatní výnosy 452 42 489 42 489 42

Náklady - celkem 3 223 32 3 260 0 32 0 3 260 0 32

Opravy a udržování 477 490 490

Nákup drobného majetku 43 50 50

Nákup majetku DDHM 220 237 237

Osobní náklady  310 8 310 8 310 8

Energie 998 19 998 19 998 19

Ostatní náklady 1 175 5 1 175 5 1 175 5

4.

Základní škola 

Havířov – Šumbark

 Gen. Svobody 

16/284 okres 

Karviná

5.

Základní škola 

Havířov-Město 

Gorkého 1/329 

 okres Karviná

6.

Základní škola 

Havířov – Šumbark 

Jarošova 33/851 

 okres Karviná, 

příspěvková 

organizace
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

Základní škola 

Havířov-Město     

1. máje 10a okres 

Karviná, 

příspěvková 

organizace

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -               

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                 

r. 2022
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Výnosy - celkem 3 171 90 3 080 90 3 080 90

Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 878 2 910 2 910

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 120

Ostatní výnosy 173 90 170 90 170 90

Náklady - celkem 3 171 44 3 080 45 3 080 45

Opravy a udržování 382 360 350

Nákup drobného majetku 100 75 80

Nákup majetku DDHM 325 330 330

Osobní náklady  135 125 125

Energie 1 362 44 1 350 45 1 350 45

Ostatní náklady 867 840 845 0

Výnosy - celkem 3 828 105 3 910 130 4 046 135

Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 913 3 156 3 252

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 228 94 114

Ostatní výnosy 687 105 660 130 680 135

Náklady - celkem 3 828 65 3 910 130 4 046 129

Opravy a udržování 475 480 466

Nákup drobného majetku 80 85 82

Nákup majetku DDHM 254 260 258

Osobní náklady  215 22 230 332

Energie 1 330 1 365 1 400

Ostatní náklady 1 474 43 1 490 130 1 508 129

Výnosy - celkem 5 432 860 6 830 768 6 830 768

Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 862 3 936 3 936

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 50
Ostatní výnosy 1 520 860 2 894 768 2 894 768

Náklady - celkem 5 432 838 6 830 590 6 830 590

Opravy a udržování 490 502 502

Nákup drobného majetku 30 30 30

Nákup majetku DDHM 160 230 230

Osobní náklady  763 234 368 368

Energie 1 522 205 1 500 160 1 500 160

Ostatní náklady 2 467 399 4 200 430 4 200 430

7.

Základní škola 

Havířov – Podlesí 

K. Světlé 1/1372  

 okres Karviná

8.

Základní škola 

Kapitána Jasioka 

Havířov – 

Prostřední Suchá 

Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná

9.

Základní škola 

Havířov-Město     

M. Kudeříkové 14 

okres Karviná, 

příspěvková 

organizace
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

Základní škola 

Havířov-Město     

1. máje 10a okres 

Karviná, 

příspěvková 

organizace

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -               

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                 

r. 2022
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Výnosy - celkem 5 719 631 6 021 601 6 102 612

Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 089 4 220 4 280

Příspěvek investiční - zřizovatel 80 200 200

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 1 550 631 1 601 601 1 622 612

Náklady - celkem 5 639 544 5 821 511 5 902 526

Opravy a udržování 504 4 520 4 532 4

Nákup drobného majetku 72 35 40

Nákup majetku DDHM 187 130 140

Osobní náklady  431 118 465 144 510 150

Energie 2 073 77 2 127 76 2 177 80

Ostatní náklady 2 372 345 2 544 287 2 503 292

Výnosy - celkem 6 459 1 260 6 601 1 260 6 830 1 260

Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 694 3 930 3 990

Příspěvek investiční - zřizovatel 245 141 300

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 2 520 1 260 2 530 1 260 2 540 1 260

Náklady - celkem 6 214 955 6 460 1 015 0 6 530 0 1 027

Opravy a udržování 509 9 570 12 590 13

Nákup drobného majetku 140 145 0 150 0

Nákup majetku DDHM 180 330 0 360 0

Osobní náklady  431 322 435 355 440 360

Energie 1 484 107 1 485 108 1 490 109

Ostatní náklady 3 470 517 3 495 540 3 500 545

Výnosy - celkem 10 760 2 900 10 787 2 921 10 876 2 947

Příspěvek na provoz - zřizovatel 5 410 5 387 5 456

Příspěvek investiční - zřizovatel 200 200

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 160

Ostatní výnosy 5 190 2 900 5 200 2 921 5 220 2 947

Náklady - celkem 10 760 2 729 10 787 2 750 10 876 2 776

Opravy a udržování 320 40 300 40 330 45

Nákup drobného majetku 106 108 109

Nákup majetku DDHM 165 160 162

Osobní náklady  1 195 502 1 235 510 1 265 518

Energie 2 490 360 2 530 370 2 550 380

Ostatní náklady 6 484 1 827 6 454 1 830 6 460 1 833

Základní škola 

Havířov – Šumbark                 

M. Pujmanové 

17/1151 okres 

Karviná

11.

Základní škola 

Havířov-Podlesí 

Mládežnická 

11/1564 okres 

Karviná, 

příspěvková 

organizace

12.

Základní škola 

Havířov-Šumbark 

Moravská 29/497 

okres Karviná, 

příspěvková 

organizace

10.
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

Základní škola 

Havířov-Město     

1. máje 10a okres 

Karviná, 

příspěvková 

organizace

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -               

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                 

r. 2022
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Výnosy - celkem 11 140 1 034 11 160 1 036 11 180 1 038

Příspěvek na provoz - zřizovatel 6 952 6 964 6 979

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 4 188 1 034 4 196 1 036 4 201 1 038

Náklady - celkem 11 140 957 11 160 961 11 180 966

Opravy a udržování 490 9 495 10 500 11

Nákup drobného majetku 213 0 215 0 217 0

Nákup majetku DDHM 280 0 282 0 283 0

Osobní náklady  1 216 386 1 218 386 1 220 387

Energie 2 819 85 2 822 87 2 825 89

Ostatní náklady 6 122 477 6 128 478 6 135 479

Výnosy - celkem 1 277 22 1 290 15 1 320 15

Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 156 1 170 1 200

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 121 22 120 15 120 15

Náklady - celkem 1 277 5 1 290 7 1 320 7

Opravy a udržování 130 130 130

Nákup drobného majetku 30 30 30

Nákup majetku DDHM 82 80 90

Osobní náklady  198 210 220

Energie 472 5 480 490

Ostatní náklady 365 360 7 360 7

Výnosy - celkem 3 146 60 3 300 60 3 450 60

Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 976 3 280 3 430

Příspěvek investiční - zřizovatel 150
Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 20 60 20 60 20 60

Náklady - celkem 2 996 60 3 300 60 3 450 60

Opravy a udržování 280 989 989

Nákup drobného majetku 50 70 90

Nákup majetku DDHM 90 110 130

Osobní náklady  238 240 250

Energie 1 711 50 1 891 50 1 991 50

Ostatní náklady 627 10 660 10 680 10

13.

Základní škola a 

Mateřská škola 

Havířov-Město        

Na Nábřeží, 

příspěvková 

organizace

14.

Základní škola a 

Mateřská škola s 

polským jazykem 

vyučovacím 

Havířov – 

Bludovice Selská, 

příspěvková 

organizace

15.

Základní škola 

Havířov-Šumbark 

Školní 1/814 

 okres Karviná, 

příspěvková 

organizace 
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Hlavní činnost Doplňková činnost

1.

Základní škola 

Havířov-Město     

1. máje 10a okres 

Karviná, 

příspěvková 

organizace

P.č. Název PO Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -               

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                 

r. 2022
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Výnosy - celkem 1 481 1 483 1 483

Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 275 1 277 1 277

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 206 206 206

Náklady - celkem 1 481 1 483 1 483

Opravy a udržování 305 305 305

Nákup drobného majetku 50 50 50

Nákup majetku DDHM 84 85 85

Osobní náklady  168 168 168

Energie 353 355 355

Ostatní náklady 521 520 520

Výnosy - celkem 8 085 850 8 160 850 8 160 850

Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 952 4 000 0 4 000 0

Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 0 0 0

Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

Zapojení fondů do výnosů 60 60 0 60 0

Ostatní výnosy 4 073 850 4 100 850 4 100 850

Náklady - celkem 8 085 815 8 160 815 8 160 815

Opravy a udržování 489 10 500 10 500 10

Nákup drobného majetku 133 140 0 140 0

Nákup majetku DDHM 300 317 0 317 0

Osobní náklady  497 209 497 209 497 209

Energie 1 630 264 1 670 264 1 670 264

Ostatní náklady 5 036 332 5 036 332 5 036 332

93 430 92 679 10 366 9 777 96 149 95 608 10 323 9 595 97 105 96 605 10 390 9 704

17.

 Základní škola 

Havířov-Město 

Žákovská 1/1006 

 okres Karviná

16.

Základní škola a 

Mateřská škola 

Havířov-Životice 

Zelená, 

příspěvková 

organizace

Celkem



Příloha č. 3

Souhrnná tabulka návrhu rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ASTERIX, DS, MK, MKS, SSRZ, SANTÉ, SSmH  (v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady
Výnosy - celkem 5 951 5 902 6 095

Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 176 3 302 3 405

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 2 775 2 600 2 690

Náklady - celkem 5 951 5 902 6 095

Opravy a udržování 450 450 450

Nákup drobného majetku

Nákup DDHM (nad 3,00 tis. Kč) 230 250 250

Osobní náklady  1 245 1 307 1 372

Energie 991 1 000 1 000

Ostatní náklady 3 035 2 895 3 023

Výnosy - celkem 148 656 154 000 155 500
Příspěvek na provoz - zřizovatel 30 606 32 000 32 300
Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK) 50 000 52 000 53 000
Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 68 050 70 000 70 200
Náklady - celkem 148 656 154 000 155 500
Opravy a udržování 2 180 2 300 2 300
Nákup drobného majetku 250 200 200
Nákup DDHM (nad 3,00 tis. Kč) 1 307 1 300 1 300
Osobní náklady  113 113 117 000 118 000
Energie 7 812 8 200 8 600
Ostatní náklady 23 994 25 000 25 100
Výnosy - celkem 27 520 28 760 29 705

Příspěvek na provoz - zřizovatel 24 580 26 710 27 655

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 950

Ostatní výnosy 1 990 2 050 2 050

Náklady - celkem 27 520 28 760 29 705

Opravy a udržování 400 550 350

Nákup drobného majetku 95 100 100

Nákup majetku DDHM 460 450 450

Osobní náklady  20 458 21 280 22 350

Energie 1 368 1 390 1 405

Ostatní náklady 4 739 4 990 5 050

Doplňková činnost
Název PO

Domov seniorů 

Havířov, 

příspěvková 

organizace

Městská knihovna 

Havířov

P.č.

2.

3.

Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                               

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                             

r. 2022
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

1.

ASTERIX - 

středisko volného 

času Havířov, 

příspěvková 

organizace
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Doplňková činnost
Název POP.č. Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                               

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                             

r. 2022
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

1.

ASTERIX - 

středisko volného 

času Havířov, 

příspěvková 

organizace

Výnosy - celkem 80 487 2 015 85 700 2 025 89 700 2 035

Příspěvek na provoz - zřizovatel 46 603 49 000 51 500

Příspěvek investiční - zřizovatel 3 000 3 500

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 439

Ostatní výnosy 33 445 2 015 33 700 2 025 34 700 2 035

Náklady - celkem 81 871 631 87 035 690 91 005 730

Opravy a udržování 1 400 4 1 800 7 1 900 10

Nákup drobného majetku 30 35 40

Nákup majetku DDHM 250 300 320

Osobní náklady  26 467 442 28 600 473 30 600 500

Energie 5 300 5 700 5 900

Ostatní náklady 48 424 185 50 600 210 52 245 220

Výnosy - celkem 31 846 32 801 33 271

Příspěvek na provoz - zřizovatel 12 983 13620 13655

Příspěvek investiční - zřizovatel

Dotace ze SR (KÚ MSK) 11 444 12157 12522

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů 600 0 0

Ostatní výnosy 6 819 7024 7094

Náklady - celkem 31 846 32 801 33 271

Opravy a udržování 350 300 300

Nákup drobného majetku 80 70 70

Nákup majetku DDHM 240 220 220

Osobní náklady  24 991 25990 26330

Energie 1 105 1136 1172

Ostatní náklady 5 080 5085 5179

Výnosy - celkem 94 758 96 300 98 200

Příspěvek na provoz - zřizovatel 46 775 50 430 51 830

Příspěvek investiční - zřizovatel 845 0 0

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů 2 400 2 400 2 400

Zapojení fondů do výnosů 2 000 0 0

Ostatní výnosy 42 738 43 470 43 970

Náklady - celkem 93 913 96 300 98 200

Opravy a udržování 1 267 982 902

Nákup drobného majetku 150 122 201

Nákup majetku DDHM 396 340 503

Osobní náklady  72 408 74 800 76 500

Energie 2 320 2 396 2 384

Ostatní náklady 17 372 17 660 17 710

6.
Sociální služby 

města Havířova

4.
Městské kulturní 

středisko Havířov 

5.

SANTÉ – centrum 

ambulantních a 

pobytových 

sociálních služeb
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výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

Doplňková činnost
Název POP.č. Ukazatel

Rozpočet - r. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu -                               

r. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu -                             

r. 2022
Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

1.

ASTERIX - 

středisko volného 

času Havířov, 

příspěvková 

organizace

Výnosy - celkem 59 242 3 330 61 800 3 250 63 200 3 300

Příspěvek na provoz - zřizovatel 44 307 45 500 46 800

Příspěvek investiční - zřizovatel 4 685 6 000 6 000

Dotace ze SR (KÚ MSK)

Dotace z jiných rozpočtů

Zapojení fondů do výnosů

Ostatní výnosy 10 250 3 330 10 300 3 250 10 400 3 300

Náklady - celkem 54 557 4 807 55 800 4 830 57 200 4 880

Opravy a udržování 2 860 0 3 000 3 200

Nákup drobného majetku

Nákup majetku DDHM 236 270 300

Osobní náklady  37 645 2 663 38 100 2 720 38 600 2 800

Energie 8 530 340 9 030 360 9 500 380

Ostatní náklady 5 286 1 804 5 400 1 750 5 600 1 700

448 460 444 314 5 345 5 438 465 263 460 598 5 275 5 520 475 671 470 976 5 335 5 610Celkem

7.

Správa sportovních 

a rekreačních 

zařízení Havířov



Důvodová zpráva: 

 

Finanční hospodaření územních samosprávných celků (dále jen ÚSC) a také hospodaření 

svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem (§ 2 odst.(1) zák.  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů). 

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem ÚSC sloužícím pro střednědobé finanční 

plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů  

a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční 

rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, 

zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách 

dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na 

hospodaření ÚSC nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku (§ 3 odst. (2) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).  
 

 

Nově přijatý úvěr ve výši 200 mil. Kč - ,,Rekonstrukce/výměna výtahů v městských bytech 

v Havířově“  bude čerpán v letech 2020 - 2023 (čerpání úvěru 200 mil. Kč je již  

promítnuto ve výdajích roku 2020) a jeho splácení bude probíhat od 20. 1. 2022 až do 

20. 8. 2027.  
Úvěr ve výši 400,00 mil. Kč - ,,Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova, 

poskytnutých ČS, a. s. a VÚB, a. s." u KB, a. s. bude splacen 20. 12. 2021 (čerpán byl  

v r. 2016 ve skutečné výši 395 029 734,82 Kč) a úvěr ve výši 160,00 mil. Kč -  ,,Financování 

snížení energetické náročnosti obytných domů v majetku města Havířova“ bude splacen  

20. 12. 2022 (čerpán byl v r. 2017 ve skutečné výši 159 999,95 Kč). 

 
 

Přehled salda (příjmy-výdaje), které je vynulováno financováním (v tis. Kč): 
 

 Očekávaná 

skutečnost  

r. 2019 

Výhled 

r. 2020 

Výhled 

r. 2021 

Výhled 

r. 2022 

Výhled 

r. 2023 

dlouhodobě 

přijaté 

úvěry  

0,00  +69 000,00 +72 000,00 +59 000,00 0,00 

uhrazené splátky 

přijatých úvěrů 
-105 000,00  -105 000,00 -104 829,74 -67 134,95 -35 295,00 

změna stavu na 

bankovních  

účtech 

92 571,00 +216 586,00 -292 208,00 -316 902,00 -289 741,00 

 

Financování  

 

-12 429,00 +180 586,00 -325 038,00 -325 037,00 -325 036,00 

Příjmy celkem 1 495 702,00 1 475 298,00 1 456 926,00 1 456 926,00 1 456 926,00 

Výdaje celkem 1 483 273,00 1 655 884,00 1 131 888,00 1 131 889,00 1 131 890,00 

 

Saldo  

(příjmy-výdaje) 

 

+12 429,00 -180 586,00 +325 038,00 +325 037,00 +325 036,00 

 

V Příloze č. 2 jsou uvedeny splátky jistin úvěrů a stav závazků z těchto úvěrů až do roku 

2023. 
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V předloženém výhledu není počítáno s investičními dotacemi a s tím souvisejícími 

investičními výdaji. K financování investičních výdajů může být využit i přebytek 

provozního salda. Zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2023 potvrzuje, že město Havířov 

je schopno z vlastních zdrojů uhradit stávající dlouhodobé závazky z úvěrových smluv a 

zabezpečit běžný provoz města.  

 



Rozpozpočtový výhled do roku 2023 - souhrnná tabulka (v tis. Kč)

ř.
Druhové třídění 

dle rozp. skladby
Údaje 2016 2017 2018 2019 SR 2019 OS

2020 

výhled

2021 

výhled

2022 

výhled

2023 

výhled

1 1111 DPFO ze závislé činnosti 199 063 223 476 251 156 243 000 264 000 264 000 264 000 264 000 264 000

2 1112 DPFO OSVČ 8 391 8 341 5 789 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

3 1113 DPFO zvláštní sazba (srážková) 20 879 20 454 22 862 22 000 24 000 25 000 25 000 25 000 25 000

4 1121 DPPO 214 722 217 735 209 882 232 000 243 000 243 000 243 000 243 000 243 000

5 1122 DPPO za obce 32 045 30 523 26 985 22 636 24 731 22 353 21 353 21 353 21 353

6 1211 DPH 393 601 441 795 516 818 500 000 520 000 527 000 527 000 527 000 527 000

7 133 až 135 Místní poplatky 78 181 43 631 44 037 41 700 44 861 42 700 42 700 42 700 42 700

8 1361 Správní poplatky 12 541 14 563 14 017 14 605 14 080 14 130 14 130 14 130 14 130

1381 až 1383 Daně, poplatky v oblasti hazardních her 0 36 474 19 127 10 000 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9 1511 Daň z nemovitosti 40 395 40 656 42 098 41 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000

10 1 Daňové příjmy 999 818 1 077 648 1 152 771 1 132 941 1 194 672 1 196 183 1 195 183 1 195 183 1 195 183

11 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody 21 593 28 277 28 321 11 194 23 568 14 063 14 063 14 063 14 063

12 22 Přijaté sankční platby a vratky 10 181 14 664 18 191 0 14 899 32 0 0 0

13 23

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 

nedaň. příjmy 11 045 10 243 11 416 7 664 8 783 29 140 12 000 12 000 12 000

14 24 Přijaté splátky půjček 608 442 9 276 83 12 048 200 0 0 0

15 2 Nedaňové příjmy 43 427 53 626 67 204 18 941 59 298 43 435 26 063 26 063 26 063

16 3 Kapitálové příjmy 2 667 18 673 9 269 1 600 4 555 1 600 1 600 1 600 1600

17 41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery) 225 793 276 938 287 018 189 099 146 939 234 080 234 080 234 080 234 080

18 42 Investiční přijaté dotace (transfery) 54 491 12 005 58 265 88 816 90 238 0 0 0 0

19 z toho: 4112 dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 49 632 53 269 56 230 56 230 60 940 64 163 64 163 64 163 64 163

20 4 Přijaté dotace (transfery) 280 284 288 943 345 283 277 915 237 177 234 080 234 080 234 080 234 080

21 1+2+3+4 Příjmy celkem 1 326 196 1 438 890 1 574 527 1 431 397 1 495 702 1 475 298 1 456 926 1 456 926 1 456 926

22 50 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné 238 796 260 152 281 905 300 367 305 729 311 366 311 366 311 366 311 366

23 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 371 064 566 565 431 171 383 881 402 314 428 723 428 723 428 723 428 723

24 52 Neinvestiční trans. soukr. subj. 28 660 32 063 34 540 233 245 233 233 233 233

25 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 284 563 314 174 384 542 277 778 366 747 291 676 291 676 291 676 291 676

26 54 až 56

Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a 

půjčky obyv. 4 854 4 535 14 579 6 150 6 701 7 283 7 283 7 283 7 283

27 59 Ostatní neinvestiční výdaje 32 1 18 81 514 41 120 92 606 92 607 92 608 92 609

Příloha č. 1



Rozpozpočtový výhled do roku 2023 - souhrnná tabulka (v tis. Kč)

ř.
Druhové třídění 

dle rozp. skladby
Údaje 2016 2017 2018 2019 SR 2019 OS

2020 

výhled

2021 

výhled

2022 

výhled

2023 

výhled

28 5 Běžné výdaje 927 969 1 177 490 1 146 755 1 049 923 1 122 856 1 131 887 1 131 888 1 131 889 1 131 890

29
6

Kapitálové výdaje (výhled je bez investičních dotací) 74 969 230 628 375 213 456 750 360 417 523 997 0 0 0

30 5+6 Výdaje celkem 1 002 938 1 408 118 1 521 968 1 506 673 1 483 273 1 655 884 1 131 888 1 131 889 1 131 890

31 ř.21 - ř.30 SALDO Příjmů a Výdajů 323 258 30 772 52 559 -75 276 12 429 -180 586 325 038 325 037 325 036

32 1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) 1 269 038 1 408 212 1 506 993 1 340 981 1 400 909 1 473 698 1 455 326 1 455 326 1 455 326

33 5 Běžné výdaje (provozní) 927 969 1 177 490 1 146 755 1 049 923 1 122 856 1 131 887 1 131 888 1 131 889 1 131 890

34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO 341 069 230 722 360 238 291 058 278 053 341 811 323 438 323 437

35 8123 Přijaté dlouhodobé půjčky 395 030 0 0 0 0 69 000 72 000 59 000 0

36 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 498 195 94 334 105 000 105 000 105 000 105 000 104 830 67 135 35295

37 ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku 220 093 -63 562 -52 441 -180 276 -92 571 -216 586 292 208 316 902 289 741

38 8 Financování -323 258 -30 772 -52 559 75 276 -12 429 180 586 -325 038 -325 037 -325 036

39 ř.21+ř.35 Příjmy veškeré (včetně dluhů) 1 721 226 1 438 890 1 574 527 1 431 397 1 495 702 1 544 298 1 528 926 1 515 926 1 456 926

40 ř.30+ř.36+ř.37 Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor) 1 721 226 1 438 890 1 574 527 1 431 397 1 495 702 1 544 298 1 528 926 1 515 926 1 456 926

41 ř.39-ř.40 Kontrolní saldo úplné (včetně financování) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ř.34-ř.36 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů -157 126 136 388 255 238 186 058 173 053 236 811 218 608 256 302 -35 295

43 ř.10+ř.15+ř.19 Dluhová základna 1 092 877 1 019 801 1 276 205 1 208 112 1 311 910 1 291 722 1 285 409 1 285 409 1 285 409

44
ř.36+leasing položky 

5178+úroky pol. 5141
Dluhová služba 504 292 94 804 105 105 105 103 105 104 105 621 129 472 73 790 36 940

45 ř.44/ř.43 % Ukazatel dluhové služby v % 46,14 9,30 8,24 8,70 8,01 8,18 10,07 5,74 2,87

Příloha č. 1



Vývoj splátek jistin úvěrů, čerpání úvěrů a stav závazků z úvěrových smluv
(v tis. Kč)

Čerpání úvěrů
Skutečnost 

r. 2015

Skutečnost 

r. 2016

Skutečnost 

r. 2017

Skutečnost 

r. 2018

Schválený 

rozpočet               

r. 2019

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019

Výhled      

r. 2020

Výhled      

r. 2021

Výhled      

r. 2022

Výhled      

r. 2023

VÚB, a.s. limit 500,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ČS, a.s. 150,00 mil. Kč (org 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. 160,00 mil. Kč 0,00 0,00 159 999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. limit 400,00 mil. Kč 0,00 395 029,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. limit 200,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 72 000,00 59 000,00 0,00

Celkem čerpání úvěru 0,00 395 029,74 159 999,95 0,00 0,00 0,00 69 000,00 72 000,00 59 000,00 0,00

Splátky jistin úvěrů
Skutečnost 

r. 2015

Skutečnost 

r. 2016

Skutečnost 

r. 2017

Skutečnost 

r. 2018

Schválený 

rozpočet               

r. 2019

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019

Výhled      

r. 2020

Výhled      

r. 2021

Výhled      

r. 2022

Výhled      

r. 2023

ČMZRB, a.s. Kanal.sběrač F 5 080,00 5 080,00 3 374,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. 180,00 mil. Kč 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ČS, a.s. 150,00 mil. Kč (org 1) 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ČS, a.s. 150,00 mil. Kč (org 3) 30 000,00 87 970,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÚB, a.s. limit 500,00 mil. Kč 59 460,00 356 744,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. 160,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 32 040,00 32 040,00 32 040,00 32 040,00 32 040,00 31 839,95 0,00

KB, a.s. limit 400,00 mil. Kč 0,00 30 400,00 72 960,00 72 960,00 72 960,00 72 960,00 72 960,00 72 789,74 0,00 0,00

KB, a.s. limit 200,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 295,00 35 295,00

Splátky jistin celkem 142 540,00 498 194,74 94 334,40 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 104 829,74 67 134,95 35 295,00

Skutečnost 

r. 2015

Skutečnost 

r. 2016

Skutečnost 

r. 2017

Skutečnost 

r. 2018

Schválený 

rozpočet               

r. 2019

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2019

Výhled      

r. 2020

Výhled      

r. 2021

Výhled      

r. 2022

Výhled      

r. 2023

ČMZRB, a.s. Kanal.sběrač F 8 454,40 3 374,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. 180,00 mil. Kč 36 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ČS, a.s. 150,00 mil. Kč (org 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ČS, a.s. 150,00 mil. Kč (org 3) 87 970,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÚB, a.s. limit 500,00 mil. Kč 356 744,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. 160,00 mil. Kč 0,00 0,00 159 999,95 127 959,95 127 959,95 95 919,95 63 879,95 31 839,95 0,00 0,00

KB, a.s. limit 400,00 mil. Kč 0,00 364 629,74 291 669,74 218 709,74 218 709,74 145 749,74 72 789,74 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. limit 200,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 705,00 129 410,00

Závazky z úvěrů k 31.12. 

celkem
489 169,14 386 004,14 451 669,69 346 669,69 346 669,69 241 669,69 136 669,69 31 839,95 164 705,00 129 410,00

Závazky z úvěrů k 31.12.

Příloha č. 2
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Příloha - stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu 

Hodnotící list lokalita - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu Havířov
§ 46 odst. 2, 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

1. Základní údaje
1.1.Navrhovatel:
(jméno, adresa)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx –
xxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2.Předmět návrhu:
(pozemek parc.č., katastrální území,
druh pozemku dle KN, výměra 
pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 2655/8 k.ú. Prostřední Suchá, 
zahrada, rozloha 158 m2, 
vlastník navrhovatel

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov
(ne)zastavěné území k 1.9.2016,
zařazení pozemku v rámci dle ÚP 
Havířov 

Pozemek se nachází v zastavěném území, je
součástí stabilizované plochy komunikací – K

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov 
(dle podaného návrhu)

zařadit pozemek parc.č. 2655/8 k.ú. Prostřední 
Suchá do plochy bydlení individuálního – BI.

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz. pozn. 2)
§ 46 odst. 2, 3 SZ

3. Stanovisko pořizovatele
§ 46 odst. 3 SZ

Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 
Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov 
v lokalitě na pozemku parc.č. 2655/8 k.ú. Prostřední Suchá. Dle Územního plánu Havířov je 
pozemek zařazen do stabilizované plochy komunikací – K, současně však může být využíván 
jako pozemek dle skutečného stavu a to jako zahrada u stávajícího rodinného domu na 
pozemku parc. č. 1414/40.
V souvislosti s pořizováním změn územního plánu pořizovatel upozorňuje na ustanovení § 55 
odst. 1 stavebního zákona, který stanoví pořizovateli povinnost předložit zastupitelstvu obce 
nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky 
zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Zpráva, která před předložením 
Zastupitelstvu města Havířova bude projednána s dotčenými orgány a s krajským úřadem, 
může obsahovat pokyny pro zpracování návrhu na změny územního plánu. Z ustanovení § 55 
odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že efektivní a hospodárné se jeví pořizovat změny 
územního plánu v pravidelných intervalech jednou za čtyři roky na základě výsledků 
projednané zprávy o vyhodnocení územního plánu, kterou pořizovatel předloží zastupitelstvu 
města.
Vzhledem k tomu že se předmětný pozemek nachází v zastavěném území a jedná se o 
stabilizované území v rámci stávající zástavby rodinných domů doporučujeme pozemek 
parc.č. 2655/8 k.ú. Prostřední Suchá prověřit až v rámci zprávy o uplatňování Územního plánu 
Havířov za období 04/2018 – 04/2022.
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Předmětným pozemkem prochází stávající trasa kabelového vedení VN včetně ochranného 
pásma a podél hranice pozemku prochází trasa středotlakého plynovodu. 

Pozn.
1) Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 
z aktuálních územně analytických podkladů.
2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 
území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 
Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 
uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 
Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 
územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Vysvětlivky, seznam zkratek:
ÚP -         územní plán
SZ -          stavební zákon
KN -       katastr nemovitostí

snímek z katastrální mapy 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres
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letecký snímek

orientační vymezení pozemku



Příloha č. 1 

Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb statutárního města 

Havířova 

 

 

 

 

Pracovní skupina 1 – Děti, mládež a rodina 
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ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA 

Vážení občané Havířova,  

ve svých rukou právě držíte Vizi města 2020+, nový strategický 

dokument statutárního města Havířova, který řeší hlavní body rozvoje 

města v horizontu let 2020–2028. Tento dokument navazuje na Strategii 

udržitelného rozvoje města Havířova z roku 2012. Jak se mění celá naše 

společnost, tak se mění i naše město, jeho potřeby a nároky. Havířov 

chce pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, 

a hodlá k tomu využít všech dostupných možností.   

Snahou města je být dynamicky se rozvíjejícím a udržovaným městem 

plným zeleně, kvalitního bydlení, dobrou dopravní dostupností, bohatou 

nabídkou služeb, kulturním a sportovním zázemím, poskytující dobré podmínky pro život obyvatel 

napříč všemi generacemi. 

Strategický dokument Vize města 2020+ ukazuje, jakým směrem se chce Havířov vydat a jaké 

konkrétní aktivity chce realizovat nebo podpořit, aby do roku 2028 naplnil své rozvojové vize a 

sebevědomě se zařadil mezi moderní a úspěšná města České republiky, která jsou blíže lidem, 

přírodě i moderním technologiím.    

Zpracovaná strategie je nejen vizí našeho města, ale i nezbytnou podmínkou pro získávání 

finančních prostředků z Evropské unie na konkrétní projekty vycházející z tohoto materiálu. Vize 

města 2020+ vychází z potřeb města, akceptuje priority a cíle vyšších územních celků a reaguje na 

nové ekonomické příležitosti.  

Za realizací navrhovaných aktivit a opatření vždy stojí konkrétní lidé a já bych teď rád poděkoval 

všem, kteří stáli za přípravou projektů, pracovním skupinám, ale hlavě občanům Havířova, kteří se 

do plánování nové vize našeho města zapojili.  

Věřím, že se nám společně podaří uskutečňovat cíle, které jsme si dali. A uděláme z Havířova 

moderní město, které bude během pár let ještě lepším místem pro život.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Bělica 
primátor  
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INFORMACE O PROJEKTU 

Tento projekt „Vize města 2020+“ je strategickým dokumentem města Havířova, který navazuje 

na projekt „Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020“. Vize města 2020+ je 

zpracována v rámci projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH“, reg.č. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, 

Operačního programu Zaměstnanost. 

Strategické plánování umožňuje pomocí široké palety nástrojů zhodnotit současnou situaci týkající 

se hlavních os fungování města. Mezi tyto nástroje patří analytická část, která v přiměřeném detailu 

informuje čtenáře o vybraných tématech a zároveň vytváří podklad pro navazující návrhovou část. 

Dalším nástrojem, který slouží k zachycení současného stavu, je SWOT analýza. Tato analýza 

umožňuje definici silných a slabých stránek problematiky, a také příležitostí a hrozeb. Její 

vypracování bylo řešeno participativní metodou, kdy v rámci jednání pracovních skupin vzniklo osm 

SWOT analýz pro vybraná důležitá témata. Zapojení veřejnosti do tvorby strategického plánu bylo 

zajištěno realizací dotazníkového šetření. V tomto šetření mohli občané Havířova vyjádřit svůj 

názor, spokojenost a navrhnout zlepšení jednotlivých oblastí řešených v rámci strategického plánu.  

Výše popsané nástroje byly východiskem pro zpracování návrhové části strategického plánu. 

Návrhová část byla do značné míry založena na expertních názorech členů pracovních skupin, kteří 

za facilitace zpracovatele projektu definovali vize jednotlivých oblastí, jejich strategické cíle a 

rozvojové projekty. Pro úspěch implementace strategického plánu je kvalitně zpracovaná návrhová 

část naprosto zásadní. Právě v této fázi jsou zjištěné nedostatky nebo naopak příležitosti převedeny 

do podoby konkrétních cílů a opatření, které popisují budoucí směřování města. Jednotlivé osy 

návrhové části a k nim náležící vize, cíle a projekty jsou zpracovány tak, aby každý rozvojový 

projekt náležel konkrétnímu strategickému cíli a všechny strategické cíle podporovaly dosažení 

strategické vize. 

Poslední fází zpracování strategického plánu je jeho implementace. Jak již bylo řečeno výše, úspěch 

implementační části strategického plánu je do značné míry svázán s kvalitou zpracování předchozích 

dvou částí. Nástrojem pro řízení implementace je dokument, který se nazývá akční plán. Tento 

dokument slouží k upřesnění aspektů jednotlivých rozvojových projektů, např. odpovědnosti 

za jejich realizaci nebo jejich očekávané přínosy, současně také umožňuje vybrat pro dané období 

platnosti strategického plánu (zpravidla jeden rok), právě ty projekty, které jsou v daný okamžik 

nejdůležitější. Pravidelná aktualizace akčního plánu umožní jeho postupnou implementaci tak, aby 

za dobu jeho platnosti mohlo být dosaženo definovaných vizí a cílů. 

  



    Návaznost na zpracované strategické 
dokumenty 

 

 
Stránka | 6 

 

 

 

NÁVAZNOST NA ZPRACOVANÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Cílem strategického dokumentu není vyčerpávajícím způsobem popsat všechna jím otevřená 

témata. Strategický dokument musí plnit funkci zastřešujícího dokumentu, který poskytne takovou 

úroveň detailu, která umožní navazujícím detailním plánům hlubší rozpracování řešených témat. 

Strategický dokument musí kvalitně definovat východiska a zachytit problémové oblasti. Níže jsou 

uvedeny aktuálně platné strategické dokumenty statutárního města Havířova. Tyto dokumenty jsou 

volně přístupné na oficiální webové stránce SMH. 

 

Strategie udržitelného rozvoje města Havířov 2012 – 2020 

Strategie řeší hlavní body územního rozvoje města v horizontu 2012 – 2020. Strategie udržitelného 

rozvoje se zabývá pěti klíčovými oblastmi: (1) vzdělávání, cestovní ruch a volnočasové aktivity; (2) 

ekonomika města; (3) doprava a technická infrastruktura; (4) životní prostředí a (5) sociální jevy a 

zdravotnické služby. Tento dokument obsahuje i Akční plán 2015-2018. Pro některé rozvojové 

oblasti má město zpracované podrobnější koncepční dokumenty. 

Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 

Dokument poskytuje v analytické části informace o současném stavu sportovních zařízení a činností 

a v části návrhové poskytuje vizi a projekty pro budoucí rozvoj města v oblasti sportu a podpory 

sportovních aktivit. 

Plán udržitelné městské mobility města Havířova 

Plán udržitelné městské mobility je strategickým dokumentem, který má za cíl uspokojit potřebu 

mobility ve městě a jeho okolí a zlepšení života zajištěním udržitelného dopravního systému z 

pohledu ekonomiky, sociálních a environmentálních potřeb města a jeho obyvatel. Dokument rovněž 

řeší uplatnění SMART technologií a přístupů v dopravní oblasti. V říjnu 2019 Ministerstvo dopravy ČR 

schválilo Plán udržitelné městské mobility města Havířova jako rámec udržitelné městské mobility 

(SUMF). 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov (POH Havířov) pro období 2017–2026 

Jedná se o dokument, který je obcemi povinně zpracováván na základě zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech. Obsahuje střednědobou strategii města Havířova v oblasti odpadového hospodářství na 

desetileté období. Navrhuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem 

odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, stanovuje cíle a opatření k jejich dosažení vč. 

návrhu soustavy indikátorů k hodnocení plnění nastavených cílů a návrhů na zlepšení obecního 

systému nakládání s komunálními odpady (KO). 
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Koncepce odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2018 

V tomto strategickém dokumentu je detailně definována současná situace týkající se odpadového 

hospodářství ve městě, rovněž je zde také prezentována budoucí vize vzhledem k ekonomické a 

ekologické stránce problematiky. 

Integrovaný plán rozvoje města 

Jedná se o strategický dokument, který se zaměřuje na rozvoj určité oblasti života občanů Havířova, 

resp. na rozvoj a zlepšení kvality života pro obyvatele ve vybrané zóně Šumbark II Za Teslou. 

Dokument pochází z roku 2009. 

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 

2014 – 2017 

Jedná se o koncepční dokument, který byl vytvořen metodou komunitního plánování, tzn. za široké 
účasti všech poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, zástupců města a odborníků ze sociální 
oblasti. 

Cílem tohoto dokumentu je realizovat nastavený transparentní systém plánování sociálních služeb, 

zajistit dostupnost sociálních služeb formou podpory stávající sítě a rozvoje nové sítě služeb, 

přizpůsobovat se a reagovat na změny v sociálních službách, zjišťovat potřeby občanů, a tím 

předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Komunitní plán má dle usnesení Zastupitelstva města 

prodlouženou platnost do roku 2019. 

V současné době se dokončuje zpracování strategického dokumentu „Aktualizace Komunitního 

plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 

2020-2024“, který bude předložen Zastupitelstvu města Havířova v prosinci 2019. V rámci 

zpracování Vize města je návrh tohoto dokumentu zohledněn a provázán. 

Koncepce bydlení statutárního města Havířova 

Tento dokument zpracovaný s platností z roku 2005 řeší bytovou potřebu a skladbu bytového fondu 

města. Řešeným tématem je také sociální bydlení. 

Veškeré informace a doporučení vycházejí ze situace před cca 15 lety a v kontextu ekonomických a 

společenských změn a situace na trhu bydlení je dokument sice stále platný, ale značně neaktuální.  

Koncepce kultury města Havířova 2013-2020 

Tento dokument definuje vizi a cíle SMH v oblasti kultury, jeho součástí je také zpracovaná SWOT 

analýza a plán realizace definovaných projektů. 

Koncepce prevence kriminality na léta 2017 – 2020 v Havířově 

Cílem dokumentu je napomáhat koordinaci a zabezpečení oblastí prevence kriminality a realizaci 

opatření namířených na podporu těchto činností. Dokument definuje obecně problematiku prevence 

kriminality v ČR, kterou následně specifikuje pro Havířov. Dále je provedena hloubková analýza 

kriminality na území Havířova, spolu se sociodemografickou analýzou. V závěru dokument stanovuje 

priority a cíle prevence kriminality. 
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Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova 

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury je základní dokument formulující strategii řízení 

organizace dopravy v rámci rozhodování na území města Havířova ve všech druzích dopravy po roce 

2009. 

Tato koncepce zhodnocuje po jednotlivých osách dopravní infrastrukturu (automobilová doprava, 

železniční doprava, cyklistická doprava, pěší doprava a další) a utváří návrhy na její rozvoj. 

Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014-2021 

Dokument se skládá z analýzy stavu mateřského a základního školství a navazujících návrhů na další 

rozvoj v tomto oboru, opřených o demografickou predikci. Koncepce rozvoje školství v Havířově je 

v souladu s nadřazenými rozvojovými dokumenty - „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012“ a „Strategií udržitelného rozvoje města Havířova 

2012-2020“. 

Územní energetická koncepce města Havířova 

Součástí dokumentu jsou územně technické a bilanční podklady, jejich vyhodnocení a zpracování 

variant řešení. Energetická koncepce dále prezentuje ekologické a ekonomické vyhodnocení 

budoucího rozvoje. Koncepce byla zpracována v roce 2004, je stále platná a vychází ze Státní 

energetické koncepce, územního plánu města Havířova a z potřeb hospodářského a společenského 

rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji. Vzhledem 

k uplynutí již 15 let od doby zpracování by byla vhodná její aktualizace. 

Koncepce rozvoje a strategie nákupů ICT města Havířov 

Cílem tohoto dokumentu je vytvoření koncepce a rozvoje a strategie nákupů ICT SMH. V dokumentu 

je popsán současný stav úrovně technologické vybavenosti, ať už jde o serverové vybavení nebo 

vybavení jednotlivých pracovišť. Strategie dále navrhuje plán nákupu nových technologií a obměny 

stávajících s časovým výhledem na období 5 let. Výhledově strategie doporučuje vybudování další 

serverové lokality a neustálé zlepšování úrovně firewallového zabezpečení.  

Územní plán Havířov  

Územní plán Havířov byl vydán Zastupitelstvem města Havířova dne 7. 4. 2014 a nabyl účinnosti dne 

25. 4. 2014. Od té doby byly provedeny 4 změny ÚP. 

Územní plán představuje jeden z nejdůležitějších dokumentů vzhledem k budoucímu rozvoji města. 

Spolu s informováním o současném stavu jednotlivých oblastí vymezuje i budoucí směr rozvoje. 

Územně analytické podklady - 4. úplná aktualizace (2016) 

Obsahem 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov je zjištění a vyhodnocení 

udržitelného rozvoje území ve vzájemných souvislostech. Zjišťuje a vyhodnocuje stav a vývoj 

v území, jeho hodnoty, limity využití území, záměry na provedení změn v území a určuje 

jeho problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Další úplná aktualizace bude zpracována 

do konce roku 2020. 

Krizový plán SO ORP Havířov 

MMH vytvořil krizový plán, jehož účelem je předcházet vzniku kritických situací, zajistit všeobecné 

přípravy na zvládnutí potenciálně možných kritických situací a zajistit jejich zvládnutí v případě 
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výskytu. V rámci ORP Havířov je povinností Magistrátu města Havířova zajistit činnosti krizového 

plánování, přípravy činnosti při krizových situacích a činnosti branné politiky. Plán definuje přehled 

možných zdrojů rizik v obcích ORP Havířov. Většinou se jedná o rizika spojená s povodní nebo 

požárem čerpací stanice. 

Digitální povodňový plán SO ORP Havířov 

V návaznosti na předchozí definovaný dokument, Krizový plán ORP Havířov, je zpracován Digitální 

povodňový plán SO ORP Havířov. V tomto plánu jsou detailně definovány základní informace o 

vodních tocích ve městě, údaje o povodňové ochraně a další důležitá data. Součástí tohoto 

dokumentu je také evakuační plán a definice rozsahu ohrožení a kritických míst.  
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A. 1 PROFIL MĚSTA 

1. ÚZEMÍ 

Tato kapitola postupně popisuje polohu města, definuje charakteristiku města a jeho přírodní 

podmínky. 

Poloha města 

Statutární město Havířov se z hlediska územního členění nachází v okrese Karviná, který je součástí 

Moravskoslezského kraje. Havířov je jednou z 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) v ČR. Havířov 

se stal statutárním městem v roce 1990, spolu s dalšími 13 největšími městy v ČR. Ve správním 

obvodě obce s rozšířenou působností Havířov se nachází 5 obcí (Albrechtice, Havířov, Horní 

Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko), 15 částí obcí, 13 katastrálních území a 57 základních sídelních 

jednotek. Město se nachází zhruba 15 kilometrů jihovýchodně od centra krajského města Ostravy, se 

kterým je velmi úzce propojeno dopravní obslužností, pracovními příležitostmi, společenským 

životem, kulturou i sportem. 

Obrázek 1 Město Havířov, Okres Karviná, Kraj Moravskoslezský 

 

Zdroj: Webové stránky společnosti s ručením omezením Kurzy.cz 

Mezi další významná města, která se nachází v okolí Havířova, patří přibližně 15 km severně 

vzdálená Orlová a 15 km jižně vzdálený Frýdek-Místek, a také 15 km vzdálená Karviná. 

Charakteristika města  

Město vzniklo na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd. Hlavním 

důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu 

na Ostravsku po 2. světové válce. 

Počátky města Havířova souvisí s výstavbou hornických sídlišť na katastrech obcí Šumbark, Dolní 

Bludovice, Prostřední Suchá a část Šenova. Nové město vzniklo prakticky na zelené louce 



    Území 

 

 
Stránka | 11 

 

 

 

v katastrech obcí, v nichž neexistoval jediný průmyslový podnik. Jméno města bylo vybráno 

ve veřejné soutěži. Administrativně se Havířov stal městem na základě příslušného usnesení vlády 

ČSR z roku 1955 a dne 4.12.1955 mu byla udělena městská práva.  

Historické prameny se o území dnešního Havířova zmiňují už v roce 1305 o Šenovu a Horní a Dolní 

Suché, první spolehlivý doklad o existenci Bludovic pochází z roku 1335. V roce 1438 se poprvé 

připomíná Šumbark, který však byl zřejmě založen také ve 14. století.  

Poválečná obnova těžby uhlí v revíru závisela v prvé řadě na získání a stabilizaci značného počtu 

pracovníků a rozhodujícím faktorem pro získání nových pracovníků byla možnost získat byt. Proto 

byla na území Havířova zahájena v roce 1947 výstavba sídlišť. Charakter "socialistického města" a 

rychlost jeho výstavby determinovaly i zcela výjimečné postavení Havířova mezi městy České 

republiky. V Havířově je méně průmyslových závodů a podniků i v méně pestré škále odvětví. 

Charakter města dosud odpovídá účelu, pro který byl založen, neboť stále značná část ekonomicky 

aktivních obyvatel vyjíždí za prací. 

Jádro města Havířova je spjato s etapou budování dělnického Československa v 50. letech. Tato 

architektura je ve světě známá jako tradicionalismus, v Německu jako poválečná moderna a v Česku 

se jí také říká socialistický realismus neboli Sorela. Všechny tyto pojmy zahrnují komplexně pojatou 

zástavbu podle nejobecnějších antických pravidel. Pravidelná kompozice městského půdorysu 

vychází také z renesančních teorií „ideálních" měst. Důraz je kladen především na symetrii a 

dekorativnost. Oblast Sorely je v Havířově velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením, 

které je mnohem lidštější než pozdější panelová výstavba. 

V rámci Ostravské sídelní aglomerace si Havířov udržuje pověst města s velmi kvalitním bydlením a 

ve srovnání s jinými městy regionu s čistým prostředím a velmi dobrým rekreačním zázemím. 

Samotné město je potom rozděleno na 6 katastrálních území. Tuto skutečnost zachycuje Tabulka 1. 

Celková výměra katastrálního území města činí 3 207,76 ha.  

Tabulka 1 Členění města 

Katastrální území Rozloha (ha) 

Bludovice 935,556 

Dolní Datyně 217,4408 

Dolní Suchá 436,5907 

Havířov-město 642,6668 

Prostřední Suchá 595,5889 

Šumbark 379,7667 

Zdroj: Územně identifikační registr ČR 

Katastrální území Havířova je z téměř 60 % tvořeno nezemědělskou půdou. Zemědělská půda potom 

tvoří zbývajících více než 40 %. Orná půda představuje 24,2 % území, zahrady tvoří 10,2 %. 

Zastoupení ovocných sadů a trvalých travních porostů je spíše zanedbatelné (2,2 % a 5,1 %). Hustota 

zalidnění celého území je 2 277 obyvatel na km2. 

Tabulka 2 Pozemková struktura města Havířova 

Kategorie pozemku Rozloha (ha) Podíl rozlohy 

Celková výměra 3 207,61  
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Kategorie pozemku Rozloha (ha) Podíl rozlohy 

Zemědělská půda 1 341,80 41,8 % 

Orná půda 779,30 24,3 % 

Zahrada 328,13 10,2 % 

Ovocný sad 71,66 2,2 % 

Trvalý travní porost 162,71 5,1 % 

Nezemědělská půda 1 865,81 58,2 % 

Lesní pozemek 381,47 11,9 % 

Vodní plocha 118,72 3,7 % 

Zastavěná plocha a nádvoří 252,38 7,9 % 

Ostatní plocha 1 113,24 34,7 % 

Zdroj: ČSÚ 

Obrázek 2 prezentuje geografické členění ORP Havířov. 

Obrázek 2 Správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov 

 

 Zdroj: ČSÚ 

 
Havířov je rozdělen na osm částí města, které spolu s jejich výměrou specifikuje Tabulka 3. 

Tabulka 3 Části města Havířova 

Část města Plocha (ha) 

Město 642,67 

Šumbark 379,82 

Podlesí 211 
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Část města Plocha (ha) 

Prostřední Suchá 595,63 

Bludovice 420 

Životice 303 

Dolní Suchá 436,59 

Dolní Datyně 217,44 

Zdroj: Územně identifikační registr ČR 

 

Přírodní podmínky města  

Reliéf města je členitý, mírně zvlněná pahorkatina s nadmořskou výškou v rozpětí 240-300 m n.m. 

Povrch tvoří sedimenty - převážně štěrkopísky, písky, jíly i sprašové hlíny svým původem spojené se 

čtvrtohorním zaledněním. Dokladem o tom byla naleziště písků a cihlářských hlín. 

Na tvářnosti krajiny se v severní části města podílela těžba černého uhlí, která se místy projevila 

poklesy terénu. Terén také ovlivnily odkalovací nádrže související s těžbou uhlí. 

Základní dlouhodobé klimatické údaje: 

• průměrná roční teplota vzduchu: 8 - 9 oC 

• průměrná teplota vzduchu v červenci: 17 - 18 oC 

• počet dnů v roce s teplotou 15 oC a více: 60 – 80 

• počet letních dnů v roce s teplotou 25 oC a více: 40 – 50 

• počet dnů se sněhem v roce: 50 – 60 

• množství srážek v roce 400 - 500 mm 

Na území města se nachází dva vodní toky. Sušanka protéká severovýchodním a severním okrajem 

města. Lučina protéká jihozápadní částí města, přitéká od hráze Žermanické vodní nádrže a 

v přímém kontaktu s koncentrovanou zástavbou městského jádra vytváří četné meandry, které jsou 

spolu s významnou skladbou lužní flóry i fauny chráněny. Spolu s meandry jsou chráněny navazující 

mokřady a břehové porosty doprovázené většími druhotnými loukami. V nenarušeném prostředí se 

daří druhově bohatým společenstvům flóry i fauny, v rozptýlených lesních porostech převládají duby 

a habry. 

Evropsky významná lokalita Mokřad u Rondelu s rozlohou 14,8 ha se rozkládá západně od Havířova 

v nadmořské výšce 243 – 250 m.n.m. v prostoru mezi řekou Lučinou a silnicí Ostrava - Havířov 

u kruhového objezdu v Havířově. Jde o soustavu uměle vybudovaných vodních nádrží a mokřady 

v místě bývalé rybniční soustavy v nivě řeky Lučiny a Sušanky, které se v současné době postupně 

zazemňují.  

Stojaté vody představují dvě kategorie, jsou to rybníky a vodou zatopené poklesové lokality 

v důlních polích. Rybníky podél Sušanky byly dříve využívány jako sedimentační nádrže pro uhelné 

kaly. 

Blízké vodní nádrže Těrlicko a Žermanice naplňují funkci rekreační i turistickou. 

 

Havířov se prakticky od svého vzniku prezentuje jako město zeleně. Přes velkou hustotu zalidnění se 

ve městě nachází hodně parků, stromů a zeleně a péče o zeleň je jednou z dlouhodobých 

priorit města. 
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Významnou hodnotou města Havířova je jeho nevelké přírodní zázemí, které tvoří příměstská 

krajina propojující Havířov s ostatními obcemi ORP. Tento prostor je tvořen především porosty 

dřevin, loukami, zahrádkami, sady, volnými a otevřenými prostory umožňující průhledy a zvýšené 

vnímání části zbytků volné krajiny. Propojení městské zeleně se zelení krajinnou je zajištěno 

drobnými krajinnými klíny, které slouží pro zachování unikátní hodnoty spojení přírodního prostředí 

města s jeho krajinným zázemím. Zelené horizonty směrem z Havířova na Horní Bludovice a Těrlicko 

jsou potom vnímány jako linie, které charakterizují zachované přírodní prostředí vnímané 

z urbanizovaného území města. 

Za přírodní hodnotu v zastavěném území lze nesporně považovat velkou část parků resp. městské 

zeleně, které tvoří více či méně izolované ostrůvkovité plochy v soustředěné zástavbě. Jejich 

význam spočívá jak v hodnotě esteticky významných jedinečných struktur, tak i ve funkci 

hygienické, ekologické či rekreační. Plochy přírodního zázemí jsou přes zastavěnou část města 

propojeny tzv. centrálními středovými pásy nebo stromořadími a na ně navázanými zelenými 

plochami. Nedílnou hodnotu systému zeleně ve městě tvoří i ozeleněné plochy, např. vnitrobloky. 

Specifické území na severu Havířova je poznamenáno bývalou důlní těžbou, tzn. poklesy a 

poklesovými kotlinami následně zatopenými vodou. Dalšími významnými činiteli změny reliéfu jsou 

navážky hlušiny a tvorba odkališť. Právě v těchto lokalitách po ukončených těžbách a následných 

rekultivacích vznikají nové biotopy nejen antropogenní fauny a flóry. 

Na území Havířova v k.ú. Dolní Suchá (Sušanské nádrže), je evidován výskyt populace užovky 

podplamaté (Natrix tessellata), kriticky ohroženého druhu v ČR a zároveň druhu, jenž je chráněn 

evropskou legislativou. Jde o jedinou potvrzenou vitální a rozmnožující se populaci 

v Moravskoslezském kraji. Nejbližší známá populace v ČR se nachází na jižní Moravě na řece Svratce.  
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1.1 Analýza organizace a interních dokumentů 

Magistrát města Havířova (dále také „MMH“) sídlí na adrese Svornosti 2, Havířov-Město. K 1.10.2019 

měl magistrát 323 zaměstnanců, což z něj činí pátého největšího zaměstnavatele v Havířově. 

Postavení a působnost MMH je stanovena zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, které se k jeho činnosti a 

působnosti vztahují. MMH vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost v základním 

rozsahu pro územní obvod statutárního města Havířova. 

MMH je obecním úřadem s rozšířenou působností (tzv. obec III. typu), vykonává tedy státní správu 

v přenesené působnosti (ORP jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené 

působnosti), je také pověřeným obecním úřadem. Správní obvod MMH zahrnuje 4 obce (Albrechtice, 

Horní Bludovice, Horní Suchou a Těrlicko). 

Obrázek 3 Správní obvod ORP Havířov 

 

Zdroj dat: Datový model, UAP 2016 

Svou rozlohou, která činí 8 817,9 ha, se řadí ORP Havířov mezi jedno z nejmenších ORP 

v Moravskoslezském kraji. Rozloha jednotlivých obcí je uvedena v tabulce níže. 
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Tabulka 4 Výčet a výměra obcí v ORP Havířov 

Kód obce Obec Plocha (ha) 
Kód 

katastrálního 
území 

Název 
katastrálního 

území 
Plocha (ha) 

598925 Albrechtice 1 268,76 600121 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
1 268,76 

555088 Havířov 3 207,50 

637556 Havířov-město 642,67 

637696 Bludovice 935,34 

637777 Dolní Suchá 436,59 

628905 Dolní Datyně 217,44 

637742 
Prostřední 

Suchá 
595,63 

637734 Šumbark 379,82 

598178 Horní Bludovice 898,66 

642401 Horní Bludovice 415,40 

642410 
Prostřední 
Bludovice 

483,26 

552739 Horní Suchá 979,64 644404 Horní Suchá 979,64 

599158 Těrlicko 2 464,99 

766607 Dolní Těrlicko 501,75 

766577 Horní Těrlicko 1 182,16 

647489 
Hradiště pod 
Babí horou 

781,07 

8108 
Celkem ORP 

Havířov 
8 819,55   8 819,55 

Zdroj: ČSU 

MMH v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Havířova 

(„ZMH“) nebo Rada města Havířova („RMH“), a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále 

MMH vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a 

pověřeného obecního úřadu v územním obvodu statutárního města Havířova a obcí Albrechtice, 

Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko („správní obvod ORP“). 

Organizační struktura magistrátu města Havířova je dána Organizačním řádem Magistrátu města 

Havířova („MMH“), který upravuje jeho organizační strukturu, odpovědnost jednotlivých funkcí, 

včetně jejich podílu na řízení MMH, zásady činnosti uvnitř MMH a rozdělení úkolů mezi jednotlivé 

odbory. Jednotlivé odbory MMH jsou uvedeny níže: 

• odbor komunálních služeb (OKS); 

• odbor právních služeb (OPS); 

• odbor organizační (ORG); 

• odbor životního prostředí (OŽP); 

• odbor územního rozvoje (OÚR); 

• odbor vnitra a živnostenský úřad (OVŽÚ); 

• odbor školství a kultury (OŠK); 

• ekonomický odbor (EO); 

• odbor sociálních věcí (OSV); 

• odbor kancelář primátora (KP); 

• správní odbor (SO). 
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Širší zasazení odborů do organizační struktury města uvádí Příloha 1.  

Z organizační struktury magistrátu, která je specifikována na obrázku výše, je patrné, že 

primátorovi je podřízeno 11 organizačních útvarů. Současně má primátor také čtyři náměstky a 

jednoho uvolněného radního, jsou to: 

• náměstek pro ekonomiku a správu majetku;  

• náměstek pro školství a kulturu; 

• náměstek pro sociální oblast; 

• náměstek pro investice a chytré město; 

• uvolněný radní pro sport. 

Činnosti, povinnosti a pravomoci pracovníků magistrátu se kromě platné legislativy a vyhlášek řídí 

také zásadami, směrnicemi a příkazy. Zaměření těchto listin pokrývá široké spektrum činností 

magistrátu. Budoucí rozvojové projekty, které tato strategie definuje, tedy musí korespondovat 

s platnou interní dokumentací MMH. Mezi okruhy problematiky zachycené interní dokumentací, 

které jsou zároveň relevantní pro potenciální rozvojové projekty, patří: 

• Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací; 

• Zásady participativního rozpočtu města Havířova; 

• Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Havířov; 

• Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova; 

• Pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů 

příspěvkových organizací města, které podléhají schválení zřizovatelem;   

• Příkaz, kterým se stanoví postup výběrové komise; 

• Příkaz, kterým se stanoví postup pro uveřejňování údajů o veřejných zakázkách na profilu 

zadavatele. 

Nejedná se o úplný výčet všech relevantních dokumentů, ale pouze o ilustrativní příklad dokumentů 

vybraných. 

Městské organizace 

SMH zřizuje nebo má podíl v několika příspěvkových organizacích a městských obchodních 

společnostech. Níže je uveden seznam příspěvkových organizací Havířova: 

• Školy, školská zařízení; 

• Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace; 

• SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb; 

• Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov; 

• Městské kulturní středisko Havířov; 

• Městská knihovna Havířov; 

• Sociální služby města Havířova. 

Tabulka níže uvádí seznam společností, ve kterých má SMH majetkový podíl, jejich název adresu, 

IČO a procentní hodnotu vlastněného podílu. 

Tabulka 5 Přehled společností s majetkovou účastí SMH 

Název společnosti Adresa IČO Podíl v % 

Technické služby Havířov a.s.  Karvinská 1461/66, Havířov-Město 25375601 100 
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Zdroj: Údaje poskytnuté SMH 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení mohou podle zákona o obcích upravovat právní vztahy na území 

daného města či obce v mezích samostatné působnosti, tato obecně závazná vyhláška musí být 

v souladu se zákony České republiky. Havířov má pro své území vydanou celou řadu obecně 

závazných vyhlášek a nařízení, prostřednictvím kterých řídí a reguluje činnosti v různých oblastech 

správy na území města. Mimo jiné se jedná například o odpadové hospodářství, místní poplatky, 

placené parkování, regulace provozování herních zařízení, zabezpečení veřejného pořádku a další. 

Všechny platné nařízení a vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města. 

Úroveň digitalizace úřadu  

Projekt s názvem Digitalizace městského archivu byl realizován v období červenec 2011 – červenec 

2014. Jeho cílem bylo zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy prostřednictvím využití 

informačních a komunikačních technologií Magistrátu města Havířova a zajištění rychlejší a 

spolehlivější komunikace úřadu s občany, podnikatelskými subjekty, dalšími subjekty veřejné správy 

a v neposlední řadě i uvnitř úřadu. Základem projektu bylo vytvoření technologické infrastruktury 

nezbytné pro elektronickou archivaci dat, včetně automatické skartace na základě nastavených 

parametrů a průběžné doplňování archivu.  V rámci projektu byly pořízeny skenery, hardware i 

software pro digitalizaci dokumentů, bylo vytvořeno bezpečné úložiště pro digitalizované 

dokumenty a pro zajištění jejich elektronického oběhu.  Hlavním přínosem realizace projektu byla 

úspora času při práci s archivovanými digitalizovanými dokumenty, kdy je možno na příslušném 

pracovišti MMH (např. stavebním úřadě, odboru územního plánování, životního prostředí aj.) 

obdržet v reálném čase informaci, zda se příslušný dokument v archivu nachází, či nikoliv, a ve 

vybraných případech i získat na místě neověřenou kopii dokumentu. 

Dále byl v letech 2011-2014 realizován projekt Centrum ICT služeb na Magistrátě města Havířova. 

Projekt byl zaměřen na rozšíření technologických kapacit pro provoz a zpracování dat v rámci 

informačního systému Magistrátu města Havířova, kdy bylo řešeno rozšíření datových úložišť, včetně 

zařízení pro uchování a distribuci dat. Vybudovaný systém byl navržen s vyšší odolností vůči 

výpadkům technologií. 

1.2 Vnější vztahy a vazby 

Město Havířov je členem několika organizací, které sdružují okolní města a podporují lokální 

kooperaci. Dále je Havířov partnerským městem osmi zahraničních měst, která jsou uvedena níže.  

• Svaz měst a obcí České republiky sdružuje celkem 2 762 měst a obcí, město Havířov je 

členem od roku 1990. Svaz je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací.  

• Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je spolek, jehož členové jsou průmyslové, 

stavební a obchodní podniky, distribuční společnosti a další podnikatelské subjekty, oborové 

Havířovská teplárenská společnost 
a.s.  

Konzumní 298/6a, Havířov-Šumbark 61974706 100 

Městská realitní agentura, s.r.o. U Lesa 865/3a, Havířov-Město 64084744 100 

ZÁMEK Havířov, s.r.o. K Zámečku 243/2, Havířov-Město 25385534 100 

ČSAD Havířov a.s. U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí 45192081 10,2 

Depos Horní Suchá, a.s.  Solecká 1321/1, Horní Suchá 47677287 7,54 

Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s.  

28. října 1235/169, Ostrava-Mariánské 
Hory 

45193665 0,00026 
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klastry, města a obce, vysoké a střední školy, projektové a poradenské organizace, 

zdravotnické organizace a pojišťovny, personální, vzdělávací a rozvojové agentury a byl 

založen v roce 1990. Město je členem od roku 2011. 

• Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje je dobrovolné regionální uskupení 
územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje a bylo založeno v roce 2014. 
Město je členem od roku 2014. 
 

• Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov-Třanovice bylo založeno 

v roce 2008. Jedná se o sdružení, jehož členové jsou město, obce, podnikatelské subjekty, 

projekční kanceláře, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s cílem vyvíjet činnost 

směřující k řešení kritické dopravní situace v jihovýchodní části bývalého okresu Karviná, 

usilovat o urychlení přeložky komunikace I/11 v úseku Havířov-Horní Suchá-Těrlicko-

Třanovice-Slovensko, podílet se na optimálním řešení umístění komunikace I/11. Členství 

města je v tomto sdružení od roku 2008. 

• Svazek měst a obcí okresu Karviná byl založen v roce 1992, od roku 2006 funguje jako 

dobrovolný svazek obcí s cílem hájit společné zájmy a práva sdružených obcí a zabezpečit 

trvalý rozvoj svého území, podpořit získání potřebných rozvojových prostředků, jak 

ze státního rozpočtu ČR, tak i z fondů Evropské unie. Město Havířov bylo členem svazku 

v období 2008-2013, členství bylo obnoveno od roku 2015. 

• Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady byl založen v roce 1997 jako dobrovolný svazek 

obcí. Město Havířov se připojilo v roce 2013. Mikroregion se podílí na množství akcí v rámci 

tohoto svazku a také četných akcí v rámci přeshraniční spolupráce s polskými obcemi. 

• Severomoravský vodárenský svaz je dobrovolný svazek měst a obcí severní Moravy 

k zajištění jednotného postupu při vyjednávání se Severomoravskými vodovody a 

kanalizacemi Ostrava, a.s. při úpravě cen vodného a stočného a ke stanovení priorit 

pro investice, větší opravy a rekonstrukce vodovodů na území členských měst a obcí 

realizovaných z části nebo plně z prostředků Severomoravských vodovodů a kanalizací. 

Dobrovolný svazek založen v roce 1999, členství města od roku 1999.  

 

Zahraniční partnerská města jsou taková města, která se i přes své geografické vzdálenosti spojila, 

aby pěstovala vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Mají často (i když ne vždy) 

podobné demografické i jiné charakteristiky, někdy také podobnou historii. Takováto partnerství 

vedou často k výměnným studentským programům a také ekonomické a kulturní spolupráci. 

Partnerskými městy Havířova jsou: 

• Itálie -  Collegno 

• Velká Británie - Harlow 

• Polsko - Jastrzębie-Zdrój 

• Litva - Mažeikiai 

• Chorvatsko - Omiš 

• Estonsko - Paide 

• Slovensko - Turčianske Teplice 

http://en.comuni-italiani.it/001/090/
http://www.harlow.gov.uk/
http://www.jastrzebie.pl/
http://www.mazeikiai.lt/
http://www.omis.hr/
http://www.paide.ee/
http://www.turciansketeplice.sk/
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• Slovinsko - Zagorje ob Savi 

Spolupráce mezi městy probíhá na úrovni návrhů pro rozvoj infrastruktury a kultury, společné snahy 

o získávání dotací z EU, či symbolického pojmenování jedné z ulic názvem partnerského města. 

Jednotlivé spolupráce jsou velmi individuální a nepokrývají všechny výše zmíněné oblasti. 

http://www.zagorje.si/podrocje.aspx
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2. OBYVATELSTVO 

Město Havířov je k 31.12.2018 s 71 903 obyvateli 12. největším městem České republiky.  

Tabulka 6 Vývoj počtu obyvatel ve městě Havířov 

Rok Počet obyvatel celkem (k 31.12. daného roku) 

2009 82 896 

2010 82 022 

2011 78 503 

2012 77 371 

2013 76 109 

2014 75 049 

2015 74 101 

2016 73 274 

2017 72 382 

2018 71 903 

Zdroj: ČSÚ (údaj za rok 2018) 

Vývoj počtu obyvatel ve sledovaných letech poukazuje na trend jeho rapidního snižování. Od roku 

2009 došlo ke snížení počtu obyvatel o více než 10 tisíc. Pro zasazení do kontextu tohoto vývoje 

poskytuje Graf 1 pohled na relativní vývoj počtu obyvatel v České republice, Moravskoslezském 

kraji, okrese Karviná a v Havířově. Z tohoto grafu je patrné, že snížení počtu obyvatel dosahovalo 

nad proporčních hodnot vůči Moravskoslezskému kraji i okresu Karviná. Zde je ovšem nutné 

poznamenat, že město Karviná zaznamenalo mezi padesáti městy ČR s největším počtem obyvatel 

od roku 2000 relativně nejvyšší úbytek obyvatel (14,37 %). Druhý největší potom zaznamenal 

Havířov (13,26 %) a třetí Litvínov (13,25 %).  

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v Havířově, okrese Karviná, MSK a ČR (vůči referenčnímu roku 2010) 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Tento odliv obyvatel nemůže být vysvětlen pouze stěhováním do blízké Ostravy, ta od roku 2000 

mezi největšími městy zaznamenala nejvyšší absolutní snížení obyvatel (-16 878).  

Dle evidence obyvatel Magistrátu města Havířova žilo v roce 2018 ve městě 73 050 obyvatel, 

za rozdíl od dat ČSÚ odpovídá odlišná metodologie sčítání. V celém následujícím textu je z důvodu 

návaznosti souvisejících dat využíván počet obyvatel dle ČSÚ. 

Detailnější pohled na snížení počtu obyvatel Havířova poskytuje Graf 2. V tomto grafu je vyobrazena 

struktura celkové změny, podle salda přirozeného přírůstku, migračního salda a celkové změny, 

která je tvořena právě součtem předchozích ukazatelů. Je patrné, že za snížením počtu obyvatel 

stojí hlavně negativní migrační saldo (tedy rozdíl mezi počty přistěhovalých a vystěhovalých osob 

do a z města). Ovšem trend vývoje migračního salda poukazuje na jeho postupné vyrovnávání. 

Za touto skutečností stojí hlavně zvýšení počtu přistěhovalých do města, hlavně od roku 2016 dále. 

Počet ročních vystěhovalých se pohyboval ve sledovaných letech v rozmezí 1 857 - 2 222. Nejvyšší 

hodnota byla zaznamenána v roce 2015 a nejnižší v posledním sledovaném roce 2018. Dá se tedy 

hovořit o postupném snižování tempa úbytku obyvatel způsobeného negativním migračním saldem. 

Druhou komponentu úbytku obyvatel tvoří přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem narozených a 

zemřelých v daném roce). I u tohoto ukazatele bylo v každém roce zaznamenáno negativní saldo, 

zde ovšem nedošlo ke zmírnění trendu úbytku, spíše naopak. 

Graf 2 Struktura změny počtu obyvatel města Havířova 

 

Zdroj: ČSÚ 

Další graf, který pomáhá ilustrovat demografický vývoj ve městě, je Graf 3. Tento graf porovnává 

věkové pyramidy města Havířova a České republiky. Hlavní rozdíly jsou patrné u vyššího relativního 

zastoupení mužů ve věku 20–25 let na populaci Havířova, dále nižšího zastoupení obyvatel ve věku 

30-45 let (žen i mužů). Vyšší zastoupení se naopak opět projevuje u mužů i žen ve věku 45-55 let a 

poté u obyvatel v poproduktivním věku, u žen od 70 let a výše a u mužů od 75 let a výše. Obecně lze 

také konstatovat, že zastoupení dětí do deseti let je také nižší než v celorepublikovém průměru. 
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Graf 3 Srovnání věkové struktury Havířova s Českou republikou 

 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka 7 prezentuje základní ukazatele spojené s věkovou strukturou populace. Ze zjištěných 

hodnot je zřejmé, že ve skladbě populace roste podíl osob ve věku 65 let a více. Tuto skutečnost 

potvrzuje hned první sledovaný demografický index (index stáří), který se z hodnoty 124,5 v roce 

2009 zvýšil na 154,3 v roce 2018. Znamená to, že na 100 dětí (ve věku 0-14) připadalo v roce 2009 

124 občanů starších 65 let, zatímco v roce 2018 to už bylo takových občanů 154.  

Index ekonomického zatížení představuje součet Indexu závislosti mladých a Indexu závislosti 

občanů v poproduktivním věku a vyjadřuje, kolik ekonomicky závislých osob připadá na 100 občanů 

města v produktivním věku (15-64). I zde došlo v posledních deseti letech k růstu tohoto indexu, kdy 

v roce 2009 připadalo na 100 občanů Havířova v produktivním věku 42,2 závislých osob (dětí a 

seniorů) a v roce 2018 se tento počet zvýšil na 55,2. Za růstem hodnoty tohoto indexu stojí hlavně 

zvýšení počtu seniorů, to představuje 77 % této změny, zbylých 23 % vysvětluje poměr počtu dětí 

k občanům v produktivním věku. 
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Tabulka 7 Vybrané demografické indexy 

Rok Index stáří Index zatížení (děti) 
Index zatížení 

(poproduktivní) 
Index zatížení 

celkem 

2009 124,52 18,82 23,43 42,25 

2010 127,31 19,03 24,23 43,26 

2011 130,24 19,86 25,87 45,73 

2012 133,48 20,32 27,12 47,44 

2013 139,05 20,48 28,48 48,96 

2014 143,19 20,78 29,76 50,54 

2015 147,64 20,91 30,87 51,78 

2016 151,26 21,08 31,89 52,98 

2017 154,25 21,35 32,92 54,27 

2018 154,36 21,73 33,55 55,28 

Zdroj: Vlastní výpočet z dat ČSÚ 

V rámci analýzy demografie byla také vytvořena predikce budoucího vývoje počtu obyvatel. 

Predikce byla vytvořena komponentní metodou, jejíž odhadované vstupní parametry byly silně 

inspirovány scénářem prognózy Českého statistického úřadu ve studii Projekce obyvatelstva České 

republiky do roku 2100. Byly vytvořeny dvě varianty projekce (s migrací a bez migrace), ve kterých 

vývoj specifické míry úmrtnosti do značné míry kopíruje vývoj predikovaných hodnot ČSÚ pro jejich 

střední variantu. V obou variantách se předpokládá stagnace specifické plodnosti na váženém 

průměru posledních 5 let. Varianta predikce, která zohledňuje migraci, byla dále rozpracována 

podle několika možných scénářů stěhování do a z města. Samotná predikce bez migrace podává 

informaci o tom, jak by se vyvíjel počet obyvatel, pokud by nedocházelo k žádným změnám 

z hlediska vnějšího prostředí (nikdo by se z města neodstěhoval a nikdo by se do něj ani 

nepřistěhoval). 

Predikce bez migrace byla vytvořena až do roku 2035 a může posloužit jako referenční bod 

v analýze vývoje podílů vybraných věkových skupin na celkové populaci.  Z této predikce je patrné, 

že se i bez vlivu migrace z města bude postupně počet obyvatel Havířova snižovat. V posledním 

roce, pro který byla predikce vyhotovena, bude podle modelu ve městě žít 64 840 lidí.  Dojde také 

k proměně věkové struktury obyvatel, kdy se sníží počet obyvatel v produktivním věku, a naopak 

zvýší podíl těch ve věku poproduktivním, zejména těch ve věku 80+, kterých bude podle predikce 

v roce 2035 o 38 procentních bodů více, než v roce 2020.  

Tabulka 8 Predikovaný přirozený vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin (bez migrace) 

Kategorie 2020 2025 2030 2035 

Počet dětí (0-14) 9 887 9 483 9 076 8 394 

Produktivní věk (15-64) 45 473 43 701 41 232 39 304 

Poproduktivní věk (65+) 15 790 15 963 16 667 17 142 

o Počet 80+ 3 706 4 390 4 967 5 144 

Celkem 71 150 69 147 66 975 64 840 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ (koncové stavy roku) 
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Graf 4 ilustruje predikovaný vývoj základních demografických ukazatelů zachycený v tabulce výše, a 

to podílu dětí a podílu osob v poproduktivním věku na celkové populaci do roku 2035. Podíl dětí 

ve sledovaném období mírně klesá, zatímco podíl občanů v poproduktivním věku stoupá (z 21 % 

na více než 26 %). 

Graf 4 Predikovaný vývoj podílu dětí a osob starších 65 let na celkové populaci (bez migrace) 

 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ (koncové stavy roku) 

Další část predikce je vytvořena s přidaným komponentem migrace. Jak již konstatuje předchozí 

analýza demografického vývoje, migrace obyvatel z města měla v předchozích letech na celkový 

počet obyvatel Havířova významný vliv. Tabulka 9 zobrazuje migrační saldo Havířova v letech 

2011-2018. Z dat vyplývá, že každoročně došlo k čistému úbytku obyvatel v důsledku převýšení 

počtu vystěhovalých nad počtem přistěhovalých. Nejvyšší hodnotu z hlediska čistého odchodu 

obyvatel z města vykazovalo migrační saldo v roce 2013 (-1 029). Trend posledních čtyř sledovaných 

let ovšem přinesl pozitivní změnu, kdy se počet vystěhovalých snižuje a současně také dochází 

ke zvyšování počtu přistěhovalých. 

Tabulka 9 Migrační saldo v Havířově v období 2011-2018 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vystěhovalí 2 147 2 190 2 158 2 209 2 222 2 038 2 066 1 857 

Přistěhovalí 1 127 1 203 1 129 1 282 1 479 1 403 1 428 1 616 

Migrační saldo -1 020 -987 -1 029 -927 -743 -635 -638 -241 

Zdroj: Výpočet z dat poskytnutých ČSÚ 

Právě tato data tvoří podklad pro zakomponování migrace do modelu predikce, který je popsán 

výše. Predikce s migrací byla vytvořena ve třech scénářích: optimistickém, realistickém a 

pesimistickém.  

První, optimistický, scénář vývoje vychází z předpokladu, že bude dále pokračovat nastolený trend 

zvýšení podílu přistěhovalých na celkovém počtu ročně migrujících z a do města. Konkrétně model 

počítá s průměrem let 2019-2023, který je vytvořen protažením postupného zvýšení počtu 

přistěhovalých mezi roky 2011-2018. Model tedy počítá s konstantním pozitivním migračním saldem 
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v hodnotě 124 obyvatel mezi roky 2019 až 2030, tedy posledním rokem, pro který je predikce 

zhotovena. 

Tabulka 10 prezentuje očekávaný vývoj počtu obyvatel ve vybraných věkových skupinách 

v optimistické variantě migrace. I v rámci tohoto optimistického scénáře dojde do roku 2030 

ke snížení počtu obyvatel, je tomu tak z důvodu přirozeného úbytku obyvatel. Celkově tedy podle 

pozitivního scénáře dojde od roku 2020 do roku 2030 ke snížení počtu obyvatel o necelé 3 000, kdy 

bude pokračovat trend stárnutí populace i snižování počtu dětí a obyvatel v produktivním věku, 

ovšem pouze v omezené míře. 

Tabulka 10 Výsledky predikce věkového složení obyvatelstva s optimistickým scénářem migrace 

Kategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-16 10 193 10 174 10 063 9 977 9 873 9 791 9 775 9 749 9 717 9 653 9 605 

15-64 45 584 45 264 44 985 44 689 44 512 44 203 43 850 43 412 43 019 42 527 42 091 

65- 15 620 15 701 15 824 15 928 15 923 16 021 16 090 16 246 16 359 16 599 16 767 

o 80+ 3 715 3 905 4 039 4 214 4 367 4 424 4 525 4 687 4 845 4 927 5 026 

Celkově 71 397 71 139 70 872 70 594 70 308 70 015 69 715 69 407 69 095 68 779 68 463 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

Data, která poskytuje Graf 5, zachycují výše popsaný vývoj. Do roku 2030 vzroste počet osob 

ve věku vyšším než 65 let o 3 procentní body, zatímco podíl zastoupení dětské populace je 

víceméně konstantní s hodnotou okolo 14 %.  

Graf 5 Predikce podílu zastoupení věkových skupin 0-14 let a 65+ let na celkové populaci (optimistický scénář) 

 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

Druhým definovaným scénářem migrace byl scénář realistický. Ten předpokládá, že v roce 2018 

došlo k zastavení nejvýraznějšího odlivu obyvatel odstěhováním, ale trend zvyšování počtu 

přistěhovalých se nebude dále prohlubovat. V tomto scénáři je tedy uvažováno konstantní migrační 

saldo na úrovni roku 2018 (-241 obyvatel).  
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Tabulka 11 Výsledky predikce věkového složení obyvatelstva s realistickým scénářem migrace 

Kategorie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Děti 9 933 9 784 9 543 9 328 9 094 8 882 8 736 8 580 8 418 8 224 8 046 

15-64 45 163 44 632 44 143 43 635 43 247 42 727 42 164 41 515 40 911 40 208 39 562 

Poproduktivní 15 571 15 628 15 726 15 806 15 777 15 851 15 895 16 027 16 116 16 332 16 475 

o 80+ 3 686 3 862 3 981 4 141 4 280 4 322 4 408 4 556 4 699 4 766 4 851 

Celkově 70 667 70 044 69 412 68 769 68 118 67 460 66 795 66 122 65 445 64 764 64 083 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

Podrobné údaje o výsledcích predikce realistického scénáře obsahuje  

Tabulka 11. Z ní je patrné, že v realistickém scénáři je v posledním roce predikce 2030 oproti 

optimistickému scénáři o více než 4 000 obyvatel méně. Tento rozdíl je patrný hlavně ve skupině 

obyvatel v produktivním věku a poté také v menší míře u skupiny dětí. 

Graf 6 Predikce podílu zastoupení věkových skupin 0-14 let a 65+ let na celkové populaci (realistický scénář) 

 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

Graf 6 vyobrazuje v relativních hodnotách výše konstatovaná zjištění o vývoji jednotlivých věkových 

skupin. Podíl věkové skupiny nad 65 let se změnil z výchozích 21,75 % na 25,71 %. V optimistické 

variantě to představuje rozdíl více než 1,5 procentního bodu. Podíl dětské populace, která 

v optimistické variantě tvořila ve všech sledovaných letech okolo 14 % celku, klesl v posledním 

sledovaném roce realistické varianty na hodnotu 12,56 %. 

Poslední definovaný scénář demografické predikce je scénář pesimistický. Ten počítá se zhoršením 

migračního salda. Hodnota migračního salda pro tuto predikci byla odvozena z hodnot posledních 

šesti let (2013-2018), kdy aktuálnějším datům byla přiřazena vyšší váha. Po tomto výpočtu bylo 

stanoveno negativní migrační saldo –458 osob ročně. 

 

 

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

22,00%

24,00%

26,00%

28,00%

30,00%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Podíl věkových skupin v realistickém scénáři

podíl dětí podíl 65+



    Obyvatelstvo 

 

 
Stránka | 28 

 

 

 

Tabulka 12 Výsledky predikce věkového složení obyvatelstva s pesimistickým scénářem migrace 

Kategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Děti 9 941 9 779 9 553 9 235 8 942 8 631 8 342 8 119 7 885 7 646 7 375 7 120 

15-64 45 639 44 912 44 255 43 641 43 008 42 495 41 849 41 161 40 387 39 658 38 829 38 058 

65+ 15 488 15 542 15 585 15 668 15 734 15 690 15 750 15 779 15 897 15 971 16 173 16 301 

o 80+ 3 514 3 669 3 836 3 946 4 098 4 228 4 261 4 339 4 478 4 612 4 671 4 747 

Celkově 71 068 70 233 69 393 68 544 67 684 66 816 65 941 65 059 64 169 63 275 62 377 61 479 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

V této variantě do roku 2030 dojde ke snížení celkového počtu obyvatel Havířova o téměř 10 tisíc. 

Nejvíce se toto snížení opět projeví u věkové skupiny 15-64, která se zmenší o více než 7 tisíc 

obyvatel. U věkové kategorie děti (0-14) dojde také ke snížení počtu, kdy v roce 2030 bude podle 

pesimistického scénáře v Havířově pouze 7 120 dětí.  

Graf 7 Predikce podílu zastoupení věkových skupin 0-14 let a 65+ let na celkové populaci (pesimistický scénář) 

 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 

V tomto scénáři dosahuje v roce 2030 podíl obyvatel ve věku více než 65 let 26,51 %. A podíl dětí 

na celkové populaci se postupně snižuje až na 11,58 % v roce 2030.  

Sumarizaci výše prezentovaných zjištění poskytuje Tabulka 13. Z ní je patrné, jak se od sebe 

jednotlivé scénáře liší a také fakt, že přes optimistické nastavení vstupů modelu v posledním 

scénáři dojde do roku 2030 ke snížení počtu obyvatel města. 

Tabulka 13 Srovnání výsledku jednotlivých scénářů v roce 2030 

Kategorie (rok 2018) Pesimistický Realistický Optimistický 

Podíl dětí (0-14) 11,58 % 12,56 % 14,03 % 

Podíl obyvatel ve věku 65+ 26,51 % 25,71 % 24,49 % 

Celkově 61 479 64 083 68 463 

Rozdíl oproti předchozímu scénáři - +2 604 +4 308 

Rozdíl oproti skutečnosti v.r. 2018 -10 424 -7 820 -3 440 

Zdroj: Vlastní predikce z dat ČSÚ 
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3. HOSPODÁŘSTVÍ 

3.1  Ekonomická situace 

V roce 2018 bylo podle dat Českého statistického úřadu ve městě registrováno 11 956 podniků. 

Z tohoto počtu bylo 83,7 % registrovaných jako fyzické osoby a 16,3 % jako osoby právnické. Podniky 

se zjištěnou aktivitou tvoří 43,2 % z počtu 11 956, tedy 5 165.  V roce 2011 činila podle Sčítání lidu 

domů a bytů (dále také „SLDB“) v Havířově ekonomická aktivita 46,1 %. Jedná se o hodnotu, která 

byla o téměř 2 procentní body nižší, než je celorepublikový průměr. Ve srovnání s městy 

v Moravskoslezském kraji o velikosti 50 – 99 tisíc obyvatel se jedná o nižší hodnotu (47,9 %), stejně 

tak jako ve srovnání s okresem Karviná (46,95 %). Za ekonomicky neaktivní se při SLDB v roce 2011 

označilo 49 % obyvatel Havířova a svou ekonomickou aktivitu neuvedla 2 % obyvatel. Rozdíl 

v ekonomické aktivitě žen a mužů činil 8,93 % (50,77 % u mužů a 41,84 % u žen), tuto nerovnost 

způsobuje hlavně vyšší podíl nepracujících důchodkyň na celkovém počtu žen v populaci města.  

Význam zemědělského podnikání je v Havířově spíše nižší. Evidence zemědělského podnikatele 

registrovala v červnu 2019 68 podnikatelů a ČSÚ v kategorii Zemědělství, lesnictví a rybářství 

registroval 115 podniků se zjištěnou aktivitou. Oproti celorepublikovému průměru, kde tyto podniky 

tvoří 5,6 % celku, dosahují tyto podniky v Havířově pouze podílu 2,2 %. Tabulka 14 dále zobrazuje 

relativní vyjádření počtu podniků podle klasifikace CZ-NACE v Havířově a srovnává jej s hodnotami 

za ČR. Výraznější rozdíly vykazuje činnost CZ-NACE J, tedy Informační a komunikační činnosti (1,9 % 

v Havířově a 3,2 % v průměru ČR). Nadprůměrně je v Havířově zastoupena činnost CZ-NACE M, tedy 

Profesní vědecké a technické činnosti, s hodnotou 19,2 % oproti průměru ČR 15,5 %. 

Tabulka 14 Klasifikace CZ-NACE Podniků v Havířově a ČR (relativní vyjádření) 

Klasifikace CZ-NACE 
Podniky se zjištěnou aktivitou 

Havířov 
Podniky se zjištěnou aktivitou ČR 

Celkem 100 % 100 % 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 2,2 % 5,6 % 

B-E Průmysl celkem 13,6 % 13,6 % 

F Stavebnictví 11,6 % 12,4 % 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel 

18,2 % 19,1 % 

H Doprava a skladování 2,5 %  2,8 % 

I Ubytování, stravování a pohostinství 4,5 %  4,9 % 

J Informační a komunikační činnosti 1,9 % 3,2 % 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 1,2 % 0,8 % 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 2,1 % 4,6 % 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 19,2 % 15,7 % 

N Administrativní a podpůrné činnosti 2,1 % 2,1 % 

O Veřejná správa a obrana, povinné 
sociální zabezpečení 

0,1 % 0,7 % 

P Vzdělávání 2,8 % 2,1 % 

Q Zdravotní a sociální péče 3,2 % 1,9 % 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3,1 % 2,4 % 

S Ostatní činnosti 9,1 % 6,9 % 

X nezařazeno 0,0 % 1,0 % 

Nezjištěno 2,6 % 0,2 % 

Zdroj: ČSÚ 
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Detailnější informace o ekonomické aktivitě poskytuje Tabulka 15. Z té plyne, že největší věkovou 

skupinu v produktivním věku tvořily osoby v kategorii 35–44 let (téměř 30 %). Dále je zřejmé, že 

největší skupinu tvoří zaměstnanci, druhou největší OSVČ a poslední, nejmenší, zaměstnavatelé. 

Tabulka 15 Struktura zaměstnaných osob v Havířově podle SLDB 2011 

Věk 
Zaměstnaní   

celkem 
Zaměstnanci Zaměstnavatelé OSVČ 

15-24 2 525 2 048 10 124 

25-34 6 757 5 833 102 537 

35-44 8 406 7 186 222 735 

45-54 8 023 6 848 275 633 

55-59 2 508 2 090 101 197 

60-64 943 661 48 145 

65 a více 470 220 37 118 

Nezjištěno 23 - - - 

Celkem 29 655 24 886 795 2 489 

Zdroj: ČSÚ 

Další vhled do rozložení sektorů hospodářství v Havířově poskytuje Tabulka 16. Zde jsou relativně 

vyčísleny poměry zaměstnanosti v jednotlivých kategoriích CZ-NACE tak, jak je zachytilo SLDB 2011. 

Zdaleka největší podíl na zaměstnanosti má průmysl s 31,2 %, další významnou odvětvovou činnost 

představuje obchod a opravy motorových vozidel s 11,1 %. 

Tabulka 16 Struktura zaměstnanosti v Havířově a srovnání s Českou republikou 

Odvětví ekonomické činnosti Absolutně Relativně 

Zaměstnaní celkem 29 655 100,0 % 

Zemědělství, lesnictví, rybolov (CZ-NACE A) 97 0,3 % 

Průmysl (CZ-NACE C) 9 261 31,2 % 

Stavebnictví (CZ-NACE F) 1 736 5,9 % 

Obchod, opravy motorových vozidel (CZ-NACE G) 3 288 11,1 % 

Doprava a skladování (CZ-NACE H) 1 514 5,1 % 

Ubytování, strava a pohostinství (CZ-NACE I) 1 004 3,4 % 

Informační a komunikační činnosti (CZ-NACE J) 747 2,5 % 

Peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-NACE K) 678 2,3 % 

Činnosti v oblasti nemovitostí, profesí, vědy, techniky 
A administrativy (CZ-NACE L + M + N) 

2 191 7,4 % 

Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (CZ-NACE O) 1 496 5,0 % 

Vzdělávání (CZ-NACE P) 1 962 6,6 % 

Zdravotní a sociální péče (CZ-NACE Q) 2 032 6,9 % 

Nezjištěno 6 322 21,3 % 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 
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Za použití databáze Amadeus, která poskytuje informace o podnikatelských subjektech na daném 

území, byla vyhotovena analýza největších zaměstnavatelů, a to jak jejich rozdělení do kategorií 

podle počtu zaměstnanců (Tabulka 17), tak jmenný výčet těch nejvýznamnějších (Tabulka 18). 

Tabulka 17 Struktura velikosti zaměstnavatelů v Havířově 

Velikostní kategorie zaměstnavatelů 
(podle počtu zaměstnanců) 

Počet zaměstnavatelů v kategorii 

500 a více 1 

250-499 4 

200-249 1 

100–199 11 

50–99 20 

Zdroj: Databáze Amadeus s verifikací v databázi ARES 

Největším zaměstnavatelem v Havířově je Nemocnice s poliklinikou Havířov, ta má podle databáze 

Amadeus 750 zaměstnanců. Na pomyslné druhé až čtvrté příčce se nachází pekárenská společnost 

Semag, společnost AWT Rekultivace, která se zabývá zlepšováním stavu krajiny po zásazích 

souvisejících s těžbou, a dopravní společnost ČSAD Havířov. 

Tabulka 18 Identifikace nejvýznamnějších zaměstnavatelů se sídlem v Havířově 

Zaměstnavatel Počet zaměstnanců 

Nemocnice s poliklinikou Havířov 750 

Semag, s.r.o. 375 

AWT Rekultivace, a.s. 375 

ČSAD Havířov, a.s. 375 

Magistrát města Havířova 325 

Domov seniorů Havířov 225 

Gascontrol, společnost s r.o. 150 

NBS Invest, a.s. 150 

Trias a spol., s.r.o. 150 

Auto Trim Czech, s.r.o. 150 

Technické služby Havířov, a.s. 150 

Stavební bytové družstvo Havířov 150 

Městská realitní agentura, s.r.o. 150 

Adas Security Group, s.r.o. 150 

Střední škola a Základní škola Havířov – Šumbark 150 

Sociální služby města Havířova 150 

Zdroj: Databáze ARES a databáze Amadeus 
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3.2  Trh práce 

Město Havířov a okres Karviná se dlouhodobě řadí mezi lokality s nejvyšší mírou nezaměstnanosti 

v ČR. Vývoj nezaměstnanosti mezi lety 2014-2018 v Havířově vyobrazuje Tabulka 19. S přihlédnutím 

k hodnotám dosahovaným v roce 2014 a dříve je možné mluvit o významném zlepšení situace. 

Ovšem hodnota 7,3 % ve městě a 6,9 % v okrese se stále řadí mezi nejvyšší míry nezaměstnanosti 

v ČR. Ve sledovaných letech se pohybovala nezaměstnanost žen níže než nezaměstnanost mužů 

(s výjimkou roku 2018, kdy se míry vyrovnaly). 

Tabulka 19 Míra nezaměstnanosti v Havířově (k 31.12. daného roku) 

Rok Celkem Muži Ženy Uchazeči (dosažitelní) 

2014 12,48 % 12,69 % 12,27 % 6 604 (6 379) 

2015 11,92 % 12,28 % 11,56 % 6 136 (5 944) 

2016 10,87 % 11,29 % 10,44 % 5 599 (5 307) 

2017 8,75 % 8,97 % 8,52 % 4 506 (4 192) 

2018 7,28 % 7,26 % 7,3 % 3 623 (3 415) 

Zdroj: ČSÚ  

Pro hlubší pochopení situace na trhu práce je vhodné definovat vzdělanostní strukturu obyvatelstva, 

která do značné míry určuje, jaké investice mohou být v regionu realizovány, resp. jaká pracovní 

místa mohou být vytvořena. Podle SLDB byl v Havířově v roce 2011 větší poměr obyvatel, jejichž 

nejvyšší dosažené vzdělání bylo základní nebo střední bez maturity. Naopak obyvatelé s vyšším 

stupněm dosaženého vzdělání byli zastoupeni méně. Toto konstatování potvrzuje i publikace krajské 

pobočky Úřadu práce v Ostravě z roku 2017, která ve výčtu slabých stránek regionu mimo jiné uvádí 

nepříznivou vzdělanostní strukturu obyvatelstva. 

Tabulka 20 Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let podle SLDB 2011 

Nejvyšší dosažené vzdělání Celkový počet Relativní počet 

bez vzdělání 324 0,49 % 

základní vč. neukončeného 13 542 20,46 % 

střední vč. vyučení (bez maturity) 24 038 36,31 % 

úplné střední (s maturitou) 16 559 25,02 % 

nástavbové studium 1 677 2,53 % 

vyšší odborné vzdělání 608 0,92 % 

vysokoškolské 6 537 9,88 % 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 

Další data relevantní pro tuto problematiku ze souboru SLDB 2011 definují vyjížďku z města 

za prací. Vůbec nejčastěji vyjíždí obyvatelé Havířova za prací do jiného okresu kraje, konkrétně jich 

bylo v roce sčítání 7 055. Jedná se v naprosté většině o dojíždějící do nedaleké Ostravy.  
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Vyjížďka za prací do zahraničí představuje vzhledem k příhraniční poloze města malý, ale 

nezanedbatelný fenomén. Z hlediska časové délky vyjížďky odpovídá nejčastější doba 15-29 minut 

právě vzdálenosti Ostravy. Obecně bylo mezi vyjíždějícími za prací více mužů. 

Tabulka 21 Vyjížďka do zaměstnání obyvatel města Havířova 

Vyjíždějící, doba cesty 
Zaměstnaní 

celkem muži ženy 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol 16 246 8 632 7 614 

v rámci obce 4 897 1 469 3 428 

do jiné obce okresu 3 532 2 415 1 117 

do jiného okresu kraje 7 055 4 242 2 813 

do jiného kraje 463 327 136 

do zahraničí 299 179 120 

Vyjíždějící denně mimo obec 12 030 7 878 4 152 

       do 14 minut 1 017 727 290 

       15-29 minut 5 343 3 568 1 775 

       30-44 minut 2 392 1 359 1 033 

       45-59 minut 991 507 484 

       60-89 minut 327 161 166 

       90 a více minut 81 49 32 

       Zaměstnaní bez stálého pracoviště 1 354 1 127 227 

       Zaměstnaní a žáci s nezjištěným  
       místem pracoviště, školy v ČR 

525 380 145 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 

Detailní pohled na to, do jakých měst kromě Ostravy směřuje vyjížďka, poskytuje výše zmíněná 

Tabulka 22. Za Ostravou, do které vyjíždělo v roce 2011 více než 6 000 obyvatel Havířova, následuje 

se značným odstupem Karviná (1 396 obyvatel) a Orlová (782) obyvatel. Mezi další města, která 

zaujímají nižší významnost, patří Stonava, Český Těšín nebo Horní Suchá. 

Tabulka 22 Nejčastější obce vyjížďky z Havířova 

Obec vyjížďky z Havířova Počet vyjíždějících 

Ostrava 5 396 

Karviná 1 196 

Orlová 597 

Stonava 567 

Horní Suchá 333 

Nošovice 263 

Český Těšín 247 

Šenov 232 

Praha 212 

Frýdek-Místek 209 
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Obec vyjížďky z Havířova Počet vyjíždějících 

Vratimov 171 

Petřvald 170 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Velikost Havířova z něj dělá i cíl dojížďky obyvatel z okolních měst za prací, ty nejdůležitější 

zachycuje Tabulka 23. Nejvíce dojížděli v roce 2011 do Havířova za prací občané Orlové, Ostravy, 

Karviné a Těrlicka. 

Tabulka 23 Obec dojížďky do Havířova 

Dojížďka do Havířova za prací Počet dojíždějících 

Ostrava 320 

Karviná 265 

Orlová 237 

Těrlicko 237 

Horní Suchá 183 

Albrechtice 157 

Horní Bludovice 156 

Šenov 151 

Český Těšín 125 

Petřvald 110 

Frýdek-Místek 37 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Pro vytvoření komplexního obrazu o pracovním trhu regionu je také vhodné doplnit tuto analýzu 

o data o průměrných mzdách v regionech. Tuto situaci přibližuje Tabulka 24. Moravskoslezský kraj 

patří ke krajům s nižší průměrnou mzdou, to ostatně potvrzuje i zpráva o pracovním trhu 

karvinského regionu, která zmiňuje odliv kvalifikovaných pracovních sil do jiných regionů ČR a 

hovoří o občanech regionu jako o pracovní síle s nižšími nároky na průměrné výdělky. 

Tabulka 24 Průměrný příjem v krajích ČR za rok 2018 

Kraj Průměrná hrubá mzda 

Hl. m. Praha 39 688 

Středočeský 33 873 

Jihočeský 28 570 

Plzeňský 30 542 

Karlovarský 27 741 

Ústecký 29 255 

Liberecký 29 711 

Královéhradecký 29 985 

Pardubický 28 373 

Vysočina 29 274 

Jihomoravský 30 470 

Olomoucký 28 418 

Zlínský 28 172 

Moravskoslezský 28 585 

Česká republika 31 851 

Zdroj: ČSÚ 
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3.3 Analýza veřejných financí (analýza stavu organizace) 

Následující kapitola je zaměřena na zhodnocení veřejných financí SMH. Pohled na první 

analyzovanou součást poskytuje Graf 8. Z tohoto grafu je patrné, že ve sledovaných letech byl 

s výjimkou let 2012 a 2013 rozpočet přebytkový. Nejvyšší kladné hodnoty dosáhlo saldo rozpočtu 

v roce 2016, kdy příjmy převýšily náklady o 323 milionů Kč. Naopak nejhoršího výsledku hospodaření 

města bylo dosaženo o tři roky dříve, v roce 2013, a sice schodku 164 milionů Kč. V obou případech 

došlo k tomuto vývoji hlavně kvůli výdajové straně rozpočtu, kdy v roce 2013 bylo dosaženo 

nejvyšších výdajů a v roce 2016 naopak nejnižších. 

Graf 8 Příjmy, výdaje a saldo rozpočtu 

 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

Dlouhodobý hmotný majetek  

Pro analýzu dlouhodobého hmotného majetku bylo opět zvolené časové období mezi lety 2012 a 

2018. Celkově došlo za těchto sedm let ke zvýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku SMH 

o více než 727 milionů Kč. Tento vývoj je způsoben hlavně pohybem položek „Stavby“ a 

„Nedokončený hmotný majetek“. Právě pohyb na těchto účtech, resp. dokončení staveb, zapříčinilo 

tento nárůst hodnoty dlouhodobého hmotného majetku města. 

Tabulka 25 Dlouhodobý hmotný majetek mezi lety 2012-2018 

Položka rozvahy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

4 184 501 4 391 287 4 779 428 4 758 435 4 705 693 4 810 025 4 911 595 

Pozemky 445 007 459 728 453 401 457 171 467 767 468 391 471 263 

Kulturní předměty 23 141 23 522 23 515 23 512 23 369 23 369 23 369 

Stavby 2 925 980 3 006 707 3 894 295 4 054 518 4 019 349 4 054 855 4 145 026 

Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí 39 124 82 608 142 792 102 860 84 459 67 713 63 249 
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Položka rozvahy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

751 107 811 543 239 030 85 764 90 816 180 171 190 837 

Dlouhodobý hmotný 
majetek určený k 
prodeji 

- - 20 232 26 770 8 386 2 350 4 009 

Součet ostatních 
položek 

142 7 179 6 163 7 840 11 547 13 176 13 842 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

Výnosy 

Naprosto klíčové je pro pochopení financování města rozdělení výnosů. V průměru za roky, 

ve kterých byly výnosy analyzovány, tvořila položka „Výnosy ze sdílených daní a poplatků“ průměrně 

70,7 % celkových výnosů. Druhou nejvýznamnější položkou byly „Výnosy z činnosti“, které tvořily 

průměrně 18,7 %. Celkově došlo od roku 2012 do roku 2018 k absolutnímu růstu výnosů o více než 

333 milionů Kč. Tento vývoj byl z 82 % způsoben právě růstem nejdůležitější položky, tedy „Výnosů 

ze sdílených daní a poplatků“.  

Tabulka 26 Výnosy z hlavní činnosti v letech 2012-2018 

Položka výsledovky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Výnosy celkem 1 212 607 1 217 779 1 302 302 1 198 941 1 254 152 1 400 449 1 546 308 

Výnosy z činnosti 268 566 224 757 277 475 207 849 186 569 246 268 299 991 

Finanční výnosy 14 983 43 778 23 939 10 530 12 530 18 649 18 366 

Výnosy z transferů 107 140 103 864 136 172 109 149 110 159 113 888 130 775 

Výnosy ze 
sdílených daní a 
poplatků 

821 918 845 380 864 716 871 413 944 894 1 021 645 1 097 176 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

Vývoj jednotlivých výnosových položek také přehledně prezentuje Graf 9. 
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Graf 9 Vývoj položek výnosů 2012-2018 

 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

Daňové výnosy  

Na předchozí celkovou analýzu výnosů navazuje analýza struktury výnosů ze sdílených daní a 

poplatku. Tato položka je tvořena pěti podpoložkami tak, jak je definuje Graf 10. Z grafu je patrné, 

že hlavní podíl na celku mají „Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty“. Jejich velikost vzrostla 

z výchozí hodnoty 357 milionů v roce 2012 o 159 milionů na hodnotu roku 2018, 516 milionů Kč. 

Druhá a třetí položka mají na daňových výnosech SMH srovnatelný podíl. Jedná se o položku „Výnosy 

ze sdílené daně z příjmu fyzických osob“, která se průměrně mezi lety 2012 a 2018 podílela na celku 

24 %, a položku „Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob“ se stejnou hodnotou. U první 

z těchto dvou položek docházelo v letech 2012 až 2018 k růstu, u druhé byl zaznamenán obdobný 

trend s výjimkou roku 2018, kdy došlo k propadu o 11,3 milionu Kč. 

Graf 10 Vývoj daňových výnosů v letech 2012-2018 

 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoj položek výnosů

Výnosy celkem

Výnosy z činnosti

Finanční výnosy

Výnosy z transferů

Výnosy ze sdílených daní a
poplatků

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
ili

o
n

y 
K

č

Vývoj daňových výnosů

Výnosy ze sdílené daně z příjmů
fyzických osob

Výnosy ze sdílené daně z příjmů
právnických osob

Výnosy ze sdílené daně z přidané
hodnoty

Výnosy ze sdílených majetkových
daní

Výnosy z ostatních sdílených daní
a poplatků



    Hospodářství 

 

 
Stránka | 38 

 

 

 

Po absolutním úhlu pohledu na daňové výnosy SMH poskytuje Graf 11 pohled relativní. Tento graf 

potvrzuje závěry analýzy příslušné předchozímu grafu, která hovoří o třech nejvýznamnějších 

položkách daňových výnosů. 

Graf 11 Struktura daňových výnosů v letech 2012-2018 

 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

Dotační prostředky  

Město Havířov získává část finančních zdrojů na zlepšování infrastruktury, kulturní rozvoj či údržbu 

a obnovu vlastního majetku v podobě nenárokových dotací. 

Tabulka 27 Přehled přijatých dotací v období 2014 - bez souhrnného vztahu z VPS SR a srovnání s příjmy města 

Položky v tis. Kč 
Skutečnost 

Očekávaná 
skutečnost 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Neinvestiční 74 346,55 76 993,58 66 639,97 103 837,72 133 931,76 114 438 

Investiční 174 231,69 57 782,09 54 490,83 12 004,95 58 265,46 49 430 

 
Přijaté dotace 
Celkem 

248 578,24 134 775,67 121 130,80 115 842,67 192 197,21 163 868 

 
Příjmy celkem  

1 365 374 1 267 222 1 326 195 1 438 888 1 574 526 1 500 513 

 
Podíl dotací na 
příjmech 

18,21 % 10,64 % 9,13 % 8,05 % 12,21 % 10,92 % 

Zdroj: Interní dokumentace MMH 

Objem financování formou dotací v posledních letech objemově odpovídal ve sledovaném období 

(včetně zahrnutí očekávané skutečnosti roku 2019) průměrně hodnotě 11,53 % celkových příjmů 

města. Jedná se o položku s potenciálním rizikem, se kterou nelze dobře dlouhodobě plánovat. 

Především prostředky z Evropských strukturálních fondů jsou silně navázány na úzce definované 

aktivity a v případě problémů s realizací dotovaného projektu včas či nedodržení nutnosti 
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střednědobé udržitelnosti výstupu se pak město může snadno dostat do nepředpokládaného deficitu 

rozpočtu. Možnost získání prostředků ale zvyšuje rozvojový potenciál města a je tedy vhodné i 

nadále sledovat zveřejněné dotační tituly. 

Podíl přijatý dotací na celkových příjmech dále zobrazuje Graf 12. Z grafu je patrné, že nejvyšších 

podíl tvořily dotace na celkových příjmech v roce 2014, nejnižší naopak v roce 2017. 

Graf 12 Přehled přijatých dotací v období let 2014-2019 (bez souhrnného dotačního vztahu) v tis. Kč 

 

Zdroj: Interní dokumentace MMH 

Je třeba i v budoucnu využívat mimorozpočtové zdroje na realizaci projektů, které zvyšují kvalitu 

života ve městě. Zároveň je třeba se z hlediska rozpočtového výhledu připravovat i na situaci, kdy 

v následujících programovacích obdobích Evropská unie podporu výrazně sníží.  

Tabulka 28 Čerpání dotací MMH 2014-2018 prostřednictvím operačních programů 

Program 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OP ŽP 91 574 45 217 16 908 11 957 28 056 7 232 

IROP         25 328 31 295 

OP Z      3 706 1 978 4 021 

OP VVV     833 1 566 2 915 2 555 

OPPS ČR-PL 248 45 27    169 

IPRM IOP 37 120 6 000 9 288       

IPRM ROP 23 103 4 476 27 069      

IOP 34 245           

OP LZZ 4 441 1 647        

MPSV ČR           636 

MD ČR   36        

MV ČR 550   1 019       

Úřad vlády   221   295   291 

NP ŽP         150   

SMO ČR   809        

MMR     1 158       
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Program 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MSK 150 150     200   

Nadace ČEZ     200     270 

Celkem 191 431 58 601 56 502 17 524 58 627 46 469 

Zdroj: Interní dokumentace MMH 

Údaje, které obsahuje Tabulka 28, podávají informaci o čerpání dotací v období 2014-2019 

Magistrátem města Havířova z prostředků operačních programů. V jednotlivých sledovaných letech 

docházelo k významné proměnlivosti celkové hodnoty. Průměrně čerpal magistrát ročně 71,5 

milionu Kč, s nejvyšší hodnotou 191 milionů v roce 2014 a naopak nejnižší 17,5 milionu Kč v roce 

2017. Většina čerpaných prostředků pocházela z fondů EU. Z fondů programového období 2007-2013 

hlavně Integrovaný plán rozvoje měst – Integrovaný operační program a Regionální operační program 

(IPRM IOP, ROP). V navazujícím programovém období 2014-2020 to byl převážně Operační program 

Životní prostředí (OP ŽP) a Integrovaný regionální operační program (IROP). 

Graf 13 Souhrnné zobrazení přijatých dotací z operačních programů 2014-2019 v tis. Kč 

 

Zdroj: Interní dokumentace MMH 

Souhrnná výše přijatých dotací MMH z operačních programů je zobrazena i v grafu výše. Zde je opět 

potvrzena vysoká meziroční proměnlivost částek. 

  

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Přijaté dotace MMH Celkem v tis. Kč

Přijaté dotace MMH Celkem v tis. Kč



    Infrastruktura 

 

 
Stránka | 41 

 

 

 

4. INFRASTRUKTURA 

4.1  Dopravní infrastruktura 

Nejvýznamnější silnice, která prochází Havířovem, je silnice první třídy I/11, tato silnice zajišťuje 

propojení města s Ostravou i navazuje na silnici II/475, zajišťující spojení se sousední Orlovou a 

Karvinou. Hustota silniční sítě a její rozložení na sledovaném území je relativně dobrá. Častým 

problémem silniční infrastruktury je však vedení některých dopravně zatížených silnic zastavěným 

územím obcí a technický stav některých silnic III. třídy a místních komunikací. Na daném území je 

v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje vymezeno několik rozvojových záměrů, 

jejichž realizací by mělo dojít k vybudování obchvatů a ke kapacitnímu zlepšení obsluhy území 

v návaznosti na další obce v regionu. Záměr na přestavbu a přeložku silnice I/11 je Územním plánem 

Havířov řešen v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a je vymezen jako 

veřejně prospěšná stavba. 

Z místních komunikací je obsluhována většina řešeného území, jde převážně o dvoupruhové 

komunikace, v místních a okrajových částech pak převážně o jednopruhové komunikace. Mezi místní 

komunikace II. třídy (významnější místní komunikace se sběrnou funkcí) jsou zařazeny: U Nádraží, 

SNP, Školní, Hřbitovní, Chrpová, U Stromovky, Mánesova, Studentská, Okrajová, Dlouhá třída a 

Národní třída. 

Ostatní místní komunikace mají především obslužný charakter a jsou zařazeny mezi místní 

komunikace III. třídy (místní komunikace s obslužnou funkcí). Síť místních komunikací IV. třídy 

(funkční skupina D) je v Havířově zastoupena obytnými a pěšími zónami v centru města (podskupina 

D1) a na jednotlivých sídlištích a také samostatnými stezkami pro chodce i stezkami pro cyklisty 

(podskupina D2). 

Účelové komunikace slouží k dopravní obsluze a zpřístupnění jednotlivých vnitrobloků uvnitř města 

nebo městských částí. V případě lesních a polních cest jde především o jednopruhové komunikace 

s různou povrchovou úpravou, ve výrobních areálech pak o úseky, které slouží vnitřní dopravní 

obsluze. Po některých lesních cestách jsou vedeny cyklistické a turistické značené trasy. 

Další text analyzuje výsledky celostátního sčítání dopravy realizovaného Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, konkrétně stav využití vybraných silnic při nejaktuálnější verzi sčítání v roce 2016 a jeho 

porovnání se sčítáním realizovaným v roce 2010. Vybrané výsledky z tohoto sčítání poskytuje 

Tabulka 29. Na všech úsecích s průměrnou denní intenzitou dopravy vyšší než 10 tisíc vozidel došlo 

mezi lety 2010 a 2016 k jejímu zvýšení. Vůbec nejvíce vozidel potom průměrně projíždělo na úseku 

silnice I/11 směrem od Ostravy před kruhovým objezdem. Více než 10 % vozidel, která v tomto 

úseku projedou, jsou těžká nákladní vozidla. Další vysoce frekventované úseky se nachází ve městě 

na silnici I/11, konkrétně na Hlavní třídě a na navazující Dlouhé třídě. 

Tabulka 29 Atributy využití silnic ve městě Havířově 

Silnice Popis úseku 
Intenzita 

2010 
Os./Těž.Voz. 

2010 
Intenzita 

2016 
O/TV 2016 

I/11 Ostravská před kruhovým objezdem 21 319 18 756/2 460 25 223 22 352/2 770 

I/11 Hlavní třída mezi kruhovým objezdem a Dělnickou 15 981 14 117/1 741 17 350 15 364/1 908 

I/11 
Dlouhá třída, 17. listopadu, Těšínská (ke křižovatce s 

Okrajovou) 
14 994 13 364/1 539 17 469 15 993/1 435 

I/11 Těšínská do centra Bludovic 13 162 12 084/990 14 575 13 364/1 120 

II/475 Orlovská mezi kruhovým objezdem a ulicí Vodní 9 764 8 039/1 661 10 546 8 762/1 690 
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Silnice Popis úseku 
Intenzita 

2010 
Os./Těž.Voz. 

2010 
Intenzita 

2016 
O/TV 2016 

II/475 Vodní mezi Orlovskou a Dělnickou 11 627 9 732/1 817 12 746 10 909/1 769 

II/475 Dělnická mezi Vodní a výjezdem z města 12 717 10 840/1 789 12 746 10 909/1 769 

III/4746 Dělnická mezi Hlavní třídou a Fryštátskou 12 865 11 952/811 18 313 16 997/1 289 

III/4746 Dělnická mezi Fryštátskou a Vodní 10 390 9 461/832 10 212 9 241/961 

III/4735 Frýdecká od Těšínské do Prostředních Bludovic 3 725 3 340/343 4 577 4 106/423 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Celostátní sčítání dopravy 2010 a 2016 

Graficky tyto popsané průměrné intenzity zobrazuje Obrázek 4. Oproti roku 2010 je 

nejfrekventovanější úsek zařazen do kategorie průměrné intenzity vyšší než 25 tisíc vozidel denně. 

Silnice I/11 prochází městem jako hlavní dopravní tepna a je tedy logické, že je nejintenzivněji 

využívána. 

Obrázek 4 Vytíženost silnic ve městě Havířově v roce 2016 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Celostátní sčítání dopravy 2016 

Silnou stránkou území Havířova je poloha na významné celostátní elektrifikované železniční trati 

č. 321 (Opava – Český Těšín), na níž je zde umístěna 1 železniční stanice a 2 zastávky. Úpravy 

železniční trati č. 321 (optimalizace, elektrifikace, úpravy ploch železničních stanic a zastávek, 

realizace nových zastávek včetně nástupišť a jednoduchých přístřešků pro cestující a ostatní 

nezbytné úpravy dráhy) je územně plánovací dokumentací navrženo realizovat ve stávajících 

plochách dopravní infrastruktury drážní. 



    Infrastruktura 

 

 
Stránka | 43 

 

 

 

Území je rovněž charakteristické vysokým počtem vleček, jejichž provozovatelem je většinou 

společnost Advanced World Transport a.s. 

Veřejná hromadná doprava vytváří v rámci města i celé aglomerace protiváhu dopravě individuální. 
Havířov disponuje rozsáhlou sítí městské hromadné dopravy, která je zapojena do Integrovaného 

dopravního systému Moravskoslezského kraje. Schéma MHD Havířov je uvedeno jako Příloha 2. 

Síť MHD v Havířově má poměrně přehledné a optimálně navržené linkové vedení. Linky spojují 

v pravidelných intervalech (20, 30, 60 minut) jednotlivé městské části v souladu s poptávkou 

cestujících. Jednotlivé spoje jsou v průběhu běžného pracovního dne vhodně vytíženy. 

V souvislosti s MHD se ovšem vyskytuje dlouhodobý problém způsobený stárnutím obyvatelstva. 

Velký podíl přepravovaných osob tvoří osoby v postproduktivním věku, které mívají tento druh 

dopravy za zvýhodněnou cenu nebo zdarma. Tato situace tak razantně ovlivňuje hospodářskou 

situaci společnosti ČSAD Havířov a.s. 

Data o rozpočtových výdajích vybraných měst na dopravu uvádí Tabulka 30. Výdaje na dopravu jsou 

u měst této velikosti většinou rozděleny mezi 2 hlavní položky, a to Pozemní komunikace (jejíž 

hlavní složkou jsou Silnice) a Silniční doprava. Položka Pozemní komunikace vyjadřuje výši výdajů 

na správu a údržbu komunikace, např. na zimní údržbu, opravy a výstavbu. Položka Silniční doprava 

zahrnuje výdaje na provozování městské a meziměstské dopravy (zejména autobusové, včetně 

poskytnutých žákovských slev a dalších výdajů), umístění a údržbu dopravního značení a zajištění 

bezpečnosti provozu.  

Tabulka 30 Výdaje srovnatelných měst Moravskoslezského kraje na rozvoj dopravy 

Město Kategorie 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

H
a
v
íř

o
v
 

Celkem 1 002 938 1 408 118 1 521 968    

Doprava 129 966 173 230 175 093 13,0 % 12,3 % 11,5 % 

Pozemní komunikace 66 160 98 252 92 068 6,6 % 7,0 % 6,0 % 

Silnice 44 963 58 949 40 696 4,5 % 4,2 % 2,7 % 

Silniční doprava 63 806 3 660 3 577 6,4 % 0,3 % 0,2 % 

K
a
rv

in
á
 

Celkem 939 141 946 410 1 426 280    

Doprava 90 539 127 127 181 666 9,6 % 13,4 % 12,7 % 

Pozemní komunikace 58 979 91 024 143 717 6,3 % 9,6 % 10,1 % 

Silnice 35 537 65 144 80 570 3,8 % 6,9 % 5,6 % 

Silniční doprava 31 560 36 088 4 698 3,4 % 3,8 % 0,3 % 

F
rý

d
e
k
-M

ís
te

k
 Celkem 956 403 1 191 523 1 189 411    

Doprava 145 211 177 922 182 925 15,2 % 14,9 % 15,4 % 

Pozemní komunikace 70 753 90 189 98 287 7,4 % 7,6 % 8,3 % 

Silnice 41 369 53 434 63 389 4,3 % 4,5 % 5,3 % 

Silniční doprava 74 335 8 091 3 890 7,8 % 0,7 % 0,3 % 

O
p
a
v
a
 Celkem 945 798 1 073 713 1 456 151    

Doprava 144 281 169 210 312 602 15,3 % 15,8 % 21,5 % 

Pozemní komunikace 73 185 96 242 98 485 7,7 % 9,0 % 6,8 % 
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Město Kategorie 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Silnice 37 147 61 855 59 978 3,9 % 5,8 % 4,1 % 

Silniční doprava 71 021 116 213 176 7,5 % 0,0 % 14,6 % 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

Ve sledovaném období 2016-2018 se pohybovaly výdaje Havířova na dopravu mezi 11,5 – 13 % 

celkového rozpočtu. Ve všech sledovaných obdobích tvořily pozemní komunikace nejvýznamnější 

rozpočtovou položku (mezi 6-7 %). V roce 2018 byly výdaje za dopravu nejvyšší, za což byla 

do značné míry zodpovědná složka Dopravní obslužnost veřejnými službami, která je součástí 

položky Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje v dopravě.  

Rozpočtové výdaje byly porovnány s výdaji měst Karviná, Frýdek-Místek a Opava. Tedy s městy  

s podobným počtem obyvatel v Moravskoslezském kraji. Ze srovnání vyplývá, že v letech 2016-2018 

představovaly výdaje na dopravu srovnatelnou položku rozpočtu v Karviné, Frýdku-Místku i Opavě 

(s výjimkou roku 2018 kdy právě v Opavě přesáhly 21 % celkových výdajů). Struktura výdajů také 

ve většině případů kopíruje strukturu Havířova, kdy jsou největší složkou Pozemní komunikace. 

Ovšem existují zde i výjimky, např. nejvyšší výdaje Frýdku-Místku v roce 2016 tvoří Silniční doprava, 

stejně tak jako Opavy v roce 2018. 

Podle údajů z Centrálního registru vozidel Ministerstva dopravy byl stupeň automobilizace 

k 1. 1. 2018 ve městě Havířově 379,4 vozidel na 1000 obyvatel. Počet motocyklů byl 35,7 

na 1000 obyvatel. Vliv automobilizace se objevuje zejména v potřebě parkovacích stání. 

Tabulka 31 Vývoj stupně automobilizace ve městě Havířově mezi lety 2016 a 2018 

Rok 2016 2018 

Počet obyvatel 74 101 72 382 

Počet osobních vozidel 26 286 27 461 

Počet motorek 33 485 36 578 

Stupeň automobilizace 354,7 379,4 

Počet motorek na 1000 obyvatel 32,6 35,7 

Zdroj: Plán udržitelné městské mobility města Havířova 

Z vývoje stupně automobilizace lze říci, že počet osobních vozidel ročně stoupl ve městě 

o 587 vozidel, což činí narůst o 2,2 %. 

Centrální bytová zástavba je specifickým problémem města. Bytový fond byl v minulosti realizován 

bez potřebného počtu parkovacích stání, která dnes chybí. V současné době je odstavení vozidla 

řešeno zejména volným stáním na terénu. Většina parkovacích ploch je v majetku města. 

Předpokládá se, že v budoucnu bude pro zajištění obsluhy nutné vybudovat až 2x více odstavných 

míst. 

Zastupitelé města schválili v prosinci 2016 zcela novou službu pro havířovské seniory – SENIOR 

DOPRAVU, kterou provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná. Osobní přepravu 

mohou osoby starší 75 let využít pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo 

úřadů státní správy či samosprávy. Výhodou služby je to, že je cenově přístupná. Řidič je proškolený 

z předlékařské první pomoci a asistenčních služeb, ve vozidle je nadstandartně vybavená lékárnička. 

V části dopravní infrastruktury je také důležité zmínit cyklistickou dopravu. Obrázek 5, který byl 

získán ze stránek cykloserveru.cz, obsahuje trasy cyklostezek na území města. Ve městě se nachází 



    Infrastruktura 

 

 
Stránka | 45 

 

 

 

několik cyklotras, mezi nimi například trasa 6098, která vede severovýchodní částí města směrem 

k vodní nádrži Těrlicko, dále trasa číslo 6064 v jihozápadní části města od Šenova do Horních 

Bludovic. Ve městě je dále několik cyklostezek, které vedou centrem města nebo nabízí cyklistům 

jeho objížďku. Dlouhodobý záměr města je vybudování a zlepšení sítě cyklostezek, které již nyní 

vedou nebo v budoucnu povedou z centra k blízkým vodním nádržím (Těrlické a Žermanické). 

Obrázek 5 Cyklostezky ve městě Havířově 

 

Zdroj: www.cykloserver.cz  

4.2  Technická infrastruktura 

V této podkapitole jsou uvedeny informace o současném stavu technické infrastruktury v SMH.   

Vodovodní a kanalizační síť  

Provoz vodovodní a kanalizační sítě zajišťuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., která obsluhuje více než 730 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje a přilehlých 

území. Vodou je Havířov zásoben z vodojemu Bludovice (2 x 1000 + 2 x 3 600 m3), který má 

ve čtyřech vrtech celkovou kapacitu 23 tisíc m3, což ho činní druhým největším vodojemem 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace. Pitná voda je do Havířova dodávána 

přes vodojem Bludovice třemi zásobními řady a z vodojemu Životice. Vodní síť délky 201 km je 

vybudována v dostatečných dimenzích i pro uvažovaný rozvoj města a je v poměrně dobrém 
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technickém stavu. Kromě veřejného vodovodu existuje na území města síť průmyslových vodovodů 

rozvádějících vodu užitkovou a technologickou. Na vodovodní síť je napojeno téměř 100% obyvatel. 

Majitelem veřejného vodovodu jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, které ho 

i provozují. Podle územního plánu SMH pochází pitná voda ve městě z nádrží Šance a Morávka, 

odkud je následně vedena do úpraven vody Vyšní Lhoty a Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. 

Vodovodní síť města je rozdělena do čtyř tlakových pásem (TP): 

• TP vodojemu Bludovice, která zásobuje katastrální území Havířov-město, Šumbark, 

Bludovice (bez místní části Životice), Dolní Datyně a Dolní Suchá; 

• TP ATS okrajová – zásobuje nejvýše položenou zástavbu v katastrálním území Bludovice; 

• TP vodojemu Životice – zásobuje zástavbu v katastrálním území Prostřední Suchá; 

• TP ATS Životice – zásobuje nejvýše položenou zástavbu v katastrálním území Bludovice. 

Podle projekce potřeby pitné vody, kterou prezentuje Tabulka 32, bude v roce 2025 následující 

potřeba zásobování vodou. Tabulka ukazuje rozklad celkové spotřeby vyjádřené v litrech na osobu a 

den na specifickou a ostatní spotřebu. 

Tabulka 32 Projekce potřeby zásobování pitnou vodou v roce 2025 

Katastrální území Specifická spotřeba obyvatel + ostatní v l/os. den 

Havířov-město 110 + 50 = 160 

Šumbark 110 + 50 = 160 

Bludovice bez místní části Životice 130 + 50 = 170 

Dolní Datyně 110 + 10 = 120 

Dolní Suchá 110 + 10 = 120 

Prostřední Suchá 100 + 30 = 130 

Životice 100 + 30 = 130 

Zdroj: Územní plán SMH 

V Havířově je vybudovaná rozsáhlá síť jednotné, splaškové, gravitační a tlakové kanalizace, která 

byla v roce 2013 rozšířena o další úseky v lokalitě k.ú. Dolní Suchá, Dolní Datyně, Bludovice a 

Prostřední Suchá. V následujících letech (doposud) se postupně pokračuje s výstavbou kanalizačních 

stok i v okrajových částech města. Splašková kanalizace je v majetku SmVaK Ostrava a.s., nové části 

pak v majetku města. Provoz a údržbu dešťových stok zajišťuje město Havířov. 

Splaškové vody se za pomoci pěti sběračů odvádí do ČOV Havířov, která se nachází mimo správní 

území Havířova, a to na území Šenova. Jedná se o mechanicko–biologickou ČOV, recipientem 

vyčištěných vod je řeka Lučina.  Tato čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 1960 a její 

poslední rekonstrukce proběhla v roce 2005. Dokáže vyčistit až 16,2 milionů m3 odpadních vod, což 

odpovídá kapacitě 103 000 obyvatel. V současné době je tato ČOV zatížena jen cca třetinově. 

Na území samotného města se nachází odlehčovací komory, čerpací stanice, a také lokální ČOV 

v místní části Životice. Mimo Havířova slouží tato ČOV také obcím Horní Suchá a Šenov. Ve městě se 

kromě běžných objektů občanské vybavenosti nenachází žádný velký producent odpadních vod. 

V převážné části města je vybudovaná veřejná kanalizace. Ve městě je vybudovaná jednotná 

kanalizace o délce 102 km, splašková gravitační kanalizace o délce 36 km a cca 3,5 km splaškové 
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tlakové kanalizace. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 99% obyvatel, z toho na kanalizaci ve 

vlastnictví města 90% obyvatel. 

Schéma současné a plánované vodovodní a kanalizační sítě ilustrují schémata, která jsou přiložena 

v tomto dokumentu jako Příloha 3 a Příloha 4. 

Zásobování elektrickou energií  

Na území Havířova se nevyskytuje žádný významnější zdroj elektrické energie, proto je nutné 

zajišťovat elektrickou energii prostřednictvím distribučních sítí VVN a VN. Dodávky energií jsou 

bezproblémové. Až 90 % elektrické energie je přenášeno nadzemním vedením, ve městě Havířov je 

značná část vedena v podzemí. Distribuční síť 110 kV je v Havířově díky přítomnosti nadřazené 

rozvodny v Albrechticích (400 /110/22 kV) značně zahuštěna. Rozvodná stanice Albrechtice 

zajišťuje rozvod elektrické sítě na území Havířova i širokého okolí. 

Správním územím Havířova prochází vedení nadřazené soustavy ZVN 400kV a VVN 110 kV: 

• 400 kV – ZVN 460 Albrechtice – Nošovice 

• 110kV – VVN 611 – 612 Albrechtice – Lískovec 

• 110kV – VVN 645 – 646 Albrechtice – Vratimov 

• 110kV – VVN 667 – 668 Albrechtice - Havířov 

Plynofikace území 

Téměř celé území Havířova je plošně plynofikováno. Dle územně analytických podkladů ORP Havířov 

2016 se na území Havířova nachází cca 200 km plynovodů. 

Město je dle dat uvedených v územním plánu zásobováno zemním plynem z vysokotlakých plynovodů 

s tlakem do 40 barů: 

• DN 500, PN 40 Staříč – Suchá (612 041) – Albrechtice 

• DN 300, PN 25 Suchá – Dolní Lutyně (623 041) 

Z těchto plynovodů jsou rozvedeny vysokotlaké regulační stanice (RS), jejichž funkcí je zásobování 

města plynem: 

• RS 620 17 Havířov-Karvinská 

• RS 620 21 Havířov – Šumbark 

• RS 620 23 Šenov – Zadky 

• RS 620 94 Havířov Životice 

Zásobování teplem  

Zásobování teplem je zajišťováno horkovodní soustavou centrálního zásobování teplem (SCZT). 

Primárním výrobcem a distributorem tepla pro soustavu CZT Havířov je Veolia Energie ČR a.s. 

Dodávka tepla do soustavy CZT města Havířov je od r. 1999 zajištěna z teplárenských zdrojů této 

společnosti - Teplárny Karviná a Teplárny ČSA - situovaných mimo správní území ORP Havířov. 

Tepelné zdroje jsou vzájemně propojeny horkovodem 2 x DN 600. Sekundární síť rozvodu tepla na 

území města Havířova z velké části provozuje Havířovská teplárenská společnost a.s. Sekundární 

horkovodní síť je provedena v k.ú. Bludovice, Havířov-město a Šumbark potrubím nižších dimenzí, 
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převážně v neprůlezných žlabech, nová a rekonstruovaná síť pak v bezkanálovém provedení. Páteřní 

horkovodní síť je uložena v kolektoru. SCZT se v Havířově vyvíjela postupně v průběhu 50. - 80. let. 

Byla budována na bázi horkovodního rozvodu s projektovanými parametry horké vody na zdroji 

160°C/60°C. Odpovídalo to geografické situaci města a charakteru odběru s převažující bytovou 

zástavbou. Tato soustava centrálního zásobování teplem řešila zásobování teplem (ÚT) a teplou 

vodou (TV) pomocí předávacích stanic voda - voda a na ně napojených rozsáhlých sídlištních 

čtyřtrubkových rozvodů.   

Elektronické komunikace  a přístup k rychlému internetu  

Telekomunikační provoz v Havířově je členěn do jednotlivých digitálních ústředen RSU Havířov, 

které jsou sdruženy do 2 uzlových bodů, kterými jsou hostitelské digitální ústředny (HOST) Havířov 

Kmochova a Mickiewiczova. Ty tvoří základní prvek meziměstské telefonní sítě a zajišťují vnitřní 

telefonní styk uvnitř uzlu, meziměstský a mezinárodní styk. Hostitelské ústředny Havířov jsou 

součástí telefonního obvodu 59 Moravskoslezský kraj. 

Havířovem prochází optické kabely dálkové přenosové komunikační sítě O2 Czech Republic, a.s., 

ČD Telematika a ČEZ ICT Services a.s. Dále jsou na území města Havířova provozovány rozsáhlé 

komunikační sítě UPC Česká republika s.r.o. a PODA a.s. Ve správním území města Havířova jsou 

dostupné všechny služby nabízené operátory mobilních sítí. Kapacitně pevná mobilní síť pokrývá 

současné požadavky na elektronické komunikační služby obyvatelstva a podnikatelské sféry, 

s dostatečnou rezervou i pro výhledové období. 

Město je také díky vybudování infrastruktury ze strany poskytovatele Nordic Telecom připraveno 

na spuštění sítě 5G. V současné době jsou nainstalované vysílače využívány k rozšíření signálu 

4G/LTE. 

Další technická infrastruktura města  

Technické služby Havířov a.s., provozují a odpovídají ve městě za sběrné dvory, veřejné osvětlení, 

odpadové hospodářství, kanalizaci, správu místních komunikací (včetně chodníků) a jejich čištění, 

provoz a údržbu světlené signalizace, údržbu veřejné zeleně, dopravní značení, zimní údržbu, 

správu hřbitovů a další činnosti (jako například útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata). 

Společnost je od roku 2009 stoprocentně vlastněna statutárním městem Havířov. 

 Ve městě jsou provozovány dva sběrné dvory, jeden na adrese Karvinská 63, Havířov-Město a druhý 

na adrese Jarošova 11a/1219, Havířov-Šumbark. První sběrný dvůr je určen ke sběru nebezpečných a 

ostatních odpadů, druhý sběrný dvůr slouží ke sběru ostatních odpadů a není určen pro 

podnikatelské subjekty. Mimo možnost odevzdání nebezpečných odpadů do těchto sběrných dvorů 

umožňuje město také odevzdání v rámci mobilních sběren, které jsou přistaveny několikrát do roka 

v různých částech města.  

4.3 Smart cíle v oboru doprava 

Dokument „Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017-2023“, který je blíže 

definován v kapitole 9 tohoto dokumentu, definuje strategické priority oboru dopravy takto: 

• Vybudovat infrastrukturu a inteligentní systémy pro podporu chytré mobility 

• Zvýšit využívaní hromadné dopravy a udržitelných forem dopravy (pěší, cyklo) 
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• Zvýšit podíl elektromobility, vodíkového pohonu v dopravě 

Dále jsou ve strategii definovány projekty chytrého parkování, rozvoje dobíjecích stanic 

pro elektromobily a elektrokola, inteligentní systémy řízení dopravy, monitoring a vyhodnocení 

dopravních toků a Wi-Fi v hromadné dopravě.   
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5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

5.1 Ovzduší 

Celé území města Havířova spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde opakovaně dochází 

k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí, a to zejména v souvislosti s množstvím 

polétavého prachu. Vysoká koncentrace znečišťujících látek v ovzduší je tradičně evidována 

na území Prahy a Moravskoslezského kraje, ve kterých je vysoká hustota obyvatel a intenzita 

využívání osobních automobilů. Karvinsko se podle údajů Českého hydrometeorologického úřadu řadí 

mezi vůbec nejhorší regiony z pohledu čistoty vzduchu v České republice. V rámci okresu Karviná se 

Havířov řadí mezi oblasti se spíše nižší úrovní znečištění, která ale stále podstatně překračuje 

celorepublikový průměr. 

Ve městě je přítomno 8 společností, které eviduje Český hydrometeorologický ústav jako 

znečišťovatele. Z těchto osmi společností jich pět nahlásilo konkrétní hodnoty znečišťujících látek a 

tři pouze ohlásily svou činnost. Tabulka 33 zobrazuje pět společností, které nahlásily svou produkci 

znečišťujících látek a dále také látek, které ČHMÚ sleduje, ale nebyly na území produkovány. Mezi 

tři společnosti, které ČHMÚ sleduje, ale nedošlo u nich k nahlášení nebezpečných látek, patří Dry 

Clean, s.r.o. (chemické čištění) a zbývající dvě společnosti, Tesco Stores ČR a Nemocnice 

s poliklinikou Havířov, byly na seznam zařazeny z důvodu provozování stejné činnosti (spalování 

paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW 

do 5 MW). Dá se tedy říci, že na území města se nenachází žádná společnost, která by vytvářela 

velkou zátěž na životní prostředí. Ovzduší Havířova je nepříznivě ovlivňováno ostravsko-karvinskou 

aglomerací a dále přeshraničním znečištěním z Polska.  

Tabulka 33 Emise znečišťujících látek (v tunách) společnostmi působícími v Havířově (rok 2017)1 

 Látka (v tunách za rok) 1 2 3 4 5 

Tuhé znečišťující látky - - 0,002 0,003 - 

Oxid siřičitý - - 0,001 0,001 - 

Oxidy dusíku 0,01 - 0,071 0,01 0,338 

Oxid uhelnatý 0,002 - 0,003 0,001 0,101 

Těkavé organické látky (VOC) 0,34 0,171 - - - 

Fluor a jeho anorganické sloučeniny, 
vyjádřené jako F 

- - - - - 

Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako 
chlorovodík 

- - - - - 

Organické látky vyjádřené jako TOC - - - - - 

Polychlorované dibenzodioxiny a 
dibenzofurany 

- - - - - 

Polycyklické aromatické uhlovodíky - - - - - 

Polychlorované bifenyly - - - - - 

Organické sloučeniny chloru, vyjádřené jako 
Cl 

- - - - - 

 

1 Legenda k nadpisům sloupců: 1 = Autodům Vrána s.r.o. 2 = Globus ČR, k.s. – Havířov; 3 = Kaufland ČR v.o.s. - Havířov I 
; 4 = Kaufland ČR v.o.s. - Havířov II. 5 = SEMAG, spol s r.o. (Šumbark) 
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 Látka (v tunách za rok) 1 2 3 4 5 

Chrom (bez šestimocného chromu) - - - - - 

Nikl a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Ni - - - - - 

Zdroj: ČHMÚ 

V kumulovaném srovnání emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého za okresy ČR byl 

okres Karviná v t/km2 třetím největším producentem těchto látek. Více těchto emisí bylo 

vyprodukovánu jen v okrese Ostrava-město a okrese Frýdek-Místek. Jedná se o data za REZZO 1-3, 

tedy malé, střední i velké zdroje znečištění.  

Údaje o koncentraci znečišťujících látek ve městě poskytuje Tabulka 34. Tato tabulka zachycuje 

roční průměry koncentrací těchto látek tak, jak o nich informuje ČHMÚ.  

Tabulka 34 Znečišťující látky s roční koncentrací 2013-2017 

Vzorec Látka Hodnota Jednotka 

NO2 Oxid dusičitý 21,7 μg.m-3 

PM10 Částice PM10 37,3 μg.m-3 

PM2,5 Jemné částice PM2,5 29,2 μg.m-3 

BZN Benzen 2,2 μg.m-3 

BaP Benzo(a)pyren 4,4 ngm-3 

As Arsen 1,7 ng.m-3 

Pb Olovo 24,4 ng.m-3 

Ni Nikl 0,6 ng.m-3 

Cd Kadmium 0,6 ng.m-3 

Zdroj: ČHMÚ 

Situační zpráva o stavu ovzduší Moravskoslezského kraje z roku 2017 uvádí, že v Havířově došlo 

k překročení povoleného denního limitu látky PM10, tedy malých polétavých částic, který je stanoven 

na 50 μg.m-3, celkem 60krát. Vyšší počet překročení byl naměřen pouze na pěti dalších stanicích 

v kraji (Ostrava-Radvanice, Věřňovice, Rychvald, Karviná a Ostrava-Přívoz). Neznamenalo to sice 

překročení průměrného celoročního limitu stanoveného na 40 μg.m-3, ale skutečně zjištěná hodnota 

37,7 μg.m-3 není od tohoto limitu příliš vzdálená. Ovšem v roce 2017 došlo s hodnotou 26,7 μg.m-3 

k překročení limitu ročního průměru imise částic PM 2,5, který byl stanoven na 25 μg.m-3.  

Ve městě je prováděn imisní monitoring ovzduší na dvou měřicích stanicích. Jednu měřicí stanici 

provozuje Český hydrometeorologický ústav a druhou Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, jejíž 

provoz hradí statutární město Havířov. 

5.2 Hluková zátěž 

V Havířově postupně expanduje problematika hlukové zátěže životního prostředí. Hluk zaujímá stále 

závažnější místo v souboru negativních faktorů ovlivňujících kvalitu životního prostředí. Zvyšování 

hladiny hluku ve venkovním prostoru má neustále rostoucí tendenci především vlivem nárůstu 

automobilové dopravy. Hluk je vážnou příčinou únavy, nespavosti, stresu a podílí se na vzniku 

některých chorob. Rozhodujícími zdroji hluku je doprava a výroba. Zatímco hluk z výroby se 



    Životní prostředí 

 

 
Stránka | 52 

 

 

 

převážně omezuje na pracoviště s minimálními dosahy do okolí, hluk z dopravy prostupuje celým 

územím. 

K řešení problému může významně do budoucna přispět realizace připravované stavby ”Silnice I/11 

Havířov – Třanovice, optimalizace technického řešení“, kdy studie proveditelnosti a účelnosti byla 

zpracována v červnu 2013, a dále případná výstavba protihlukových stěn, avšak jedná se o nákladné 

opatření, a ne všude je možné je umístit. Dále může pomoci výměna oken bytů za zvukotěsná. Dle 

dat územně analytických podkladů ORP Havířov dochází k překročení imisních limitů na území 

Havířova především v blízkosti silnic I/11 a II/475. Státní zdravotnický ústav má k dispozici výsledky 

strategického hlukového mapování pro aglomeraci Ostrava (období 2007-2012). Touto hlukovou 

studií je zmapováno i část území Havířova. 

Obrázek 6 Výřez hlukové mapy aglomerace Ostrava 

 
Zdroj: Státní zdravotnický ústav, říjen 2016 

5.3 Půda 
Srovnání pozemkové struktury Havířova a České republiky poskytuje Tabulka 35. V katastrálním 

území Havířova se proporčně nachází mnohem méně orné půdy než v katastru celé ČR, stejně jako 

trvalého travního porostu a lesního pozemku. Naopak se v Havířově nachází proporčně více zahrad, 

vodních ploch a logicky i zastavěných ploch a nádvoří.  

Tabulka 35 Srovnání pozemkové struktury Havířova s Českou republikou  

Druh pozemku ČR Havířov 

Orná půda 37,68 % 24,30 % 

Zahrada 2,08 % 10,23 % 

Ovocný sad 0,58 % 2,23 % 

Trvalý travní porost 12,69 % 5,07 %  

Lesní pozemek 33,83 % 11,89 % 

Vodní plocha 2,10 %  3,70 % 

Zastavěná plocha a nádvoří 1,68 % 7,87 % 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
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Kvalita půdy tak, jak ji hodnotí Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (Vúmop) jednotkami BPEJ 

(bonitní půdně ekologická jednotka), je v okolí města a ve městě samotném často vysoká (II. stupeň 

ochrany, tedy nadprůměrně produkční půdy, které jsou vysoce chráněné). Některé půdy v katastru 

města jsou také chráněny pouze v III. a IV. stupni, tedy méně chráněné půdy s nižší bonitou. 

Z hlediska ohrožení půdy erozí podle dat VÚMOP není většina pozemků v katastru města ohrožena 

erozí. V katastrálním území Dolní Datyně (zejména v jeho jižní části) se nachází několik izolovaných 

pozemků, které jsou erozí ohroženy mírně. Směrem na jih mimo katastr města (Frýdek-Místek) a 

jihovýchod (Český Těšín) se nachází území, která jsou erozí mírně až vysoce ohrožená. 

Významným aspektem, který je v případě Havířova nutné zohlednit, jsou doznívající důsledky důlní 

činnosti. Ty znásobily již tak výraznou přirozenou členitost území a zásadním způsobem ovlivnily 

morfologii terénu (např. poklesy, navážky, změna spádových poměrů v území, vznik bezodtokových 

kotlin). Důsledky důlní činnosti, v podobě důlních vlivů, odvalů, odkališť a starých důlních děl, 

představují pro území severní části Havířova (část k.ú. Šumbark, Dolní Suchá a Prostřední Suchá) 

vysokou zátěž a zároveň složité technické podmínky. Seznam plošných a bodových poddolovaných 

území je obsažen v dokumentu „Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Havířov“. 

5.4 Ochrana přírody a krajiny 

Na území statutárního města Havířova se nachází dvě maloplošná chráněná území - Meandry Lučiny 

a Mokřad u Rondelu. 

Přírodní památka Meandry Lučiny byla vyhlášena v roce 1992, předmětem ochrany je přirozeně 

meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, jedná se o biotop řady chráněných druhů 

živočichů. Chráněné území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce dva kilometry. Koryto s četnými 

nátržemi a výrazně členitým dnem je lemováno sérií rostlinných společenstev vodních toků. V okolí 

toku a vodních ploch bylo zjištěno celkem 15 druhů vážek, mezi vzácnější patří šidélko znamenané 

(Erythromma viridulum) a vážka bělořitná (Orthetrum albistylum). Pestrá je rovněž ichtyofauna – 

bylo zjištěno 13 druhů ryb, mezi nimi ohrožený druh střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a ojediněle 

i kriticky ohrožená mihule potoční (Lampetra planeri). 

Mokřady jsou biotopem čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchy zelené (Bufo viridis), ropuchy 

obecné (Bufo bufo) a skokana zeleného (Rana esculenta). Dutiny starých stromů využívají 

strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis) a šoupálek krátkoprstý (Certhia 

brachydactyla), v toku Lučiny často loví ledňáček říční (Alcedo atthis). 

Přírodní památka Mokřad u Rondelu leží na území obcí Havířov a Šenov, v nivě řek Lučiny a Sušánky, 

v prostoru mezi řekou a silnicí I/11. Jedná se o území s mokřadními společenstvy na antropogenně 

vytvořeném terénu, zahrnující cenná společenstva bývalého rybníka a mokřadní biotopy v různém 

stupni vegetační sukcese. Na místa s vysokou hladinou podzemní vody je vázána makrofytní 

vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod stojatých vod a měkký luh nížinných řek. Území 

bylo pro svůj přírodovědný význam zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské 

soustavy chráněných území NATURA 2000. Tůně s bohatě vyvinutou vegetací a litorálním pásem 

tvořeným orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) obývá čolek velký (Triturus cristatus). Právě 

díky přítomnosti silné populace tohoto druhu bylo území zařazeno na seznam lokalit evropského 

významu. 
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Územní systém ekologické stability je sice vymezen v platném Územním plánu Havířov, ale pojímán 

je spíše formálně, přičemž nedochází k realizaci navržených prvků. V území se nachází několik 

památných stromů, kolem kterých je výše zmíněným zákonem vymezeno ochranné pásmo. 
Ohrožením pro krajinu může v budoucnu být další růst intenzity dopravy a rostoucí tlak na výstavbu 

v přírodně cenných územích. Zároveň může být problémem nedostatek financí pro zajištění 

potřebné ochrany přírody a krajiny. 

V roce 2013 Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořídil územní studii "Cílové charakteristiky 

krajiny Moravskoslezského kraje“, která identifikuje na území kraje krajinné oblasti. Dle studie se 

krajina SO ORP Havířov vyznačuje rozptýlenou zástavbou a velkým množstvím nelesní zeleně (aleje, 

remízky, porosty podél vodních toků, zahrady…) nebo menších lesních celků. Toto je možno 

z hlediska ochrany přírody hodnotit veskrze kladně, neboť zde vzniká mozaika různých biotopů 

vzájemně propojených, což vytváří předpoklady pro biodiverzitu druhů rostlin a živočichů. 

Charakter rozptýlené zástavby je žádoucí zachovat, např. v lokalitě Mezidolí jižně od města Havířov 

na svahu nad řekou Lučinou, která je pohledově velmi exponovaná a v kombinaci s porosty podél 

řeky Lučiny tvoří také rekreační zázemí pro město Havířov. 

Fragmentace krajiny patří k nejvýznamnějším problémům, které negativně ovlivňují charakter 

krajiny a populace volně žijících živočichů. Jako migrační bariéry jsou označovány přírodní a 

antropogenní struktury v krajině, které brání volnému pohybu živočichů. Z praktického hlediska jsou 

zásadní bariéry vytvořené lidskou činností, a to především neúměrným rozšiřováním zástavby 

v oblasti k.ú. Dolní Datyně, Bludovice a Dolní Suchá. 

Další sledovanou oblastí v rámci životního prostředí jsou rozpočtové výdaje města na oblast ochrany 

životního prostředí. Detailní pohled na tyto výdaje poskytuje Tabulka 36. Výdaje na ochranu 

životního prostředí se pohybovaly v letech 2014-2018 mezi 8,3-12,2 % celkových výdajů městského 

rozpočtu. Nejvyšší výdajová položka, která (s výjimkou roku 2014) dosahovala přes polovinu všech 

výdajů na ochranu životního prostředí, je Nakládání s odpady. Tato položka je dále rozdělena podle 

typu odpadu a činností spojených s jejich likvidací. Zde je z pohledu výdajů největší položkou Sběr 

a svoz komunálních odpadů. 
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Tabulka 36 Výdaje na ochranu životního prostředí v Havířově v letech 2014-2018 

Havířov 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkové výdaje obce (tis. Kč) 1 340 678 1 126 737 1 002 938 1 408 118 1 521 968 

Ochrana ŽP 144 978 113 858 122 664 120 581 126 350 

• Nakládání s odpady 70 610 71 244 76 160 77 666 83 622 

o Sběr a svoz komunálních 
odpadů 

44 932 43 987 45 420 45 138 44 838 

o Sběr a svoz nebezpečných 
odpadů 

11 455 11 617 14 360 13 284 14 105 

o Sběr a svoz ostatních 
odpadů 

x X x x x 

o Využívání a zneškodňování    
nebezpečných odpadů 

x X x x x 

o Využívání a zneškodňování    
komunálních odpadů 

13 296 15 045 15 780 18 528 23 982 

o Využívání a zneškodňování    
ostatních odpadů 

X x x x x 

o Ostatní nakládání s odpady 927 596 600 715 698 

• Ochrana přírody a krajiny 44 014 42 224 46 144 42 291 42 096 

o Péče o veřejnou zeleň 43 630 41 841 45 765 41 931 41 726 

Vodní hospodářství 47 479 53 251 14 871 27 412 24 430 

• Odvádění a čištění odpadních 
vod 

47 087 52 885 12 860 26 870 18 308 

• Suma ostatních výdajů na vodní 
hospodářství 

392 366 2 012 542 6 122 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

Nezanedbatelnou položku v rámci výdajů na životní prostředí představuje i položka Vodní 

hospodářství, to hlavně v letech 2014 a 2015 představovalo významnou položku. Naprostou většinu 

těchto výdajů tvořila položka Odvádění a čistění odpadních vod. 

S ohledem na významnost položky Sběr a svoz komunálního odpadu na celkových výdajích na životní 

prostředí bylo provedeno srovnání těchto výdajů s okolními městy. Toto srovnání prezentuje Graf 

14. V rámci srovnání byly porovnány výdaje přepočtené v jednotlivých letech na jednoho obyvatele 

města tak, aby mohla být co nejlépe posouzena efektivita jejich vynaložení.  

Graf 14 Srovnání výdajů na svoz komunálního odpadu 

 

Zdroj: Monitor, ČSÚ (vlastní zpracování) 
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Z této analýzy vyplývá, že v letech 2014 až 2018 byly v Havířově řádově o více než 100 korun nižší 

výdaje na Svoz a sběr komunálního odpadu, než v Karviné a Frýdku-Místku. Zatímco v Havířově se 

tyto výdaje pohybovaly kolem 600 Kč na občana ročně, ve Frýdku-Místku v rozmezí 739-839 Kč a 

v Karviné v posledních letech vzrostly až na částku 913 Kč na občana. 
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6. VYBAVENOST 

6.1  Bydlení 

Údaje o počtu bytů a jejich technickém vybavení byly naposledy za celek města sbírány 

u příležitosti Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Od roku 2011 ovšem došlo v Havířově 

ke změnám demografického charakteru (snížení počtu obyvatel) a přechodu vlastnictví velkého 

množství bytů na novou společnost. Tato kapitola tedy nejprve představí data získaná při posledním 

SLDB a poté vývoj v oblasti bydlení od roku 2011 do současnosti. 

Podle SLDB v roce 2011 bylo v Havířově 34 743 bytů, ve kterých žilo 75 318 obyvatel. Převážná 

většina (88 %) bytů se nacházela v bytových domech, které byly v poměru 60:40 panelové. Byty 

v rodinných domech tvořily zbývajících 12 % bytů (4 010) a žilo v nich téměř 10 000 obyvatel. Ve 

srovnání s městy podobné velikosti má Havířov vysoký podíl bytů v bytových domech, oproti bytům 

v domech rodinných. 

Tabulka 37 Počty domů a bytů ve městě Havířově a jejich zalidněnost (2011) 

Sledovaná jednotka Počet bytů Počet obyvatel 

Byty celkem 34 743 75 318 

• v rodinných domech 4 010 9 955 

• v bytových domech 30 629 65 363 

• nezjištěno 104 - 

Zdroj: Výsledky SLDB 2011 (Tabulka 118) 

Další údaje o bytovém fondu města poskytují informace o jeho technické vybavenosti. Z 33 191 

obydlených bytů jich bylo ze sledovaných ukazatelů vybaveno vodovodem 94,7 %, dodávkou teplé 

vody 93,6 % a přípojem na kanalizační síť 92,6 %. Plynofikovaných bylo 87,6 % bytů. Z počtu 3 553 

bytů v rodinných domech byla na kanalizační síť připojena polovina (52 %). 

Tabulka 38 Technická vybavenost bytových jednotek v Havířově 

Technické 
vybavení 

Byty celkem 
(33 191) 

V rodinných 
domech (3 553) 

V bytových 
domech 
(29 553) 

Osob celkem 
(75 318) 

V rodinných 
domech 
(9 955) 

plyn zaveden do 
bytové jednotky 

29 086 2 904 26 160 67 347 8 137 

vodovod v bytě 31 438 3 314 28 096 71 843 9 357 

teplá voda 31 068 3 306 27 733 70 996 9 363 

přípoj na 
kanalizační síť 

30 746 1 849 28 861 68 825 5 002 

Zdroj: Výsledky SLDB 2011 (Tabulka 117) 

Tempo nové výstavby zobrazuje Tabulka 39. Od roku 2012 (prvního roku po SLDB 2011) bylo do roku 

2018 dokončeno v Havířově 525 bytů, což je vzhledem k velikosti města a počtu dokončených bytů 

v ostatních městech ČR podobné velikosti spíše nižší počet. Významný vliv na toto nižší tempo 

výstavby má pravděpodobně fakt, že se počet obyvatel Havířova od roku 2011 o několik tisíc snížil a 

nevzniká tedy tak silný tlak na výstavbu dalších bytů. 
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Tabulka 39 Dokončené byty v Havířově 

Město 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Havířov  52 41 26 57 30 61 40 47 90 96 108 83 

Karviná 10 15 15 8 73 35 24 31 23 64 67 32 

Orlová 4 127 22 28 38 23 14 20 22 22 24 36 

Bohumín 9 23 57 14 18 42 12 7 12 10 15 23 

Zdroj: ČSÚ 

Klesající velikost populace v okresu Karviná v posledních deseti letech má za logický důsledek 

podporu indikátoru dostatečnosti aktuálních kapacit bytů a domů. Situace v Havířově je taková, a 

výsledky z posledního Sčítání lidu, domů a bytů tomu také nasvědčují, že pokud by se někdo chtěl 

do města přistěhovat a nebyl by výrazně omezen financemi, tak bude mít při rozhodování o koupi 

nemovitosti z kvantitativního hlediska relativně větší výběr, než je tomu v celorepublikovém 

průměru. 

Ze Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 2014–2018 z dubna 2018 vyplývá, že je 

využito pouze 14 % vyčleněných ploch pro individuální bydlení v rodinných domech (tj. 14,95 ha 

z 107,04 ha) a 7,2 % vyčleněných ploch pro hromadné bydlení (tj. 0,33 ha z 4,57 ha). Podrobné 

informace o jednotlivých zastavitelných plochách k 1.9.2017 uvádí Tabulka 40.  

Tabulka 40 Celkový souhrn využívání zastavitelných ploch vymezených ÚP Havířov a jeho změnami 

Plochy – způsob využití 
Orientační 

výměra v ha 
dle ÚP 

Zastavěno 
k 1.9.2017 

ha/% 

Zůstává 
k zastavění ha 

z
 t

o
h
o
 

Smíšené obytně – městské centrum SMC 1,20 0,20/16,6 1,00 

Smíšené obytné městské SM 45,24 2,15/4,8 43,09 

Bydlení hromadného BH 4,57 0,33/7,2 4,24 

Bydlení individuálního BI 107,04 14,95/14,0 92,09 

Smíšené obytné venkovské SV 90,63 7,87/8,7 82,76 

Občanské vybavené – veřejné infrastruktury OV 8,01 0,37/4,6 7,64 

Občanské vybavené – sportovních a 
rekreačních zařízení 

OS 6,28 0/0 6,28 

Občanské vybavení – komerčního zařízení OK 2,78 0,67/24,1 2,11 

Občanské vybavení – specifické OX 4,89 0/0 4,89 

Občanské vybavení – hřbitovů OH 5,95 0/0 5,95 

Výroby a skladování – lehkého průmyslu VL 2,83 0/0 2,83 

Smíšené výrobní VS 25,71 1,5/5,8 24,21 

Výroby a skladování – výroby zemědělské VZ 1,43 0,18/12,6 1,25 

Zemědělské – zahrady ZZ 3,42 0,15/4,4 3,27 

Rekreace – zahrádkové osady RZ 4,77 0/0 4,77 

Technické infrastruktury – technického 
vybavení 

TI 0,8 0,28/31,8 0,52 

Dopravní infrastruktury silniční DS 39,72 1,08/2,7 38,64 

Komunikační K 7,19 0/0 7,19 

Zastavitelné plochy celkem 362,46 29,73/8,2 332,73 

Zdroj: Zpráva o uplatňování územního plánu Havířov za období 2014–2018 z dubna 2018 

Úřad územního plánování v listopadu 2015 v rámci aktualizace Územně analytických podkladů ORP 

Havířov pořídil Analýzu struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov. Tato studie vycházela 

z nezbytnosti komplexní analýzy systému bydlení jak z územního hlediska, sociálně-ekonomických 

vazeb, širších souvislostí, tak i dlouhodobé predikce možností jeho fungování. 
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Městská realitní agentura, s.r.o. (dále v textu „MRA“) je nástupcem bývalého státního podniku 

Bytový podnik Havířov. Společnost je založena městem Havířov za účelem správy a údržby bytového 

a nebytového fondu města. V současné době na základě mandátních smluv zajišťuje správu a údržbu 

7.665 bytů v Havířově a 204 bytů v Orlové. Předmětem činnosti pro město Havířov je i zajišťování 

investičních činností od projektové dokumentace a stavebního povolení až po samotné realizace 

investičních akcí. 

Ve snaze přiblížit výkon správcovské činnosti co nejblíže ke klientům byly zřízeny v jednotlivých 

městských částech 3 agenturní pobočky, na něž se nájemci mohou přímo obracet. Péči o bytový 

fond zajišťují i správci bytového fondu. Úkolem správců je každodenní starost o cca 150 až 200 bytů 

– pochůzky, kontroly, drobná údržba, sjednávání a kontrola větších oprav, úklid společných prostor, 

okolí domů a přístupových chodníků, dohled nad dodržováním domovního řádu, řešení požadavků 

nájemníků, rady v sociální oblasti, a jiné. Za tímto účelem jsou postupně zřizována stanoviště, 

ve kterých je možno se správcem řešit všechny záležitosti.  

Díky nízké hladině nájemného u bytů do 75 Kč/m2 jsou městské byty vysoce žádané, proto bylo 

nezbytné stanovit pravidla (zásady), podle kterých přidělování městských bytů probíhá. Pronájem 

běžných bytů, které nepodléhají zvláštnímu režimu, se řídí Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, které mimo jiné stanovují nutné podmínky, jež musí 

žadatel o poskytnutí bytu do nájmu splňovat. Jakmile se uvolní městský byt, zajistí MRA jeho 

potřebné opravy či modernizaci. Následně vyhlásí byt formou tzv. Záměru pronájmu, který se 

zveřejňuje vyvěšením na všech agenturách MRA a na webových stránkách. 

6.2 Sociální péče 

Podle registru poskytovatelů sociálních služeb se v Havířově nachází 13 poskytovatelů sociálních 

služeb, kteří poskytují široké spektrum registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Jejich podrobný výčet poskytuje Tabulka 40. 

Tabulka 41 Sociálních služby na území města  

Zařízení Forma 

Sociální služby města Havířova  
o Odborné sociální poradenství pro seniory (odborné sociální poradenství) 
o Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odborné sociální poradenství) 
o Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (odborné sociální 

poradenství) 
o Poradenské centrum Khamoro (odborné sociální poradenství) 
o Pečovatelská služba (pečovatelská služba) 
o Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče (odlehčovací služby) 
o Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odlehčovací služby) 
o Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář (denní stacionáře) 
o Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (raná péče) 
o Linka důvěry (telefonická krizová pomoc) 
o Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi 

(kontaktní centra) 
o Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní 

centra) 
o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi) 
o Poradenské centrum Khamoro (sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi) 
o Poradenské centrum Khamoro (terénní programy) 

-terénní 
-pobytové 

-ambulantní 

Armáda spásy v České republice, z.s  
o Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov (azylové domy) 

-terénní 
-pobytové 
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o Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov (noclehárny) 
o Armáda spásy, Terénní programy Havířov (terénní programy) 
o Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům (azylové 

domy) 
o Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov 

(nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 
o Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov (služby následné péče) 
o Armáda spásy, Vyhlídka Havířov (služby následné péče) 
o Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov 

(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
o Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov-Město 

(sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením) 
o Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov (terénní programy) 

-ambulantní 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 
o Domov seniorů Havířov, Lidická 
o Domov seniorů Havířov, Jaroslava Seiferta (domovy pro seniory) 
o Domov seniorů Havířov (domovy se zvláštním režimem) 

-pobytové 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb  
o Stacionář Lipová (denní stacionáře) 
o Denní stacionář, Čelakovského (denní stacionáře) 
o MIKADO (denní stacionáře) 
o Chráněné bydlení (chráněné bydlení) 

-ambulantní 
- pobytové 

Slezská diakonie  
o PORADNA PRO RODINU Havířov (odborné sociální poradenství) 
o OBČANSKÁ PORADNA Havířov (odborné sociální poradenství) 
o INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (intervenční centra) 

-terénní 
-ambulantní 

Benjamín, příspěvková organizace (domovy pro osoby se zdravotním postižením) -pobytové 

Don Bosko Havířov o.p.s., klub Přístav (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) -ambulantní 

Heřmánek z.s., Dům na půli cesty Heřmánek – startovací byt (domy na půli cesty) -pobytové 

Charita Český Těšín, Charitní centrum pro seniory (sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením) 

-ambulantní 
-terénní 

RAMONA senior o.p.s., Osobní asistence -terénní 

SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s., Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním 
režimem  

o SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy pro seniory) 
o SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy se zvláštním režimem) 

-pobytové 

Spolek PORTAVITA, Cesta k domovu (terénní programy) -terénní 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 
o Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (pečovatelská služba-5234053) 
o Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (odlehčovací služby-8777696) 

-terénní 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb 

V Havířově se nachází tři domovy pro seniory a dva domovy se zvláštním režimem. Pod příspěvkovou 

organizací města spadá domov pro seniory na ulici Lidická a domov pro seniory na ulici Jaroslava 

Seiferta, který je zároveň i domovem se zvláštním režimem. Na ulici Lomená se nachází služby 

domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, které jsou zřízeny soukromou společností 

SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s.  

Podle informací Registru poskytovatelů sociálních služeb, které obsahuje Tabulka 42, jsou 

ze čtrnácti nejčastěji zastoupených sociálních služeb v ČR (služby s více než 200 registrovanými 

poskytovateli) zastoupeny (kromě služby sociální rehabilitace), všechny tyto služby. Tato tabulka 

nepodává informaci o kapacitních možnostech, cílové skupině nebo dostupnosti, ale pouze o tom, 

zda je daná služba v nějaké kapacitě na území města dostupná. 
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Tabulka 42 Nejčetnější sociální služby v ČR a jejich zastoupení v Havířově 

Název služby 
Počet v 

ČR 

Ve 

městě? 

V 

okrese? 

Pokud není ve městě, kde 

v okrese? 

Pečovatelská služba 707 Ano Ano  

Odborné soc. poradenství 533 Ano Ano  

Domovy pro seniory 533 Ano Ano  

Domovy se zvláštním režimem 350 Ano Ano  

Odlehčovací služby 312 Ano Ano  

Sociální rehabilitace 302 Ne Ano Karviná, Český Těšín 

Denní stacionáře 268 Ano Ano  

Sociálně akviziční služby pro rodiny s 

dětmi 
258 Ano Ano  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 258 Ano Ano  

Terénní programy 220 Ano Ano  

Osobní asistence 218 Ano Ano  

Chráněné bydlení 217 Ano Ano  

Azylové domy 215 Ano Ano  

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
205 Ano Ano  

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, MPSV 

Služba sociální rehabilitace je pro občany Havířova v rámci okresu dostupná v Karviné a Českém 

Těšíně.  

Město nabízí občanům bydlení v domech zvláštního určení, které jsou určené pro občany s těžkou 

vadou nosného a pohybového ústrojí. Byty jsou spravovány Městskou realitní agenturou (MRA). O byt 

v domě zvláštního určení může zažádat občan Havířova nebo občan ČR, jehož děti jsou občany 

Havířova, který je těžce zdravotně postižený (vada nosného a pohybového ústrojí) a prokáže, že je 

ze svých příjmů schopný uhradit nájemné (nebo se jedná o případ hodný zvláštního zřetele). Celkem 

město poskytuje 79 těchto bezbariérových bytů (z toho 42 na ulici Chrpová v Havířově-Šumbarku). 

Mimo bezbariérové byty nabízí město občanům možnost bydlení v „Bytech v Domech 

s pečovatelskou službou“, které jsou určeny pro občany, kteří naléhavě potřebují sociální pomoc a 

splňují městem stanovené podmínky. Nejedná se o zařízení, ve kterém je poskytována komplexní 

péče. Celkem se na území města nachází 356 bytů v Domech s pečovatelskou službou.  

6.3  Zdravotní péče 

V Havířově se na adrese Dělnická 1132, Havířov-Město nachází Nemocnice s poliklinikou, která je 

příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Podle výroční zprávy z roku 2018 je hlavním 

účelem organizace „poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované 
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diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i 

zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících“. V letech 2016, 2017 a 

2018 se meziročně snižoval počet hospitalizovaných na akutních lůžcích. U počtu ošetřovacích dnů 

došlo v roce 2018 k mírnému snížení a počet ambulantních pacientů zůstal spíše konstantní. 

Detailně tato zjištění popisuje Tabulka 43.  

Tabulka 43 Detailní informace o vytížení nemocnice Havířov 

Ukazatel 2016 2017 2018 

Počet hospitalizovaných – akutní lůžka 15 473 15 526 14 622 

• z toho na JIP 2 601 2 647 2 386 

Počet ošetřovacích dnů 104 819 105 444 100 445 

Počet ambulantních pacientů 52 543 52 512 52 641 

Zdroj: Výroční zpráva Nemocnice Havířov, 2018 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb evidoval k srpnu 2019 42 poskytovatelů 

všeobecného praktického lékařství v Havířově. To znamená, že na tisíc obyvatel Havířova připadá 

0,584 praktického lékaře. Tato hodnota je mírně nižší než celorepublikový průměr (0,61 

všeobecných praktických lékařů na 1 000 obyvatel). 

Praktických lékařů pro děti a dorost eviduje Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

v Havířově 18. To znamená dostupnost 0,25 pediatra na 1 000 obyvatel Havířova. Znovu se jedná 

o hodnotu, která je mírně nižší než celorepublikový průměr (0,268 pediatra na 1 000 obyvatel). 

Na adrese Dělnická 26, Havířov-Město sídlí Zdravotnická záchranná služba Havířov. Podle oficiální 

webové stránky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje jsou v Havířově dostupné 

posádky rychlé lékařské pomoci (RLP) a rychlé zdravotnické pomoci (RZP). 

6.4  Bezpečnost 

Bezpečnostní situaci ve městě z hlediska spáchaných trestných činů popisuje Tabulka 44. V této 

tabulce jsou zachyceny údaje o vybraných trestných činech mezi lety 2013 a 2018.  Zdrojem těchto 

dat je server mapakriminality.cz, který právě od roku 2013 sdružuje data kriminality za jednotlivá 

obvodní oddělení ČR. Tento server vytváří interaktivní mapu, která umožňuje srovnání celkové 

kriminality nebo jednotlivých kategorií.   

Celkové územní srovnání kriminality umožňuje Index kriminality, který vyjadřuje spáchané trestné 

činy v kontextu počtu obyvatel zvoleného území.  

Tabulka 44 Index kriminality v Havířově v letech 2013-2018 

Trestný čin 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vražda 0 2 0 1 1 0 

Znásilnění 8 7 7 3 4 5 

Fyzický útok 155 158 157 134 150 131 

Loupež 53 40 23 32 19 35 

Vloupání do obydlí 96 68 76 47 47 41 

Vloupání do chat a chalup 1 2 2 1 2 1 

Krádeže automobilů 118 82 41 30 27 17 
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Trestný čin 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Krádeže věcí z automobilů 318 244 150 139 60 100 

Krádeže jízdních kol 218 165 128 45 94 83 

Výroba, držení a distribuce drog 16 18 18 13 23 17 

Řízení pod vlivem 57 61 55 58 39 62 

Všechny zbývající činy 1 951 1 777 1 444 1 157 1 273 1 247 

CELKEM 2 991 2 624 2 101 1 660 1 739 1 739 

Index kriminality 367,5595 317,0787 259,2371 203,9105 213,8559 220,1356 

Zdroj: mapakriminality.cz 

Pohled na vývoj tohoto indexu poskytuje Graf 15. V tomto grafu je porovnán vývoj indexu 

pro Moravskoslezský kraj a město Havířov. Z grafu je zřejmé, že v letech 2013 až 2016 došlo 

k poklesu indexu kriminality u všech sledovaných územních celků. V roce 2016 se dokonce hodnota 

indexu dostala na nižší úroveň než průměr ČR. Ovšem v následujících dvou sledovaných letech trend 

snižování indexu kriminality v Havířově nepokračoval. Oproti roku 2016 došlo v Havířově ke zvýšení 

hodnoty indexu z 203, nejprve na 213 v roce 2017 a 220 v roce 2018. Index kriminality je vytvořen 

váženým průměrem indexů obvodních oddělení, která se nachází na území města.  

Graf 15 Srovnání indexu kriminality v ČR, MSK a Havířově v letech 2013 až 2018 

 

Zdroj: mapakriminality.cz 

Z hlediska bezpečnosti ve městě je také důležité definovat mapování rizik, které bylo provedeno 

Hasičským záchranným sborem ČR v Moravskoslezském kraji. Toto šetření definovalo rizika na úrovni 

jednotlivých ORP kraje. Pro ORP Havířov byla definována střední úroveň rizika, kdy je toto riziko 

koncentrováno hlavně v samotném městě Havířově. Tato rizika (v podobně jejich názvu a popisu) 

podrobněji definuje Tabulka 45. 
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Tabulka 45 Nebezpečí na území ORP Havířov 

Nebezpečí na území Popis 

Přirozená povodeň Tok Lučina ve městě Havířov 

Zvláštní povodeň Záplavová vlna na západě ORP s pásem širokým cca. 500 m 

Únik nebezpečné látky 
Na území města se nachází zimní stadion (amoniak), krytý bazén a koupaliště 

(chlor) 

Havárie v silniční dopravě Územím prochází silnice I/11 

Havárie v železniční dopravě Železniční trať č. 321 z ORP Karviná do ORP Český Těšín 

Metan Možný nahodilý výstup metanu ve východní části Šumbarku 

Zranitelnost území Školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení v katastru města Havířova 

Zdroj: HZS ČR, Moravskoslezský kraj 

Městská policie Havířov byla založena v roce 1992 jako jedna z prvních v republice.  

Byl zřízen první komisariát MP v části Hasičské zbrojnice na ul. Karvinské. Současná struktura 

Městské policie Havířov představuje celkem 123 zaměstnanců, z toho schválených 113 strážníků 

s platným osvědčením o odborné způsobilosti. Strážníci jsou rozděleni na autohlídky, pěší hlídky, 

cyklohlídky, preventisty, psovody a pracovníky operačního pracoviště.  

Městský kamerový dohlížecí systém (dále také "MKDS") je v Havířově v nepřetržitém provozu již 

od roku 2001. V roce 2015 Byla dokončena celková modernizace městského kamerového dohlížecího 

systému, a to včetně související rekonstrukce dispečerských pracovišť. Kamerový systém nyní 

propojuje všechny tři komisariáty, používat všechny kamery s digitálním systémem lze v podstatě 

ze všech tří služeben. Kamery strážníkům umožňují rychlejší zásahy a poskytují potřebné důkazy a 

za dobu své existence již pomohly k dopadení mnoha pachatelů trestné činnosti nebo přestupků. 

Druhá etapa rekonstrukce radiové sítě městské policie byla dokončena rovněž v roce 2015. 

Po dokončení této rekonstrukce celá radiová síť MP Havířov pracuje v režimu digitálního přenosu 

dat, která mimo jiné neumožňuje odposlech přenášených dat nepovolanými osobami. 

Specifickým využíváním kamerového systému je úsekové radarové měření rychlosti, které je ve 

městě Havířově využíváno již od roku 2016. V současné době jsou v provozu celkem tři úseky měření 

rychlosti. Aktivní měřený úsek motoristé poznají podle příčné bílé čáry na vozovce a kamer 

na sloupu veřejného osvětlení. 

Úsekové měření funguje na principu měření doby, za kterou vozidlo přesně vymezený úsek projede. 

Na začátku a na konci úseku radar každé vozidlo vyfotí. Systém průběžně vyhodnocuje, které 

vozidlo projelo úsekem rychleji, než je povoleno. Vyhodnocený záznam složený z několika 

fotografií, data, času, doby průjezdu a vypočtené rychlosti uloží a odešle ke zpracování. Odesílání 

dat je automatické, zařízení nepotřebuje žádnou obsluhu. 

Zjištěné přestupky řeší Městská policie Havířov, která jednotlivé případy předává oddělení 

dopravních přestupků na správním odboru Magistrátu města Havířova: 

• Od 1.1.2016 bylo zprovozněno úsekové měření na ul. Dělnická  - v úseku od křižovatky 
s ul. Mánesovou po okružní křižovatku s ul. Moskevskou v Havířově-Městě. 
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• Od 1.4.2017 bylo zprovozněno úsekové měření na Národní třídě  - v úseku od křižovatky 
s ul. Lipová po ul. Kpt. Nálepky v Havířově-Městě. 

• Od 1.9.2018 bylo zprovozněno úsekové měření rychlosti na Dlouhé třídě  - v úseku 
od křižovatky s  ul. E.F. Buriana  po ul. 17.listopadu v Havířově-Městě. 

V roce 2009 byl jako první v republice realizován projekt "Mobilní služebna MP Havířov". Na základě 

veřejné zakázky byl zakoupen obytný přívěs, který byl upraven a přestavěn dle požadavků městské 

policie na mobilní služebnu. V listopadu 2018 byla oficiálně slavnostně představena a předána 

do zkušebního provozu nová mobilní služebna Městské policie Havířov, tzv. MSMP II, a to na základě 

výborných zkušeností s mobilní služebnou, která byla pořízena již v roce 2009.  

Pro cyklohlídky byla v roce 2018 pořízena dvě nová elektrokola značky Merida. 

Aktivity zaměřené na prevenci kriminality  

Program prevence kriminality je v Havířově realizován již od roku 1996. Největší část tvoří projekty 

sociální prevence, které byly většinou zaměřeny na vytvoření podmínek pro využití volného času 

dětí a mládeže v Havířově a na aplikaci Systému včasné intervence v Havířově, postupné zapojování 

subjektů pracujících s problémovými dětmi a realizaci programů, do kterých jsou problémové děti 

společně s rodiči zařazovány. 

Na realizaci preventivních aktivit v Havířově spolupracuje celá řada subjektů. Jedná se o městskou 

policii, PČR, příspěvkové organizace města, občanská a zájmová sdružení, charitativní a církevní 

organizace i subjekty z oblasti komerční sféry. 

Ve městě Havířově dlouhodobě působí manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor. 

Na městské policii jsou zřízeny také dvě pozice inspektorů – preventistů, kteří komplexně plní 

speciální úkoly při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárním městě, 

zajišťují provádění pravidelných besed pro děti mateřských a základní škol, v dětských domovech, 

dále pro občany v penzionech, domovech, zúčastňují se besed s občany, spolupracují s projektovým 

manažerem MP Havířov. 

Havířov má vybudovanou bezdrátovou síť městského rozhlasu, která je určena pro potřeby 

integrovaného záchranného systému a pro potřeby řešení krizových situací, mezi které se řadí např. 

požáry, povodně, hrozba výbuchu apod. 

Sociálně vyloučené lokality  

Ve městě Havířov se nacházejí sociálně vyloučené lokality, tedy místa „obývaná významnou měrou 

osobami, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením“2. Jejich 

identifikace úzce souvisí nejen s problematikou nezaměstnanosti, nedostatku pracovních příležitostí 

a vzdělanosti, ale i s dalšími faktory jako jsou například kriminalita, obyvatelnost budov či kvalita a 

dostupnost veřejných služeb. 

Podle Analýzy struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov (listopad 2015), zpracoval RNDr. 

Milan Polednik, jsou v rámci města Havířova identifikovány 2 vyloučené lokality: 

 

2 zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (http://slovnik.mpsv.cz/socialne-vyloucena-lokalita.html) 

http://slovnik.mpsv.cz/socialne-vyloucena-lokalita.html
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• Šumbark (mezi ulicemi Obránců míru, Jarošova, Dukelská, Anglická, Šenovská (cca 1200 
obyvatel) 

• Prostřední Suchá (kolem ulic Dělnická, Nový Svět, Kapitána Jasioka, Hornická (cca 350 
obyvatel) 

Vedle sociálně vyloučených lokalit se na území Havířova nachází také problémové sociální ubytovací 

zařízení, které lze nalézt například v Prostřední Suché Hotelový dům Impuls nebo Havířov-Město 

Ubytovna Mašinka. Platnou územně plánovací dokumentací je v současné době povolování dalších 

ubytoven na území města omezeno. 
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7. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Podle Registru škol a školských zařízení MŠMT se v Havířově nachází 20 mateřských a 19 základních 

škol. 

Statutární město Havířov je zřizovatelem 17 základních škol a 18 mateřských škol. Z toho pět 

mateřských škol má navíc ještě 6 odloučených pracovišť. Pět mateřských škol, z nich jedna 

s polským jazykem vyučovacím, je součástí 4 základních škol a nemají vlastní právní subjektivitu. 

KÚ MSK je zřizovatelem 1 mateřské školy a jedné základní školy, která je součástí školy střední, a 

u 1 mateřské školy a 1 základní školy je zřizovatelem privátní sektor. 

Kapacitně největší základní školou (760 žáků) je škola sídlící na adrese 1. máje 956/10a, Havířov-

Město. Kapacitně největší mateřskou školou (219 žáků) je školka se sídlem na ulici Petřvaldská 262. 

Celkový pohled na zařízení a jejich kapacity poskytuje Tabulka 46. 

Podle dat o naplnění kapacit MŠ z roku 2014 bylo průměrné zařízení ve městě zaplněno z 98,2 %. 

Většina byla zaplněna na 100 %, několik mezi 99,9 % - 90 % a jen dvě méně než 90 % (89 % a 88,1 %).  

Tabulka 46 Mateřské a základní školy v Havířově 

Zařízení Kapacita 

Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o. 
- Okružní 1208 

75 

Mateřská škola Paraplíčko 
- Mozartova 1092 

42 

Mateřská škola 
- Mládí 1147 

155 

Mateřská škola 
- Moravská 404 

161 

Mateřská škola 
- Emila Holuba 1403 

116 

Mateřská škola 
- Přímá 1333 

134 

Mateřská škola 
- Radniční 619 

182 

Mateřská škola 
- U Topolů 688 

60 

Mateřská škola 
- U Jeslí 894 

68 

Mateřská škola 
- Balzacova 1190 

196 

Mateřská škola 
- Okružní 1070 

75 

Mateřská škola  
- Československé armády 201 

77 

Mateřská škola 
- A. S. Puškina 908 

96 

Mateřská škola 
- Švabinského 993 

69 

Mateřská škola „U kamarádů“ 
- Čelakovského 1240 

72 

Mateřská škola 
- Horymírova 1194 

100 

Mateřská škola 
- Petřvaldská 262 

219 
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Zařízení Kapacita 

Mateřská škola 
- U Stromovky 415 

66 

Mateřská škola 
- Lípová 718 

146 

Mateřská škola 
- Sukova 820 

78 

Základní škola a Mateřská škola Havířov 
- Zelená 112 

40 MŠ / 90 ZŠ 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím 
- Selská 429 

25 MŠ / 90 ZŠ 

Základní škola a Mateřská škola  
- Na Nábřeží 1374 

46 MŠ / 520 ZŠ 

Základní škola 
- Frýdecká 452 

74 MŠ / 330 ZŠ 

Základní škola 
- Karolíny Světlé 1372 

500 

Základní škola 
- Marie Pujmanové 1151 

450 

Základní škola 
- Generála Svobody 284 

650 

Základní škola 
- Gorkého 329 

530 

Základní škola 
- Marušky Kudeříkové 1143 

550 

Základní škola 
- Žákovská 1006 

500 

Základní škola 
- 1. máje 956 

760 

Základní škola 
- Jarošova 851 

360 

Základní škola 
- Školní 814 

300 

Základní škola 
- Kapitána Jasioka 685 

300 

Základní škola 
- Františka Hrubína 1537 

430 

Základní škola 
- Mládežnická 1564 

600 

Základní škola 
- Moravská 497 

500 

Montessori základní škola Úsměv 
- Marušky Kudeříkové 1143 

60 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení MŠMT 

V Havířově se nachází podle Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT osm středoškolských zařízení. 

První z těchto škol, jak je uvádí  

Tabulka 47, nabízí studentům čtyřleté obory s maturitní zkouškou i tříleté obory s výučním listem. 

Střední škola technických oborů nabízí širokou nabídku studijních i řemeslných oborů technického 

zaměření. Další střední školy technického zaměření nabízí obory se zaměřením na stavebnictví, 

elektrotechniku a průmysl. V Havířově se nachází dvě gymnázia. Na území Havířova se také nachází 

jedno zařízení Vyšší odborné školy, které nabízí studentům obory Gastronomie a hotelnictví, 

Cestovní ruch a Veřejná správa a regionální rozvoj. 
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Tabulka 47 Střední a vyšší odborné školy v Havířově 

Zařízení Kapacita 

Střední škola 
- Kapitána Jasioka 635 

1 100 

Střední škola technických oborů 
- Lidická 600 

1 350 

Střední škola elektrotechniky a strojírenství 
- Sýkorova 1/613 

800 

Střední průmyslová škola stavební 
- Kollárova 1308 

480 

Střední průmyslová škola elektrotechnická 
- Makarenkova 513 

420 

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. 
- Tajovského 1157 

685 

Gymnázium 
- J. A. Komenského 328 

495 

Gymnázium 
- Studentská 1198 

660 

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. 
- Tajovského 1157 

445 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení 

Registr MŠMT eviduje na území města i několik dalších zařízení, včetně dětského domova a dvou 

základních uměleckých škol. Informace o těchto zařízeních obsahuje Tabulka 48. 

Tabulka 48 Další školská zařízení ve městě Havířově 

Zařízení Kapacita 

Dětský domov a Školní jídelna 
- Čelakovského 1270 

24 

ASTERIX-středisko volného času  
- Na Nábřeží 23 

- 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově  
- Haškova 1475 

- 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů 
- Na Schodech 1 

1 200 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka 
- Jaroslava Vrchlického 1471 

856 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení 

Tabulka 49 poskytuje na základě dat SLDB 2011 informace o vyjížďce žáků z Havířova do jiných 

měst. Mimo vyjížďky v rámci obce je nejčastější vyjížďka do jiného okresu kraje (1 103 žáků). 

Nejčastější doba, kterou tráví žáci na cestě, byla 30–44 minut. 

Tabulka 49 Vyjížďka žáků z Havířova 

Vyjíždějící žáci v roce 2011 Počet žáků a studentů 

Vyjíždějící do škol celkem (kam?) 5 880 

o v rámci obce 3 481 

o do jiné obce okresu 653 

o do jiného okresu kraje 1 103 

o do jiného kraje 587 
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o do zahraničí 56 

Vyjíždějící denně mimo obec celkem (z toho doba cesty) 1 684 

o do 14 minut 91 

o 15 - 29 minut 387 

o 30 - 44 minut 636 

o 45 - 59 minut 379 

o 60 - 89 minut 162 

o 90 a více minut 25 

o nezjištěno 4 

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ 

Pohled na výdaje na Vzdělávání a školské služby a jejich strukturu poskytuje Tabulka 50. Z této 

tabulky je patrné, že ve sledovaných letech 2014 až 2018 docházelo ke značnému kolísání těchto 

výdajů. V roce 2014 dosáhly svého maxima výdaje na základní školy a v roce 2018 na školy 

mateřské. Z pohledu absolutní výše výdajů byl nejnižší rok 2016 s hodnotou 121 milionů. Naopak 

nejvyšší výdaje byly registrovány v roce 2018 (247 milionů Kč). 

Tabulka 50 Výdaje na vzdělávání a školské služby v letech 2014-2018 (v tis. Kč) 

Položka výdajů 2014 2015 2016 2017 2018 

Rozpočet celkem 1 340 678 1 126 737 1 002 938 1 408 118 1 521 968 

Vzdělávání a školské služby 238 462 137 699 121 584 157 768 247 813 

• Předškolní a základní vzdělávání 238 259 137 426 118 129 154 463 243 563 

o Mateřské školy 30 913 33 206 41 107 40 326 63 651 

o Základní školy 206 493 103 398 75 236 111 293 176 711 

o Základní školy pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

- - - - - 

• Základní umělecké, jazykové a 
zájmové vzdělávání 

80 40 3 122 2 737 4 092 

• Ostatní výdaje 123 233 333 568 158 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

Relativní pohled na strukturu výdajů na mateřské a základní školy poskytuje Tabulka 51. Z této 

tabulky vyplývá, že ve všech sledovaných letech byla větší část výdajů vynaložena na základní 

školství (tento fakt není vzhledem k rozložení kapacit nikterak překvapivý). I přes to docházelo 

v jednotlivých letech ke značnému kolísání struktury výdajů. 

Tabulka 51 Struktura výdajů na předškolní a základní vzdělávání v letech 2014-2018 

Položka výdajů 2014 2015 2016 2017 2018 

MŠ na Předškolní a základní 13,0 % 24,2 % 34,8 % 26,1 % 26,1 % 

ZŠ na Předškolní a základní 86,7 % 75,2 % 63,7 % 72,1 % 72,6 % 

Celkem na rozpočtu (Předškolní a základní vzdělávání) 17,8 % 12,2 % 12,1 % 11,2 % 16,3 % 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

Tabulka 52 zobrazuje dojezdovou vzdálenost na jednotlivé veřejné vysoké školy pro studenty 

z Havířova. Do vzdálenosti 100 km se nachází Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská-Technická 

univerzita Ostrava a Slezská univerzita v Opavě. V Havířově také sídlí Vysoká škola PRIGO. Jedná se 
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o soukromou vzdělávací instituci, která nabízí studentům možnost studovat ekonomické obory a 

obory týkající se sociálních služeb. 

Tabulka 52 Vzdálenost dojížďky na veřejné vysoké školy z Havířova 

Název Vzdálenost (v km) 

Ostravská univerzita  18 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 26 

Slezská univerzita v Opavě 50 

Univerzita Palackého v Olomouci  104 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 139 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 182 

Masarykova univerzita  182 

Mendelova univerzita v Brně  182 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 182 

Vysoké učení technické v Brně 182 

Zdroj: MŠMT, aplikace mapy.cz 
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8. KULTURA, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A SPORT 

8.1  Kultura a spolková činnost 

Podle Městského informačního centra Havířov se ve městě nachází 3 kulturní domy, 4 galerie, 

výstavní prostor, 2 kina, letní kino a společenský dům. 

První z kulturních domů, KD Radost, který sídlí na Hlavní třídě, byl v roce 2003 zapsán jako kulturní 

památka. Součástí KD Radost je multifunkční sál, který může sloužit k pořádání koncertů, 

konferencí, plesů a dalších kulturních nebo komerčních akcí. V budově se také nachází galerie. 

Druhý kulturní dům, KD Petra Bezruče, se nachází na adrese Hlavní třída 31a, Havířov-Město. 

Součástí KD Petra Bezruče je velký sál s kapacitou 555 míst, loutkový sál s kapacitou 100 míst, 

výstavní síň (Galerie Maryčka), aula, 9 učeben, 3 pohybové sály, restaurace a kanceláře Městského 

kulturního střediska, příspěvkové organizace města. Třetí kulturní dům ve městě je KD Leoše 

Janáčka, na Dlouhé třídě, jehož součástí je kino Úsvit se sálem s kapacitou 709 míst, které 

v současné době není téměř využíváno. Součástí KD Leoše Janáčka je také výstavní síň Viléma 

Wünscheho, 2 pohybové sály a učebny. 

V Havířově sídlí kino Centrum, které prošlo v roce 2012 rekonstrukcí na multikino a nabízí program 

pro děti i dospělé. V kině Centrum se nachází velký filmový sál, malý filmový sál, výstavní prostor, 

kinokavárna a zábavní klub. V letních měsících je také otevřeno na ulici Na Nábřeží Letní kino, které 

s kapacitou více než 1 560 diváků nabízí kromě promítání i možnost pořádání koncertů nebo 

hudebních festivalů.  

Součástí Společenského domu, který se nachází na Dlouhé třídě 19, je společenský sál s balkonem, 

banketka, foyer a od roku 2013 také stálá expozice pod názvem Historie psaná uhlím, věnovaná 

historii města Havířova a hornictví a spravovaná příspěvkovou organizací města Městská knihovna 

Havířov. Objekt slouží pro pořádání společenských akcí, plesů, karnevalů pro děti, večírků, 

tanečních kurzů, školení a prezentace firem. 

V Havířově se nachází Výstavní síň Musaion, která je součástí Muzea Těšínska. Výstavy v této síni 

nabízí pohled na historii, etnografii a uměleckou tvorbu na území města, součástí této síně je stálá 

expozice pod názvem Než se město zrodilo. Další pohled na historii regionu nabízí Kotulova 

dřevěnka, která je kulturní památkou. Tato roubená lidová stavba patří k nejstarším na Těšínsku 

a je rovněž jednou z poboček Muzea Těšínska. Poskytuje obraz o původní zástavbě regionu, uvnitř se 

nachází expozice o lidovém bydlení, která prezentuje vybavení interiéru a způsob života na přelomu 

19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska. Kotulova dřevěnka je pro návštěvníky 

otevřena sezónně od května do konce října. Kapitolu z novodobé historie regionu připomíná třetí 

pobočka Muzea Těšínska na území města Havířova  - Památník životické tragédie, který slouží jako 

trvalá připomínka obětí nacistické zvůle. Tento památník je národní kulturní památkou. Pomník 

Matky, slavnostně odhalený v roce 1949, je také mementem všech obětí okupace. U pomníku byla v 

letech 1982-1984 vystavěna budova, v níž je umístěna stálá muzejní expozice „Okupace a odboj na 

Těšínsku v letech 1938-1945“. 

Soukromá galerie Krystal na Dělnické ulici se soustředí především na prezentaci a podporu 

současného umění, designu a fotografie v mezinárodním měřítku. Pořádá výstavy, vzdělávací 

programy, besedy, workshopy pro dospělé, odborné přednášky, výtvarné dílny. 
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Městská knihovna Havířov nabízí více než 200 tisíc titulů všech žánrů, navíc také 14 tisíc audio knih. 

Hlavní sídlo knihovny se po rekonstrukci křídla G Magistrátu města Havířova v roce 2012 

nachází na ulici Svornosti. Rekonstrukce zároveň umožnila soustředit pod jednu střechu pobočky 

pro dospělé, děti a hudební oddělení, které byly do té doby rozptýlené v různých částech města. 

V jedné budově se rovněž nachází oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu, oddělení 

regionálních funkcí a meziknihovní výpůjční služba, včetně sálu a učebny pro široké komunitní 

využití. Podařilo se tak vytvořit "rodinnou" knihovnu, to znamená, že její služby mohou využívat 

všichni rodinní příslušníci současně na jednom místě. 

Pobočka na ulici Šrámkova nabízí několik oddělení, mezi nimi dětské oddělení a klub pro mládež  

K-klub. Na ulici Seifertova si mohou návštěvníci kromě běžného oddělení pro děti a dospělé, také 

vypůjčit knihy z tematického Eko koutku s ekologickou tematikou z rozličných oborů, hudební 

nahrávky zachycující hlasy běžných i méně častých druhů našich ptáků, plazů, obojživelníků, hmyzu 

i savců a deskové hry. Součástí ekologické výchovy jsou přednášky pro děti a dospělé s ekologickou 

tematikou, besedy ke Dni Země i soutěže pro děti - Ekohrátky a Ekolympiáda. Další pobočky Městské 

knihovny, které sídlí na ulici U Jeslí, Generála Svobody, Hornosušské, Padlých hrdinů (v budově 

Památníku životické tragédie) a Občanské, nabízejí svým návštěvníkům kombinované oddělení 

pro děti, mládež a dospělé. Pobočka na ulici U Zborůvky nabízí svým návštěvníkům stejné služby, 

ale s literaturou v polském jazyce a je zde rovněž k dispozici počítač s internetem pro veřejnost. 

Městská knihovna kromě své knihovnické činnosti a akcí na její podporu (Pasování prvňáčků 

na čtenáře, Noc s Andersenem, Týden knihoven) pořádá také výstavy fotografického a výtvarného 

umění, křesty knih, besedy, soutěže apod. 

Součástí Městské knihovny je v neposlední řadě i Městské informační centrum, které bylo otevřeno v 

roce 1996. Činnost městského informačního centra (dále MIC) je zaměřena na poskytování informací 

občanům města a návštěvníkům Havířova. Jedná se o nabídku ubytování, stravování, návštěv 

kulturních akcí a památek a sportovního vyžití, nabídku informací o místních firmách, pomoc při 

orientaci ve městě, informace o vlakových a autobusových spojích. Mimo to MIC nabízí široký 

sortiment map, pohledů, upomínkových předmětů, prodej jízdenek a vstupenek. MIC je rovněž 

prodejcem karty Senior slevenka a karty Těšínské Slezsko Region Card. 

Město si v průběhu let vytvořilo stabilní nabídku tradičních kulturních akcí a snaží se ji 

přizpůsobovat změně hodnot společenských skupin, které ovlivňují poptávku po nových aktivitách 

a službách. V současné době je vyšší poptávka po realizaci velkých kulturních projektů v oblasti tzv. 

masové kultury. Pořádání specifických celoměstských akcí či festivalů patří k nástrojům vytvářejícím 

pozitivní image města navenek. Nabídka kulturních služeb ve městě Havířově je přizpůsobena 

struktuře jeho obyvatel.  

V Havířově je každoročně pořádán festival Havířovské slavnosti, který v areálu Sportovní haly Slavie 

nabízí bohatý hudební program. Festiválek v Letním je další z řady festivalů pořádaných v Havířově, 

kde účinkují a soutěží místní amatérské kapely. Havířov je také jedním z měst, ve kterém jsou 

pořádány koncerty v rámci mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. V Havířově je také 

každoročně pořádán mezinárodní soutěžní hudební festival amatérských kapel Líheň. 

Již 27 let se v jarních měsících koná Miss Reneta - tradiční mezinárodní projekt soutěže krásy 

studentek středních škol. Období před velikonočními i vánočními svátky je ve znamení mnoha 

kulturních akcí především na náměstí Republiky, včetně prodejního jarmarku a připomínek 
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tradičních řemesel a zvyků. Vstup do nového roku je neodmyslitelně spojen s ohňostrojem v centru 

města. 

MKS dále organizuje celou řadu přehlídek pro filmové fanoušky, podílí se také na projektu 

MINITEATRO Jiřího Tibitanzla, což je festival malých profesionálních divadel pro děti, jediný festival 

svého druhu v ČR. Středisko také organizuje mezinárodní konferenci Zelená města.  

Město v rámci své dotační politiky podporuje širokou škálu kulturních aktivit ve městě, mezi ně patří 

již zmíněný mezinárodní hudební festival Líheň, dále pořádání koncertů v hudebních klubech 

Stolárna a JAZZ CLUB NEBE. Podporuje muzikálovou autorskou amatérskou tvorbu, koncertní činnost 

žáků a pedagogů 2 základních uměleckých škol, výstavní činnost, společenské aktivity církví, 

obnovený Studentský Majáles, Havířovské dvorky, folklorní taneční a hudební soubory, společenský 

tanec a bohatý kulturně společenský život havířovských a okolních spolků.  

Tabulka 53 Rozpočtové výdaje na kulturu 

Položka rozpočtu (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 67 737 71 447 62 165 70 888 69 852 

• Kultura 21 096 20 970 21 519 23 299 25 487 

o Činnosti knihovnické 19 714 19 362 19 316 20 608 23 170 

• Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a 
historické povědomí 

50 50 125 56 93 

• Činnosti registrovaných církví a náboženských společností - - - 25 - 

• Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a 
sdělovacích prostředků 

46 591 50 427 40 521 47 508 44 272 

Zdroj: Monitor (portál Ministerstva financí České republiky) 

V Tabulka 53 jsou detailně zachyceny výdaje na kulturu v Havířově v letech 2014-2018. Z tabulky je 

patrné, že výdaje na kulturu jsou relativně stabilní součástí rozpočtu, kdy se ve sledovaných letech 

pohybovaly v rozmezí 62-71 milionů korun. Každoročně tvořila nejvyšší podíl na celkových výdajích 

položka „Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků“. Z položky 

„Kultura“ tvoří průměrně mezi roky 2014–2018 90,9 % položka „Činnosti knihovnické“. 

Město Havířov každoročně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, vybrané učitele a žáky a osobnosti ve 

vybraných oblastech společenského života, a to poukazem, který mohou uplatnit na sportovní, 

kulturní nebo zdravotní služby. 

8.2 Sport 

Téma sportu je detailně zpracováno ve strategickém dokumentu „Plán rozvoje sportu města 

Havířova v letech 2018-2025“, který byl schválen 23.9.2019 v ZMH usnesením č.236/8ZM/2019. 

Následující text obsahuje některé důležité informace, které vyplývají právě z tohoto dokumentu. 

Velkou část sportovních zařízení spravuje ve městě Správa sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ) 

Havířov. Následující tabulka (Tabulka 54) obsahuje informace o víceúčelových halách na území 

města. 
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Tabulka 54 Přehled víceúčelových sportovních hal v Havířově 

Objekt Zařízení 
Vlastnické 

právo 
Provozovatel Stav 

Potenciál 
rozvoje 

Sportovní hala 
Slavie 

3 tělocvičny (1 pro 
sálové sporty, 1 pro 

gymnastiku a 
úpolové sporty), 

sauna, badminton, 
bazén, posilovna 

SMH SSRZ vyhovující 
rozšíření 
zázemí 

Víceúčelová 
hala Havířov 

krytá ledová plocha, 
bowling 4 dráhy, 

tělocvična 
SMH SSRZ vyhovující 

renovace 
bowlingu 

Sportovní hala 
Žákovská 

víceúčelová hala pro 
basketbal, volejbal, 

florbal, futsal a 
badminton 

SMH SSRZ vyhovující 
rozšíření 

šatnového 
zázemí 

Tělocvična 
Palackého 

lezecká stěna 
vhodná pro děti a 

začátečníky, 
badminton 

SMH SSRZ vyhovující 
boulderingová 

stěna 

Vzpěračská hala 
Havířov 

zařízení pro 
vzpírání, fitcentrum, 

tělocvičny, 
badminton, 
saunárium 

Sportovní klub 
vzpírání Baník 

Sportovní klub 
vzpírání Baník 

vyhovující 
rekonstrukce a 
renovace haly 

Centrum 
Severka 

tělocvična, posilovna 
soukromý 
majitel 

Karate 
Havířov, z.s. 

vyhovující - 

Sportoviště 
Hodně dobré 

multifunkční hala s 
umělým povrchem 

(basketbal, volejbal, 
tenis vč. cvičné 

stěny, stolní tenis), 
tělocvična, sauna, 

badminton, jumping, 
2 venkovní tenisové 

kurty 

soukromý 
majitel 

soukromý 
provozovatel 

vyhovující - 

Sportovní hala 
pro stolní tenis 

sportovní hala se 
zázemím a 

ubytovacími 
kapacitami 

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Baník Havířov 

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Baník Havířov 

nové zařízení - 

Zdroj: Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 

Strategický dokument rozvoje sportu dále obsahuje výčet tělocvičen, sportovních hal a venkovních 

hřišť základních a středních škol, fotbalových stadionů a hřišť, tenisových kurtů a hal, volně 

dostupných specializovaných sportovišť, krytých bazénů, koupališť a rekreačních areálů  

a v neposlední řadě také fitness center, wellness center a komerčních zařízení.  

Z výše jmenovaných spadá pod SSRZ mimo jiné 13 hřišť základních škol, workoutové hřiště, 

multifunkční hřiště v Životicích, dětské dopravní hřiště, polyfunkční dětské hřiště Fibichova, 

multifunkční hřiště Jedlová, veřejné sportoviště Kpt. Jasioka, veřejné sportoviště M. Pujmanové, 

hřiště Nový svět v Prostřední-Suché, veřejné sportoviště V. Nezvala a multifukční hřiště Gen. 

Svobody. SSRZ Havířov má ve správě také nový Sportovně relaxační areál na ulici Lázeňská. Mimo 

tato sportoviště také SSRZ spravuje areál zámku Havířov a je odpovědné za údržbu veřejných kašen. 
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Ve fotbalovém areálu v Prostřední Suché působí Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s., který pokrývá 

všechny věkové kategorie od přípravky do týmu mužů a BOX Havířov z.s. Dalšími fotbalovými 

družstvy jsou: 

• oddíl fotbalu TJ Slovan Havířov, z.s., který byl v roce 2011 po předchozím spojení s MFK 
Havířov obnoven, 

• FK Gascontrol Havířov, z.s., který se specializuje na ženský fotbal, 

• TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. 

Hokejový klub HC Havířov 2010 s.r.o. s extraligovou historií nyní působí v první lize. Svá domácí 

utkání hraje ve Víceúčelové hale na adrese Těšínská 1296, stejně jako hokejová mládež 

HC AZ Havířov 2010 z.s. V hale nadále působí také krasobruslaři z Kraso klub Havířov z.s. Další 

sportovní odvětví a oddíly jsou zachyceny v Tabulka 55. 

Tabulka 55 Sportovní oddíly v Havířově 

Odvětví Oddíly 

Atletika 
Atletický Klub 
Havířov z.s. 

Tělovýchovná 
jednota Start 
Havířov, oddíl 

atletiky. 

Atletický oddíl 
Slavia Havířov, z.s. 

Havířovský 
atletický klub 

Basketbal BK Havířov z.s. 

Tělovýchovná 
jednota Start 
Havířov, oddíl 

basketbalu 

Basketbalový Club 
Slavia Havířov, z.s. 

- 

Bojové sporty 
JUDO CLUB 

HAVÍŘOV z.s. 
Box Havířov z.s. 

SK Kick Wolf Team, 
z.s. 

Teakwondo W.U.F. 
Havířov, zapsaný 

spolek 

Florbal 
Florbal Havířov, 

z.s. 
TJ Slovan Havířov, 
z.s., oddíl florbalu 

1. SFK Havířov, z.s. 
Orel jednota 

Havířov 

Fotbal 
Městský Fotbalový 
Klub Havířov, z.s. 

TJ Slovan Havířov, 
z.s., oddíl fotbalu 

FK Gascontrol 
Havířov, z.s. 

TJ Havířov-Dolní 
Datyně, z.s. 

Gymnastika 
Gymnastika M&E 

Havířov, z.s. 

Sportovní 
gymnastika T. 
Havířov z.s. 

Sportovní klub 
moderní 

gymnastiky Havířov 
z.s. 

- 

Hokej 
HC AZ Havířov 2010 

z.s. - mládež 
HC Havířov 2010 

s.r.o. - muži 

NAHL (nezávislá 
amatérská 

hokejová liga), z.s. 
- 

Karate 
Karate Havířov, 

z.s. 

Sportovní klub 
karate Budo 
Havířov, z.s. 

Tělovýchovná 
jednota Start 
Havířov, oddíl 

karate 

- 

Tenis/softtenis 
Tenisový klub 
Havířov, z.s. 

Tennis Hill Havířov 
z.s. 

Tenisový klub 
Tenet, z.s. 

První softtenisový 
klub Havířov, z.s. 

Tělovýchovné 
jednoty 

TJ Slovan Havířov, 
z.s., oddíl florbalu 

Tělovýchovná 
jednota Start 
Havířov, oddíl 

atletiky 

TJ Baník Havířov 
z.s. 

TJ Havířov-Dolní 
Datyně, z.s. 

Volejbal 
Volejbalová 

akademie mládeže 
Havířov, z.s. 

 - - 

Taneční sporty 
Taneční škola 

Horizonty Havířov, 
z.s. 

Taneční skupina 
LIMIT DANCE 

CORPORATION 
Havířov, z.s 

Victory Dance 
Havířov 

TS LDance, z.s. 

Zdroj: Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025  
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Tabulka 56 zachycuje vývoj jednotlivých složek financování sportu z rozpočtu města. 

Nejvýznamnějšími položkami jsou příspěvek na provoz SSRZ a dotace sportovním organizacím. 

Od roku 2014 se tak celkový objem prostředků do oblasti sportu navýšil o 40 procent. Nejvyšší 

provozní výdaje na provoz SSRZ byly alokovány v roce 2014 a 2018, nejvyšší objem dotací 

sportovním organizacím pak byl vyplacen v roce 2018, přičemž v tomto roce více než 20 milionů Kč 

představovala významná investiční dotace. 

Tabulka 56 Vývoj financování sportu z rozpočtu SMH (tis. Kč) 

Výdaj z rozpočtu města 2014 2015 2016 2017 2018 

Příspěvek na provoz SSRZ 36 699  32 232 30 821 33 899 37 011 

Výdaje na investice, rekonstrukce a 
údržbu sportovních zařízení v 
majetku města 

1 127 16 332 2 617 33 334 14 341 

Dotace sportovním organizacím na 
základě Zásad 

33 335 23 057 23 089 25 260 48 719 

Dotace středním školám na odměny 
vedoucím sportovních kroužků 

115 194 233 194 209 

Havířovská liga základních škol  90 97 107 106 146 

Havířovská liga středních škol  115 103 118 108 140 

Celkem 71 482 72 015 56 985 92 902 100 567 

Zdroj: Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 

Graf 16 zachycuje poměr jednotlivých nejvýznamnějších položek z předchozí tabulky.  

Graf 16 Vývoj financování hlavních složek podpory sportu z rozpočtu SMH (tis. Kč) 

 

Zdroj: Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025  

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoj financování hlavních složek podpory sportu z rozpočtu 
SMH (tis. Kč)

Dotace sportovním organizacím na základě Zásad

Výdaje na investice, rekonstrukce a údržbu sportovních zařízení v majetku města

Příspěvek na provoz SSRZ



    Kultura, společenský život a sport 

 

 
Stránka | 78 

 

 

 

Komparace financování sportu s  dalšími městy  

V další části jsou prezentovány výsledky komparace financování sportu s dalšími městy. Předmětem 

zájmu z hlediska financování sportu byly dvě základní oblasti: 

• sportovní dotace z rozpočtu města (dotace sport); 

• příspěvky na provoz sportovních zařízení v majetku města. 

Běžné výdaje do oblasti sportu jsou pak prostým součtem těchto oblastí. Tabulka 57 demonstruje 

základní charakteristiky rozpočtů zkoumaných měst. Města jsou seřazena podle celkového objemu 

běžných výdajů do sportu (poslední sloupec tabulky). Pro potřeby komparace je uveden také průměr 

za všechna města. Z těchto výsledků tak vyplývá, že se Havířov blíží nejvíce průměrné hodnotě 

běžných výdajů. V další části byly podrobeny analýze obě složky běžných výdajů do oblasti sportu 

na základě poměrových ukazatelů. 

Tabulka 57 Komparace základních charakteristik rozpočtů a financování sportu (tis. Kč, 2018) 

Zdroj: Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 

Tabulka 58 nabízí srovnání běžných výdajů do oblasti sportu vzhledem k počtu obyvatel. Nejvyššího 

objemu dosáhla města Karviná a Kladno, Havířov se řadí v tomto srovnání k průměrným hodnotám – 

v přepočtu na jednoho obyvatele tak představují běžné výdaje necelých 1 200 Kč. 

Tabulka 58 Komparace běžných výdajů do sportu vzhledem k počtu obyvatel (Kč, 2018) 

Město Běžné výdaje sport/počet obyvatel (Kč) 

Most 700 

Ústí nad Labem 902 

Zlín 1 191 

Havířov 1 192 

Opava 1 293 

Kladno 1 755 

Karviná 2 012 

Průměr 1 293 

Zdroj: Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 

Město 
Počet 

obyvatel 

Celkové 
výdaje 

rozpočtu 

Běžné výdaje 
rozpočtu 

Kapitálové 
výdaje 

rozpočtu 

Dotace 
sport 

Příspěvky 
na provoz 

Běžné výdaje 
sport 

Most 66 186 1 387 347 1 164 156 223 191 23 227 23 134 46 361 

Opava 56 638 1 456 151 976 751 479 399 11 121 62 138 73 259 

Ústí nad L. 92 952 1 962 850 1 823 387 139 462 42 086 41 781 83 867 

Havířov 71 903 1 521 968 1 146 755 375 213 48 719 37 011 85 730 

Zlín 74 997 1 782 910 1 277 584 505 326 55 969 33 375 89 345 

Karviná 52 824 1 426 279 954 770 471 509 68 303 38 000 106 303 

Kladno 69 054 1 989 666 1 349 193 640 473 32 140 89 076 121 216 

Průměr 69 222 1 646 739 1 241 799 404 939 40 223 46 359 86 583 
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Pokud přepočteme stejný údaj vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (Tabulka 59), jsou mezi městy 

výrazné rozdíly. Havířov vykazuje mírně nadprůměrnou hodnotu, přičemž je podíl obdobný jako 

ve Zlíně či v Opavě. 

Tabulka 59 Komparace běžných výdajů do sportu vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (%, 2018) 

Město Běžné výdaje sport/běžné výdaje rozpočtu (%) 

Most 4,0 % 

Ústí nad Labem 4,6 % 

Zlín 7,0 % 

Havířov 7,5 % 

Opava 7,5 % 

Kladno 9,0 % 

Karviná 11,1 % 

Průměr 7,2 % 

Zdroj: Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 

Tabulka 60 již pracuje jen s objemem dotací do sportu, součástí analýzy tedy nejsou výdaje 

na provoz sportovních zařízení v majetku města, které mohou analýzy výrazně zkreslovat s ohledem 

na odlišnou vybavenost měst, majetkovou strukturu a přítomnost provozně náročných zařízení. 

Z tabulky tak vyplývá, že objem dotací sportovním organizacím překračuje v Havířově průměr 

v kontextu ostatních měst. Je však třeba připomenout, že v roce 2018 byly v rámci dotací z rozpočtu 

SMH vyplaceny mimořádné investiční dotace v objemu překračujícím 20 milionů Kč.  

Tabulka 60 Komparace dotací do sportu vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (%, 2018) 

Zdroj: Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 

 

 

 

Město Dotace sport/běžné výdaje rozpočtu (%) 

Opava 1,1 % 

Most 2,0 % 

Ústí nad Labem 2,3 % 

Kladno 2,4 % 

Havířov 4,2 % 

Zlín 4,4 % 

Karviná 7,2 % 

Průměr 3,4 % 
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8.3 Cestovní ruch a péče o památky 

Mezi nejvýznamnější památky Havířova patří Zámek Havířov s parkem. Tento empírový zámek byl 

v roce 1998 opraven a nyní slouží jako ubytovací a restaurační zařízení vysoké kvality. V Havířově-

Městě se nachází kulturní památka filiální kostel sv. Anny a evangelický kostel, který je rovněž 

kulturní památkou. Další kulturní památky Havířova jsou farní kostel sv. Markéty a Kotulova 

dřevěnka. 

V centru města se nachází Kulturní dům Radost, který byl prohlášen v roce 2003 kulturní památkou. 

Kulturní dům byl postaven ve stylu socialistického realismu 50. let 20. století. Celé centrum 

Havířova bylo prohlášeno v roce 1992 za chráněnou památkovou zónu, pojmenovanou podle stylu 

výstavby „Sorela“. Území zahrnuje soubor obytných budov ohraničený na jedné straně lesoparkem 

Stromovka, na straně druhé vede až po meandry Lučiny. Na severozápadním konci je do chráněného 

území zahrnut zámek a kostel sv. Anny, na jihovýchodním konci památková zóna končí kinem 

Centrum. 

Podle údajů ČSÚ bylo ve sledovaných letech 2012-2018 v Havířově, s výjimkou let 2016 a 2017, osm 

hromadných ubytovacích zařízení. Od roku 2012 se počet pokojů snížil ze 170 na 129 a počet lůžek 

z 342 na 261. V porovnání s městy s obdobným počtem obyvatel se jedná spíše o nižší počet 

zařízení, pokojů i lůžek. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Havířova dále identifikuje 

6 ubytoven. 

Tabulka 61 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Havířově 

Rok Počet zařízení Pokoje Lůžka 

2012 8 170 342 

2013 8 158 326 

2014 8 143 279 

2015 8 131 275 

2016 7 116 240 

2017 7 111 230 

2018 8 129 261 

Zdroj: ČSÚ 

Počet příjezdů a přenocování, který zachycuje Graf 17, měl mezi lety 2012 a 2018 spíše vzestupný 

vývoj. Ač mezi lety 2012 a 2014 došlo k mírnému poklesu, pohybuje se hodnota pro rok 2018 o více 

než 5 000 příjezdů výše, než v roce 2012. Trend počtu přenocování silně kopíroval vývoj počtu 

příjezdů, a tak byl v roce 2018 počet přenocování o více než 8 tisíc vyšší, než v roce 2012. Průměrný 

počet přenocování byl ve sledovaných letech poměrně konstantní, když se pohyboval mezi hodnotou 

1,71 a 1,82 přenocované noci na 1 příjezd. V roce 2018 se podle dat ČSÚ ubytovalo v Havířově 

ze všech statutárních měst ČR nejméně hostů hromadných ubytovacích zařízení, a to 12 853. 

Nejblíže Havířovu byla v této statistice města Kladno (18 047), Prostějov (18 708) a Karviná 

(19 504). 
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Graf 17 Počet příjezdů a přenocování v Havířově v letech 2012-2018 

Zdroj: ČSÚ 

Ačkoliv území Moravskoslezského kraje má vysoký rekreační potenciál, samotný Havířov 

má omezené krajinně rekreační možnosti. Podobně je na tom v nabídce historických a kulturních 

atraktivit. Havířov lze charakterizovat jako území s nízkým rekreačním potenciálem. Proto  Havířov 

není častým cílem turistů a návštěvníků v porovnání s cíli v blízkých Beskydech. Významné postavení 

podporující návštěvnost jsou i místní akce Havířovské slavnosti, Havířov v květech či Havířovský 

kahanec. Současný stav v oblasti cestovního ruchu je možné řešit ve spolupráci s okolními obcemi a 

ORP a např. i v rámci mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, a to při rozvoji cestovního 

ruchu s důrazem na koordinaci rozvojových aktivit. 

V Havířově je podle ČSÚ z hlediska kapacit pro individuální rodinnou rekreaci využito 0,4 % 

z celkového počtu evidovaných domů. Na území města se dále nachází 49 zahrádkových osad 

o celkové ploše přes 68 ha.  

V praxi je velmi obtížná celková a reálná kvantifikace individuálních rekreačních kapacit v území, 

 a to z následujících důvodů: 

- Údaje ze sčítání SLDB 2011 neobsahují úplný přehled o počtu neobydlených bytů využívaných 

ke všem formám rekreace (záleželo na deklarujících osobách) a údaje o individuálních rekreačních 

objektech (zejména chatách) byly naposledy zjišťovány ve sčítání v roce 1991. 

- Problémem je a bude rozlišit čisté druhé bydlení bez rekreace (jak posuzovat neobydlený byt v RD, 

kam jezdí na návštěvu členové rodiny s dětmi a RD není deklarovaný pro rekreační využití). 

Karvinsko je jinak z pohledu cestovního ruchu velmi negativně ovlivněno z minulosti těžbou uhlí, 

která znehodnotila krajinu a životní prostředí, což snižuje obecnou atraktivitu území v povědomí 

domácích i zahraničních návštěvníků. 
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9. SMART CITY 

Spolu s celkovým rozvojem oblastí definovaných v ostatních kapitolách tohoto dokumentu je nutné 

specifikovat strategii rozvoje v oblasti Smart City. Koncept Smart City spočívá ve využití moderních 

technologií s cílem zajištění vyšší efektivity, snížení nákladů a environmentální udržitelnosti. 

Některé koncepty je vhodné implementovat na bázi většího území, resp. počtu obyvatel. Z tohoto 

důvodu jsou Smart koncepty často zaváděny v největších světových městech a u sídel menšího 

charakteru dochází ke sdružení do nadřazených územních celků. Pro SMH je takovým územním 

celkem ostravská aglomerace. Moravskoslezský kraj v roce 2017 vydal strategický dokument 

„Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017-2023 Chytřejší kraj“. Tento 

dokument definuje strategii kraje pro implementaci principů SMART city do praxe. Do zpracování 

této strategie byli přímo zapojeni i zástupci SMH.  

Obrázek 7 Strategické priority a vlajkové projekty pro Chytřejší kraj 2017-2023 

 

Zdroj: Strategie Chytřejší kraj, vlastní zpracování  
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Obrázek výše prezentuje strategické cíle a vlajkové projekty, které tvoří kostru strategie MSK 

týkající se koncepce Smart City. Dokument Chytřejší kraj popisuje a definuje šest základních 

průřezových principů pro tvorbu prioritu a projektů, tyto principy jsou popsány níže. 

Tabulka 62 Průřezové principy Chytřejšího kraje 

Princip Význam 

Infrastruktura Dostupnost infrastruktury pro otevřená data a informace 

Obyvatelé Soustředění chytrých řešení v první řadě na potřeby obyvatel 

Systémy Inteligentní infrastruktura, internet věcí, 3E a bezpečnost 

Inovace Inovativní experimenty a experimentování 

Otevřenost Transparentnost výstupů a výsledků 

Leadership Konzistentní vize, strategické řízení, partnerství 

Zdroj: Strategie Chytřejší kraj, vlastní zpracování  

Při práci na implementaci konkrétních projektů do chodu města je tedy důležité se řídit těmito 

principy. Současně tyto projekty musí být tvořeny a implementovány v souladu se strategickými cíli, 

které definuje strategie Chytřejší kraj. Níže jsou prezentovány tři hlavní skupiny cílů a jejich 

konkrétní promítnutí do života občanů regionu. 

Tabulka 63 Dlouhodobé cíle Chytřejšího kraje 

Úspora času 

při dojížďce za zaměstnáním, vzděláním apod. 

při komunikaci a vyřizování úkonů s úřady 

při hledání a využívání potřebných informací 

při řízení a organizaci veřejné správy 

při uvádění produktů a služeb na trh ke koncovému zákazníkovi 

při návštěvě lékaře, nemocnice 

Úspora peněz 

při uvádění produktů a služeb na trh ke koncovému zákazníkovi 

při spotřebě energie a paliv, při vytápění a chlazení 

při komunikaci a vyřizování úkonů s úřady 

při řízení a organizaci veřejné správy 

při hledání a využívání potřebných informací 

při podnikání a neziskové činnosti 

při nakupování 

Zdravé životní prostředí 

díky snížení vypouštění škodlivých emisí do ovzduší 

díky čištění vzduchu v rekuperačních jednotkách 

díky šetrnějšímu nakládání se zdroji a efektivnější oběhové ekonomice 

díky vyššímu podílu využívání obnovitelných zdrojů energií 

díky snížení teplot ve městě 

díky ohleduplnějšímu a zdravějšímu životnímu stylu 

Zdroj: Chytřejší kraj, vlastní zpracování  

Strategie Chytřejší kraj definuje SMH, včetně jeho příspěvkových a obchodních organizací, jako 

klíčové aktéry iniciativy Chytrého kraje. V rámci realizace projektu byly vedeny rozhovory 

s představiteli vybraných důležitých měst kraje. Z rozhovoru s představiteli Havířova vyplynulo, že 

město v současnosti pracuji s vybranými Smart řešeními, ale komplexní implementace Smart řešení 
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je stále vzdálená. Za implementaci prvků Smart City by v Havířově podle dokumentu Chytřejší kraj 

mělo být zodpovědné oddělení strategického rozvoje. 

V další části kapitoly bude zhodnocena současná úroveň principů Smart City, které byly v SMH 

zavedeny do praxe, a také příklady dobré praxe ze srovnatelných měst ČR a zahraničních 

partnerských měst Havířova. 

Zhodnocení současného stavu  

Níže jsou uvedeny Smart projekty, které byly již implementovány nebo jsou nyní aktivně 

připravovány. 

Wi-Fi v autobusech MHD Havířov 

V souladu s cílem, který je vytyčen v ose „ICT Infrastruktura“, zavedení Wi-Fi do prostředků MHD, 

byla v červnu 2019 spuštěna Wi-Fi síť ve všech prostředních MHD Havířov. Opatření autobusů MHD 

Smart routery znamená, že může být na síť souběžně připojeno více než 30 uživatelů. SMH očekává 

v krátkodobém horizontu zvýšení komfortu a atraktivity cestování MHD a v dlouhodobém horizontu 

využití technologie pro implementaci dalších Smart technologií napomáhajících řízení provozu. 

Obrázek 8 Rozhraní Wi-Fi sítě v MHD Havířov 

 

Zdroj: Oficiální web SMH Havířov (www.havirov-city.cz) 

Dobíjecí stanice pro elektromobily a elektromobilita 

V souladu s cílem „Infrastruktura dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola“ strategie 

Chytřejší kraj se postupně v Havířově začínají instalovat právě tyto dobíjecí stanice. V říjnu 2019 

registroval server evmapa.cz (server sdružující informace o dobíjecích stanicích) v Havířově tři 

takové stanice. První z těchto stanic byla umístěna před budovu magistrátu na adrese Svornosti 2 již 

v roce 2014 a stala se tak teprve čtvrtou nabíjecí stanicí pro elektromobily v Moravskoslezském 

kraji. 

Tabulka 64 Nabíjecí stanice v Havířově 

Adresa stanice Technická specifikace 

Svornosti 2 2× Typ 2 (Mennekes) (22 kW/32 A) 

Dělnická 969/26 
1× Typ 2 (Mennekes) (17 kW/22 A) 

1× Domácí 230V zásuvka (3.5 kW/16 A) 

U Skleníků 1490/24 
1× Typ 2 (Mennekes) (43 kW/63 A) 

1× CHAdeMO (50 kW/120 A) 
1× CCS Combo (50 kW/125 A) 

Zdroj: server fdrive.cz (www.fdrive.cz)  

http://www.havirov-city.cz/
http://www.fdrive.cz/
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Pro využití výše definovaných nabíjecích stanic je logicky nutný rozvoj samotné elektromobility. 

V současné době na linkách MHD Havířov jezdí tři elektrobusy, ty byly uvedeny do provozu v červnu 

roku 2018. Tento nákup je součástí širší iniciativy společnosti 3ČSAD, která tyto elektrobusy 

provozuje, ve snaze o snížení emisí a zavedení Smart technologií do provozu. Na některých 

zastávkách v centru města jsou ve městě také k dispozici grafické panely s dobou odjezdu spojů a 

jejich případným zpožděním. Zájmem města je tato zařízení postupně doplňovat na vybraných 

zastávkách města s ohledem na počty cestujících na konkrétních zastávkách a zvyšovat tím komfort 

přepravy MHD. 

S tématem elektromobility souvisí i problematika elektrokol. Moravskoslezský kraj zapůjčil na dobu 

5 let městu Havířov 4 elektrokola na podporu propagace alternativních možností mobility a 

turisticky oblíbených lokalit se zhoršenou dopravní dostupností.  

Elektromobilitu podporuje rovněž Městská policie Havířov, kdy strážníci na kolech zajíždějí hlavně 

do okrajových částí města a zaměřují se na hlídání parkovišť. Cyklohlídky vyjíždějí do ulic v dubnu a 

končí v měsíci září.  

V Havířově byla v červenci 2019 spuštěna dále služba sdílení jízdních kol, tzv. bikesharing. 

V pilotním provozu spustila společnost Nextbike, která službu zajišťuje, 20 stanovišť s 80 jízdními 

koly. Stanoviště jsou vybrána tak, aby postihla hlavní dopravní uzly ve městě. Občané si mohou kola 

vypůjčit prostřednictvím mobilní aplikace.  

Využití mobilních aplikací 

V Havířově jsou v současné době zřízeny dvě mobilní aplikace, které pomáhají zefektivnit chod 

města. První z nich je aplikace Dej Tip. Tato aplikace umožňuje obyvatelům Havířova upozornit 

pracovníky SMH na neuspokojivý stav např. chodníků, silnic, městské zeleně atp. Zaměstnanci 

příslušných odborů nebo organizací SMH zajistí nápravu této situace.  

Druhou aplikací, která pomocí Smart přístupů v Havířově zlepšuje fungování města, je Parkuj 

v Havířově. Tato aplikace od roku 2018 pomocí čipů umístěných na parkovacích plochách 

u magistrátu města a na Hlavní třídě pomáhá řidičům zjistit informace o obsazenosti daného 

parkoviště.  

Úzce spjaté s problematikou Smart City je i vybavení města ICT technologiemi. Koncepce rozvoje a 

strategie nákupů ICT města Havířov definuje úroveň v současnosti nasazené technologie: 

• virtualizační technologie; 

• fibre channel konektivita (současně s rychlostí 16 Gbps, výhledově 32 Gbps); 

• dvě data centra v rámci jedné budovy (v budoucnu možnost rozšíření na tři); 

• firewallové řešení LAN-WAN firewally. 

Dokument také definuje další možnosti rozvoje a specifikuje jejich technické specifikace. 

Příklady dobré praxe  ostatních měst v  ČR a zahraničních partnerů  

V této části textu budou představeny příklady dobré praxe využití technologií Smart City 

ve srovnatelných městech ČR a zahraničních partnerských městech SMH. 
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Statutární město Olomouc 

V Olomouci probíhá rozvoj konceptu Smart City na ose mobilních aplikací. V současné době jich 

Olomouc na svých stránkách nabízí sedm. Aplikace „Chytrá Olomouc“ nabízí občanům v podobě tzv. 

dashboardu nejdůležitější informace o chodu města. Jsou zde k dispozici například údaje 

o zaplněnosti vybraných parkovišť, uzavírkách silnic, dopravních zácpách a aktuálních příspěvcích 

na sociálních sítích města. Tato aplikace je součástí širší snahy o Smart řešení dopravy ve městě. 

Do té také patří otevření nové dopravní ústředny, ze které je možné pomocí moderních technologií 

optimalizovat provoz na křižovatkách.   

Další dvě aplikace „Moje Olomouc“ a „Sportuj v Olomouci“ nabízí na jednom místě informace 

o kulturním a sportovním vyžití ve městě. Do aplikace „Moje Olomouc“ mohou občané pomocí 

webového formuláře zařadit jimi pořádanou akci, správce aplikace také spolupracuje s významnými 

kulturními subjekty. Obdobně nabízí aplikace „Sportuj v Olomouci“ přehled o klubech, sportovních 

akcích a sportovištích na jednom místě. 

Město také nabízí aplikaci „Třídění odpadu v Olomouci“, která - jak už název může napovědět - 

informuje občany o umístění nádob na tříděný odpad ve městě. Aplikace také dává uživatelům 

možnost nahlásit plný kontejner k vyvezení.  

Statutární město Karlovy Vary 

Technologie Smart City nemusí vždy přímo sloužit obyvatelům města, jako jejich koncovým 

uživatelům. Příkladem tohoto přístupu je využití 3D fotorealistického modelu v Karlových Varech. 

Magistrát Karlových Varů tento model používá při vizualizaci možných rozvojových záměrů, které by 

měnily podobu památkově chráněného centra města. 

Město Kolín 

V Kolíně byl v roce 2018 spuštěn inovativní projekt „Chytrá klíčenka“. „Klíčenka“ je zde 

reprezentována čipovou kartou, která sdružuje několik funkcionalit pro děti navštěvující školy 

v Kolíně. Pomocí této karty je možné: 

• vstupovat do školy a používat další čipové zámky; 

• platit a objednávat obědy; 

• půjčování knih v místní knihovně; 

• využití jako průkazky MHD; 

• nahrát osobní zdravotní knížku s informacemi pro záchranáře. 

Tento projekt byl v roce 2018 oceněn v soutěži „Chytrá města pro budoucnost“. 

Město Omiš 

Toto Chorvatské město je partnerským městem Havířova od roku 2004. V Omiši byla nainstalována 

Smart lavička, která pomocí zabudovaných solárních panelů a USB portů umožňuje obyvatelům 

nabíjení jejich telefonů a dalších přístrojů. Lavička současně také může fungovat jako vysílač Wi-Fi 

signálu. 
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Město Jastrzebie–Zdrój  

Obdobně jako v Havířově, také v polském městě Jastrzebie–Zdrój funguje systém sdílených kol. 

V současné době je občanům města poskytováno 61 jízdních kol, včetně několika kol s dětskými 

sedačkami. Občané města si mohou kola vypůjčit po zaregistrování do systému pomocí mobilní 

aplikace a zaplacení poplatku (10 PLN, tedy cca 60 Kč). Samotná výpůjčka a platba probíhá 

v rozhraní mobilní aplikace, za pomoci QR kódu umístěného na kole. 

Město Harlow 

Pomocí formuláře na webu města je možné si po zadání registrační značky vozidla ověřit platnost 

licence taxikáře, kterou vydává městský úřad.  
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10. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Tento dokument shrnuje výsledky dotazníkové šetření, které bylo realizováno v červenci, srpnu a 

září 2019 v Havířově. Dotazník bylo možné vyplnit elektronickou formou v rámci služby Google 

Forms. Celkově bylo získáno 618 odpovědí. 

Dotazníkové šetření se celkem skládalo z dvaceti pěti otázek. První čtyři otázky byly 

demografického charakteru a sloužily k získání obecných informací o respondentech. Navazující 

otázky zjišťovaly názory respondentů na rozličná témata, např. doprava, školství, životní prostředí, 

sociální služby a další. Smyslem dotazníkového šetření je zapojit do procesu strategického plánování 

širokou veřejnost. Názory občanů mohou být přínosné jak pro získání informací o současném stavu, 

tak jako východisko návrhové části. 

Informace o respondentech 

První čtyři otázky zjišťují demografické a jiné popisné vlastnosti respondentů. Z odpovědí na první 

otázku plyne, že nejčastěji vyplňovali dotazník zaměstnanci (67 %), dále studenti (13 %) a důchodci 

(7 %). Respondentů, kteří uvedli, že jsou v současné době na mateřské/rodičovské dovolené bylo 

6 %. Tyto výsledky ukazují na nižší zastoupení důchodců ve vzorku respondentů, než jich je 

v celkové populaci města.  

 

Z odpovědí na druhou otázku vyplývá, že nejčastěji na dotazník odpovídali respondenti, jejichž 

nejvyšším ukončeným vzděláváním bylo vzdělání střední s maturitou (36 %), téměř stejný poměr 

respondentů dosáhl vysokoškolského vzdělání (35 %), respondentů se středoškolským vzděláním 

bez maturity bylo 15 % a respondentů se základním vzděláním a vyšším odborným vzděláním bylo 

shodně 7 %. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1) Do které skupiny patříte?



    Výsledky dotazníkového šetření 

 

 
Stránka | 89 

 

 

 

 

Co se týká zastoupení jednotlivých věkových skupin respondentů, byla nejčastěji zastoupena skupina 

19-29 let (31 %) a skupina 40-59 let (30 %). Skupina 30-39 let byla zastoupena 27 % respondentů. 

Respondentů nad 60 let bylo 9 % a mladších 18 let byla 4 %. 

 

Na otázku, ve které části města respondenti bydlí, byla vůbec nejčastější odpověď Havířov-Město 

(43 %). Mezi další časté odpovědi patřily městské části Podlesí (23 %) a Šumbark (18 %), další 

městské části byly reprezentovány spíše marginálně. 
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Z informačních zdrojů, které respondenti hodnotili jako ve škole, byly nejlépe hodnoceným 

informačním zdrojem Radniční listy s průměrnou známkou 2,15. Další spíše pozitivně hodnocenou 

možností byly webové stránky města (2,29) a Facebook města (2,36). Naopak negativně hodnotili 

respondenti městský rozhlas (3,45). Respondenti konstatují nízkou frekvenci využití městského 

rozhlasu a navrhují častější využití Facebooku města pro informování o kulturních i jiných 

událostech ve městě. 

 

Nejlépe hodnocenou součástí otázky, týkající se spokojenosti s městských úřadem, bylo prostředí 

magistrátu města s váženým průměrem (2,02), pozitivně hodnocené byly také úřední hodiny 

magistrátu (2,14) a informační systém v budovách městského úřadu (2,22). Činnost městské policie 
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(2,6) a informování o dění ve městě (2,51) vykazovaly nižší spokojenost. Respondenti zde často 

vyslovují přání vyšší pochůzkové aktivity městské policie.  

 

Další otázka zjišťovala názory respondentů na úroveň péče města o vybrané budovy, prostranství, 

komunikace a městský mobiliář. Nejlépe respondenti hodnotili péči o školská zařízení, s průměrnou 

známkou 2,19. Pozitivně byla také hodnocena péče města o dětská hřiště (2,29). Negativněji 

hodnotili respondenti péči o cyklistické komunikace (2,89), komunikace pro pěší (2,79) a místní 

komunikace (2,7). Úroveň komunikací pro cyklisty a péči o ně hodnotilo 72 respondentů známkou 5. 

V komentářích často respondenti hovoří o nevyhovující síti cyklostezek nebo horší úrovni péče 

o město v jeho okrajových částech. Pozitivně je hodnoceno vybudování skateparku.  

 

Osmá otázka zjišťovala spokojenost respondentů s životem ve městě v posledních deseti letech, zde 

se objevovaly spíše pozitivní odpovědi, kdy 70 % respondentů bylo spíše spokojeno nebo rozhodně 

spokojeno. Mezi respondenty, kteří byli spíše nespokojeni nebo rozhodně nespokojeni, se objevovaly 
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stížnosti ohledně drogové problematiky, stavu městského mobiliáře v okrajových částech města a 

bezdomovectví. 

 

Dostupnost bydlení, která byla předmětem deváté otázky, je také hodnocena spíše pozitivně, ale 

celkový součet rozhodně spokojených a spíše spokojených respondentů nedosahuje stejné výše jako 

v otázce předchozí, která zjišťovala celkovou spokojenost s životem ve městě. Respondenti si často 

stěžují na systém přidělování městských bytů pro mladé rodiny, dále také na notářské poplatky 

při uzavření nájemních smluv a obecné zvyšování nájmu. 

 

Z odpovědí respondentů na otázku týkající se spokojenosti s kvalitou silnic je zřejmé, že většina 

respondentů je s kvalitou rozhodně spokojená nebo spíše spokojená (v součtu 67 %). Nespokojených 

respondentů, ať už spíše nespokojených nebo rozhodně nespokojených, bylo 28 %. Respondenti 

zmiňují špatný technický stav některých silnic, např. cestu k obchodnímu domu Globus, ulici 

U Skleníku, ulici Školní a další.  
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Spokojenost s kvalitou chodníků, na kterou byla zaměřena otázka číslo 11, do značné míry kopíruje 

zjištění předchozí otázky. Spokojených respondentů bylo 69 % a nespokojených 29 %.  Respondenti 

konstatují, že v posledních letech došlo ke zlepšení technického stavu chodníků v centru města, ale 

některé okrajové části města stále čekají na opravu. 

 

Otázka číslo dvanáct je také zaměřena na problematiku infrastruktury a zjišťuje, jak jsou 

respondenti spokojeni s intenzitou automobilové dopravy ve městě. U této otázky jsou odpovědi 

více rozděleny mezi spokojené a nespokojené respondenty. Rozhodně spokojených a spíše 

spokojených je v součtu 55 % a rozhodně nespokojených a spíše nespokojených je 37 %. Mezi 

komentáři respondentů se velmi často objevuje apel na urychlenou výstavbu obchvatu centra 

Havířova, došlo by tak podle jejich názoru ke zlepšení situace ohledně intenzity dopravy v centru. 
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Další otázka týkající se infrastruktury je zaměřena na dostupnost parkovacích ploch ve městě. 

V rámci této otázky vyjadřovali respondenti výrazně vyšší nespokojenost, než tomu bylo u otázek 

předchozích. Vůbec nejčastěji respondenti odpověděli, že s parkováním jsou rozhodně nepokojeni 

(35 %), druhou nejčastější odpovědí byla částečná nespokojenost (29 %) a spíše spokojených bylo  

26 %.  Rozhodně spokojených byla pouze 2 %.  
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Otázka číslo 14 je zaměřena na spokojenost respondentů s hustotou sítí cyklostezek ve městě.  

 

Nejčastěji byla respondenty volena možnost „nedovedu posoudit“, tuto možnost jich vybralo 25 %. 

Je tedy pravděpodobné, že se toto téma netýká všech respondentů, avšak pro budoucí rozvoj města 

se jedná o téma s vysokou důležitostí. Druhou nejčastější odpověď představuje „spíše ano“ s 24 %. 

Ovšem součet hodnot spíše spokojených a rozhodně spokojených respondentů (30 %) je znatelně 

nižší, než součet spíše nespokojených a rozhodně nespokojených respondentů (45 %). Respondenti 

často hovoří o nedostatečném propojení jednotlivých cyklostezek, a tedy i města samotného pomocí 

nich. Podle názorů respondentů jsou také cyklostezky v centru města vedeny tak, že jsou cyklisté 

často vystaveni nebezpečným dopravním situacím. Opakujícím se podnětem je také přímá 

cyklostezka z Havířova do Ostravy. 

U otázky číslo 15, která se týká spokojenosti s hromadnou dopravou, se vyjádřila většina 

respondentů pozitivně. Nejčastěji zvolili respondenti možnost „spíše ano“ s 56 % responzí. Druhou 

nejčastější odpovědí bylo „rozhodně ano“ s 16 % (celkem 72 % spokojených). Negativní názory 

respondentů hovoří o nižším počtu rychlých spojů směrem na Ostravu a prodloužení dojezdové doby 

kvůli zřízení nádraží Hranečník.  
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Následující otázka zjišťuje názory respondentů na úroveň péče o životní prostředí ve městě. Mezi 

odpověďmi na tuto otázku se objevuje jedna možnost s velmi dobrým výsledkem a jedna s velmi 

špatným výsledkem. Nejlépe byla respondenty hodnocena zeleň ve městě s váženým průměrem 

1,88, naopak nejhůře kvalita ovzduší (3,1). Mezi další hůře hodnocené oblasti patřilo s hodnotou 2,8 

hlukové znečištění v obci a s hodnotou 2,5 množství a druhy nádob na separovaný odpad. Nejčastěji 

hovoří komentáře respondentů o nedostatku kontejnerů na separovaný odpad nebo absenci 

kontejnerů na kovové obaly a kuchyňský olej.  

 

Čistotu veřejných prostranství, která byla předmětem otázky číslo 17, hodnotili respondenti 

pozitivně. Rozhodně spokojených a spíše spokojených bylo celkem 80 %, spíše nespokojených bylo 

14 % a rozhodně nespokojených jen 4 %. Respondenti negativně hodnotí frekvenci vyvážení odpadu 

(ať už komunálního nebo separovaného), čistotu samotných nádob na odpad a čistotu prostranství 

s velkou frekvencí pohybu lidí. Respondenti, kteří jsou nespokojeni s čistotou veřejných 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

rozhodně ano spíše ano spíše ne (V komentáři
uvítáme návrhy na

zlepšení.)

rozhodně ne (V
komentáři uvítáme
návrhy na zlepšení.)

nedovedu posoudit

15) Jste spokojen/a s železničními a autobusovými spoji z 
Havířova a zpět?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ovzduší včetně imisí dopravy a průmyslu

hlukové znečištění v obci

zeleň ve městě

kvalita vody ve vodních nádržích a vodotečích

ochrana zdrojů pitné vody

systém odpadních vod

systém sběru a nakládání s odpady

množství a druhy nádob na separovaný odpad

16) Jak hodnotíte úroveň péče o životní prostředí ve městě?

1 2 3 4 5 Nedovedu posoudit



    Výsledky dotazníkového šetření 

 

 
Stránka | 97 

 

 

 

prostranství, často poznamenávají, že za negativní stav není zodpovědné pouze město, ale také 

chování občanů samotných. 

 

V další otázce, která je zaměřena na vnímání bezpečnosti respondentů ve městě, se objevují častěji 

negativní ohlasy, než tomu bylo u otázky předchozí. Většina respondentů (58 %) odpověděla, že je 

s bezpečností ve městě buď rozhodně spokojena (7 %) nebo spíše spokojena (51 %), ovšem celková 

nespokojenost s bezpečností ve městě 38 % není zanedbatelná (29 % respondentů uvedlo, že jsou 

spíše nespokojeni a 9 %, že jsou nespokojeni rozhodně). Z odpovědí je patrné, že nespokojení 

respondenti by ocenili vyšší frekvenci pochůzek městské policie v problémových oblastech. Mezi tyto 

oblasti podle respondentů patří městské části Šumbark nebo Podlesí. Další problémové oblasti 

identifikují respondenti jako herny a bary v centru města, které podle jejich názoru přináší 

koncentraci opilectví a drogové kriminality. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

rozhodně ano spíše ano spíše ne (V komentáři
uvítáme návrhy na

zlepšení.)

rozhodně ne (V
komentáři uvítáme
návrhy na zlepšení.)

nedovedu posoudit

17) Jste spokojen/a s čistotou veřejných prostranství a 
komunálními službami ve městě?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

rozhodně ano spíše ano spíše ne (V komentáři
uvítáme návrhy na

zlepšení.)

rozhodně ne (V
komentáři uvítáme
návrhy na zlepšení.)

nedovedu posoudit

18) Jste spokojen/a s úrovní bezpečnosti ve městě?



    Výsledky dotazníkového šetření 

 

 
Stránka | 98 

 

 

 

Další otázka je zaměřena na posouzení spokojenosti respondentů s technickým stavem školských 

zařízení ve městě. U této otázky převládá do značné míry spokojenost respondentů. Dvanáct 

procent respondentů uvedlo, že jsou rozhodně spokojeni a dalších 54 % bylo spíše spokojeno. 

Nespokojenost vyjádřilo pouze 11 % respondentů (9 % bylo spíše nespokojených a 2 % rozhodně 

nespokojená). Jako negativní vnímají respondenti špatný technický stav dílčích částí budov a areálů 

(např. hřiště ZŠ Mládežnická, ZŠ Frýdecká). Respondenti považují za žádoucí otevření nesoukromé 

VŠ na území města, tento krok by podle jejich názoru vedl ke zlepšení životní úrovně ve městě. 

Podle názoru jednoho respondenta by město mělo více podporovat Základní školu s polským jazykem 

vyučovacím, aby mohla kapacitně vyhovět poptávce ze strany polské menšina na území města.  

 

U otázky číslo 20, která byla zaměřena na zjištění spokojenosti respondentů s kvalitou lékařské péče 

a lékáren ve městě, se vyskytovalo více negativních odpovědí, než tomu bylo u předchozí otázky 

zaměřené na spokojenost s kvalitou školství. Celkově bylo nespokojených 29 % respondentů (20 % 

spíše nespokojených a 9 % rozhodně nespokojených). Naproti tomu bylo 13 % respondentů rozhodně 

spokojených a 54 % spíše spokojených. Respondenti často hovoří o nedostatku zubních lékařů, které 

musí hledat v okolních městech. Časté jsou také responze, které hovoří o neuspokojivé kvalitě 

poskytovaných služeb v Nemocnici Havířov. Respondenti také často hovoří o absenci lékárny 

na sídlišti Šumbark. 
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U otázky 21, která navazuje na předchozí otázku týkající se lékařské péče, měli respondenti 

možnost vyjádřit se k problematice sociálních služeb ve městě. Z odpovědí je patrné, že velká část 

respondentů toto téma osobně nezná nebo se jich netýká, 38 % respondentů totiž odpovědělo 

„nedovedu posoudit“. Z odpovědí vyjadřující pozitivní nebo negativní názor jasně převládaly 

odpovědi pozitivní. Rozhodně spokojených bylo 8 % respondentů a spíše spokojených 43 %. Naopak 

spíše nespokojených respondentů bylo 8 % a rozhodně nespokojených byla 3 %. Respondenti ve svých 

odpovědích často hodnotí kvalitu sociálních služeb velmi pozitivně, ovšem u některých služeb hovoří 

negativně o jejich dostupnosti a kapacitě. Nejčastěji respondenti zmiňují nedostatečnou kapacitu 

domovů pro seniory. Dále je také zmiňována absence adiktologické poradny, domova pro osoby se 

zdravotním postižením nebo odpovídající odlehčovací služby. 

 

Otázka 22 byla zaměřena na zjištění spokojenosti respondentů s nabídkou pracovních míst ve městě. 

U této otázky převládají negativní odpovědi, 27 % respondentů je spíše nespokojeno a 25 % je 

rozhodně nespokojeno. Dalších 32 % respondentů na tuto otázku neumí odpovědět, podle komentářů 
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je to často z důvodu, že v Havířově nepracují a o nabídku práce přímo ve městě se nezajímají. 

Negativně hodnotí respondenti strukturu nabízených pracovních míst, kdy je v Havířově obtížné 

získat práci vyžadující vyšší kvalifikaci (tedy i vyšší mzdu). 

 

Nabídku kulturních a společenských aktivit, která byla předmětem otázky číslo 23, hodnotili 

respondenti pozitivně. Dvanáct procent ji hodnotilo rozhodně pozitivně a 54 % spíše pozitivně. Spíše 

negativní pohled na tuto problematiku mělo 18 % respondentů a rozhodně nespokojených bylo 10 %. 

Posledních 6 % respondentů na tuto problematiku nemělo názor nebo pro ně nebyla důležitá. Mezi 

náměty na zlepšení se objevují přání většího počtu divadelních představení, komornější podobu 

Havířovských slavností nebo pořádání většího počtu kulturních akcí pro mladé lidi. 

 

Obdobný výsledek jako u otázky předchozí byl zjištěn u otázky číslo 24, která byla zaměřena 

posouzení spokojenosti respondentů s nabídkou sportovních aktivit ve městě. Rozdíl tvoří vyšší podíl 

respondentů, pro které problematika není důležitá nebo na ni nemají vyhraněný názor. Těchto 
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respondentů bylo 17 %. Rozhodně spokojených respondentů bylo 12 %, spíše spokojených 48 %, spíše 

nespokojených 18 % a rozhodně nespokojených 5 %. Mezi komentáři respondentů se objevují návrhy 

na výstavbu aquaparku, druhé ledové plochy (z kapacitních důvodů), inline dráhy, workoutového 

hřiště v městské části Podlesí, krytých hal a dalších sportovišť. 

 

Poslední otázka dotazníku byla zaměřena na zachycení celkových priorit respondentů vzhledem 

k budoucnosti města. Respondenti mohli z níže uvedených možností vybrat ty tři možnosti, které 

považují za nejdůležitější. Jako dvě nejdůležitější oblasti s počtem odpovědí 299 a 297 byly vybrány 

oblast bydlení a bezpečnosti ve městě. Se ziskem 256 responzí následovala oblast životního 

prostředí. Více než 200 respondentů vybralo také oblasti školství a vzdělávání (234) a volnočasové 

aktivity (209). 
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Závěry dotazníkového šetření  

Celkově lze z výsledků dotazníkového šetření soudit, že občané jsou s životem ve městě obecně 

spokojeni. To dokazuje otázka č. 8, ve které respondenti vyjádřili ve většině případů spokojenost 

s životem ve městě v posledních pěti letech. Mezi další oblasti, které byly hodnoceny kladně, patřila 

úroveň veřejné dopravy, ať už městské nebo meziměstské. Dále byli respondenti spokojeni 

s čistotou veřejných prostranství a veřejnou zelení ve městě. Naopak nespokojenost převládala 

u témat znečistění vzduchu a hlukového znečištění souvisejícího s dopravou ve městě. Velmi 

negativního hodnocení se dočkala témata dostupnosti parkování ve městě a úrovně cyklostezek. 

Respondenti byli dále spíše spokojeni s úrovní poskytované zdravotní péče a sociálních služeb 

na území města, ač zde byly registrovány responze poukazující na úroveň dostupnosti sociálních 

služeb. S nabídkou kulturních a sportovních akcí byli respondenti spíše spokojeni, s výjimkou 

vnímaného nedostatku akcí pro mladou generaci.  

Z hlediska práce magistrátu města byli respondenti relativně spokojeni s přístupem úředníků a 

dostupností služeb magistrátu. Negativní názory se objevovaly na adresu přehlednosti a uživatelské 

přívětivosti webových stránek města. 
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11. VÝSLEDKY SWOT ANALÝZ 

V rámci procesu strategického plánování byly identifikovány čtyři prioritní osy a sedm strategických 

oblastí, které v některých případech sdružují více témat. Pro každou strategickou oblast byla 

realizována SWOT analýza – tedy vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  

V následujících kapitolách jsou shrnuty výsledky SWOT analýzy města Havířova. Její vypracování 

bylo řešeno participativní metodou, kdy v rámci jednání pracovních skupin vzniklo sedm SWOT 

analýz pro vybraná důležitá témata. V dokumentu jsou také zaneseny výsledky SWOT analýzy studie 

„Plánu rozvoje sportu města Havířova na roky 2018-2025“. 

Obrázek 9 ilustruje prioritní osy rozvoje a jim příslušné strategické oblasti rozvoje. 

Obrázek 9 Schéma prioritních os a strategických oblastí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ekonomika, rozvoj atraktivity podnikání a pracovní síly 
Silné stránky Slabé stránky 

Levnější pracovní síla než např. v Ostravě či Brně 
Nemožnost rozšiřování Havířova například o 

průmyslové zóny pro investory, obklopení dalšími 
obcemi 

Blízkost a dostupnost Ostravy Nižší kupní síla obyvatel 

Blízkost hranic (Polsko, Slovensko) pro možný 
rozvoj 

Nižší vzdělanost obyvatel, exekuce a související nižší 
motivace pracovat 

Dostatek volných míst ve školách a školkách (školky 
zadarmo) 

V současné době chybí důvod, proč by měli občané 
z jiných měst přijet do Havířova 

Bytový fond ve vlastnictví města, dostupnost a 
nízká cena bydlení ve městě 

Nižší ubytovací kapacity (hotely a penziony) 

Využití slavných sportovců z Havířova při 
komunikaci a vytváření vzorů 

Slabé zorganizování podpory podnikatelů 

Životní prostředí (okolí města, zeleň ve městě) 
Malý počet finančně dostupných místností pro malé a 

střední podnikatele 

Nová zástavba a osídlování okrajových částí města, 

včetně dostupnosti technické infrastruktury 
Absence nesportovního komplexu 

Lokalizace Havířova takřka v centru regionu, odkud 

jsou paprskovitě dostupná všechna větší města, a 

to i fungující příměstskou dopravou 

Nižší a málo zajímavá pracovní nabídka pro VŠ 

vzdělané 

 
Neochota většiny lidí za práci dojíždět více jak 35 km 

/ 1 hod. cesty 

Příležitosti Hrozby 

Využití nebytových prostor a nabídka podnikatelům 
například v IT 

Odliv a stárnutí obyvatel 

Přilákání vzdělanějších obyvatel v návaznosti na 
bod výše 

Znečistění ovzduší nad průměrem ČR 

Zlepšit prostředí pro život lidí 
Zpomalení ekonomiky a dopad na ekonomiku i 

hospodaření města Havířova 

Možnost zřízení vysokoškolské koleje, pobočka 
vysoké školy a přilákání studentů 

Nedostatečná síť vyššího odborného vzdělávání 
(zdravotnictví, pedagogika, sociální, technické obory) 

Vybudování infrastruktury a zázemí pro sportovce, 
hala pro stolní tenis, i jako možnost přilákání 

návštěvníků 
Absence rekvalifikačních a vzdělávacích zařízení 

Podpora podnikatelů, podnikatelský inkubátor, 
podnikatelský rozvojový fond 

Neochota mladých VŠ vzdělaných lidí se po dokončení 
studia vrátit zpět do Havířova 

Spolupráce s Ostravou, například v oblasti 
vytvoření veřejného nebo státního úřadu, vytvoření 

místních atraktivit, 
 

Podpora expresního spojení s Ostravou, spojení 
s průmyslovými zónami v Ostravě, podpora modelu 

práce v Ostravě a bydlení v Havířově 
 

Vybudování sportovně rekreační zóny „aréna 
Šumbark“, revitalizace souvisejícího nádraží 

 

Rozvoj přeshraniční spolupráce s Polskou 
republikou 

 

Intenzifikace systému využívání jednotlivých složek 
komunálního odpadu (realizace koncového zařízení 

– dotříďovací linka) 
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Vytváření pracovních příležitostí pro dlouhodobě 
nezaměstnané a obtížně uplatnitelné osoby 

 

Využití dešťové vody v bytové zástavbě pro 
efektivní hospodaření 

 

Revitalizace dvorových částí v bytové zástavbě, 
včetně obnovy zeleně a vytvoření klidových zón 

s vyváženým umístěním parkovacích míst 
 

Stanovení rozvojových lokalit města v návaznosti 
na územní plánování 

 

Využití Smart technologií v oblasti dopravy 
(parkování, světelné křižovatky, atd.) 

 

Zavedení moderních technologií v institucích města  

Podpora primární separace odpadů v domácnosti 
s důrazem na separaci bioodpadu a dalších 

využitelných složek 
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Bezpečnost (i veřejný pořádek) 
Silné stránky Slabé stránky 

Nízká kriminalita a její pokles v třech až čtyřech 
letech, nárůst objasněnosti kriminality 

Vysoký počet lidí na sociálních dávkách, vysoký počet 
exekucí 

Vysoké investice města do oblasti bezpečnosti a 
veřejného pořádku (120 strážníků, vybavení, mobilní 

služebny, kamerový systém) 
Jedna z nejvyšších nezaměstnaností v ČR 

Výborná spolupráce celého systému IZS, spolupráce 
IZS s magistrátem 

Špatná průjezdnost některých ulic a lokalit, v souvislosti 
s parkováním a počtem aut 

Existence několika dopravních hřišť pro děti 
Záborové plochy, snižování rozhledu u křižovatek či 

přechodů pro chodce parkujícími vozidly 

Kamerový systém města, existence stacionárních 
radarů a jejich vliv na plynulost a bezpečnost 

dopravy 

Existence problematických lokalit, nebo lokalit, které 
jsou takto vnímány (Šumbark a Prostřední Suchá) 

Kvalitní preventivní činnost policie a hasičského 
záchranného sboru na školách 

Celkový nárůst sociálních deviací v souvislosti 
s alkoholem či návykovými látkami 

Existence dvou jednotek sboru dobrovolných hasičů Neexistence záchytky 

Relativní spokojenost občanů s prací bezpečnostních 
složek 

Zástupce PČR není stálým členem Komise prevence 
kriminality 

Vnímání občanů Havířova jako bezpečného města 
Nedostatečné osvětlení některých komunikací pro pěší a 

přechodů pro chodce 

Fungující varovný informační systém 
Hustota obyvatel a s tím související četnost trestných 

činů 

V souvislosti s revitalizací bytového fondu města je 
myšleno i na bezpečnost: osvětlení, kamera, 

zabezpečení vchodů 
Nedostatečná plynulost a provázanost cyklostezek 

Existence správců domovního fondu Počet drogově závislých spoluobčanů 

Existence preventistů kriminality v romských 
komunitách 

 

Podpora města Městské policie, dobrovolných hasičů 
a dalších 

 

Dobrá práce některých občanských komisí i 
neziskových organizací při řešení sociálních 
problémů, bezpečnosti i veřejného pořádku 

 

Příležitosti Hrozby 

Přechod na LED osvětlení komunikací pro pěší a 
doplnění osvětlení v neosvětlených místech 

Vysoký podíl dětí v pěstounské péči, existuje dobře 
návazná péče a služby? I jako prevence kriminality 

Lepší sladění doby osvětlení s denní či noční dobou 
Narůstá počet obyvatel, kteří ztrácejí nárok na bydlení 

z důvodu špatných mravů i dluhů například na 
energiích, nelze je k bydlení přihlásit 

Další rozvoj kamerového systému (jeho kvalita i 
rozsah) 

Zneužívání sociálních sítí k často smyšleným negativním 
informacím 

Vyšší propojenost a kvalita cyklostezek, i některých 
chodníků 

Nedostatek financí na účinnou prevenci kriminality 

SMART řešení v oblasti přechodů pro chodce, 
osvětlení přechodu v návaznosti na vstup chodce do 

vozovky 

Negativní jevy spojené s určitými druhy podnikání jako 
Non stop bary, hluk v noci a stížnosti obyvatel 

Vytváření právního povědomí mladých lidí, například 
pomocí školních preventistů na školách, základních a 

středních školách 
Zvyšující se počet řidičů pod vlivem návykových látek 

Přesvědčit občany, participace občanů na otázkách 
bezpečnosti 

Nízké sankce a nízká vymahatelnost práva (oblasti 
správního řízení a bytů) 

Zlepšení vzájemné informovanosti o 
problematických občanech či nájemnících  

Nástupní plochy pro zásah hasičů, i pokud se do lokality 
dostanou 

Pokračování v umístění kamerového systému 
v návaznosti na situační analýzy 

Existence heren a kasin na území města Havířova 

Vydání obecně závazné vyhlášky, která by 
eliminovala delikvenci související s nočními bary, 

non stopy a podobnými 
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Zlepšovat podmínky pro aktivní trávení volného času 
mládeže, i jako prevence kriminality 
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Řízení a správa města, Spolupráce města s ostatními městy, Rozpočet, Informovanost veřejnosti 
Silné stránky Slabé stránky 

Nízká zadluženost města (6,3 %), vyrovnané 
hospodaření města  

Chybějící elektronická úřední deska 

Nový web města, Radniční listy i využití sociálních 
sítí 

Liknavý a neochotný přístup některých úředníků 
Stavebního úřadu a magistrátu a příspěvkových 

organizací města k řešení zásadních a strategických věcí 
týkajících energetiky, energetického managementu a 

CZT města Havířova 

Participativní rozpočet Havířova (občané mohou 
přímými návrhy ovlivnit část rozpočtu) 

Město Havířov jako jediné město v okresu prozatím 
nepodepsalo memorandum o spolupráci s Hospodářskou 

komorou okresu Karviná 

Projekt města Havířov a obcí okresu Karviná a 
Novojičínska, vybudování centra na využívání 

komunálního odpadu 
 

Setkání s primátorem, veřejná diskuze občanů 
s vedením města 

 

Úzká vazba Havířova na okolní města a obce v ORP  

Velký počet dobře fungujících příspěvkových 
organizací (42) města 

 

Rezervační systém pro návštěvy občanů magistrátu  

Fungující aplikace Dejtip, možnost občanů 
upozornění na nedostatky (mrtvé zvíře, uvolněný 

kanál atd.) 
 

Navigační systém - oceněná aplikace na webových 
stránkách, navigace v budově úřadu 

 

Wifi v autobusech  

Příležitosti Hrozby 

Nutnost obezřetného hospodaření s ohledem na 
budoucí ekonomický pokles 

Zvýšení nezaměstnanosti v souvislosti s ekonomickým 
poklesem 

Úzká spolupráce s městem Ostrava (například 
Bikesharing) 

 

Revitalizace bytového fondu financovaná z dotací a 
cenová úprava nájemného 

 

Navýšení příjmů rozpočtu města od právnických 
osob 

 

Zjednodušená komunikace a vysvětlení vyhlášek 
města občanům 

 

Napojení portálu občana na webové stránky města  

Energetický management (zateplování starých budov 
škol a podobně, např. realizace z dotačních titulů) 
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Doprava a infrastruktura, životní prostředí (i veřejná zeleň) 

Silné stránky Slabé stránky 

Prostředí a lesy a přehrady v okolí města a možnost 
rekreace 

Rizikovost ulice U Skleníku, chybějící chodník, velmi 
úzká a vytížená ulice 

Rozvinuté CZT, umístění zdroje CZT mimo území 
města a jeho probíhající ekologizace 

Zeleň bránící ve výhledu řidičům v křižovatkách  

Rozvinutá a ekologická MHD (CNG, elektrobusy) 
Překračování některých emisních limitů (PM10, PM 2,5, 
benzo(a)pyren) způsobené zejména zdroji mimo město 

Podpora elektromobility v rámci městských firem a 
vozového parku, projekt na elektrokola 

Chybějící obchvat města,  

Dostatečné kapacity komunikací (neexistence 
dopravních špiček a kolon) 

Chybějící parkování na Hlavní třídě, problém centra i 
celého města 

Všeobecná vysoká zasíťovanost Havířova Neprovázanost cyklostezek 

Vybudovaná metropolitní síť na přenos dat 
Centrem města prochází komunikace I/11, 

nerespektování zákazu vjezdu tranzitní nákladní 
dopravy 

Kolektorové rozvody sítí v městské části Šumbark 
Nedořešená údržba a opravy přístupových chodníků 

k obytným domům 

Existence studie i řešení v UPD k obchvatu Havířova 

Vstřícný přístup pracovníků stavebního úřadu k 
odpojování od CZT jako účinné soustavy vytápění a tím 
podílení se na zhoršení životního prostředí v Havířově 

(zvýšení CO2, Nox atd.) 

Možnost platit platební kartou v MHD, dostupnost 
wifi v MHD 

 

Vysoké množství parků a zeleně ve městě, veřejných 
sportovišť 

 

Ochranné pásmo Sorely  

Existence odborné konference Zelená města, města 
budoucnosti 

 

Přímé vlakové spojení na Havířov z Prahy  

Velká řízená okružní křižovatka  

Existence chráněných území v okolí města (Meandry 
Lučiny a Mokřad u Rondelu) 

 

Vlakové spojení, tři vlakové stanice, existence 
vlečky 

 

Výstražný varovný systém a digitální povodňový plán  

Příležitosti Hrozby 

Možnosti ekologického využití vodních ploch po důlní 
činnosti (Sušanské rybníky) 

Odpojování nemovitostí od CZT 

Snížení znečištění ovzduší výměnou u lokáních 
topenišť v rámci kotlíkových dotací 

Zhoršení životních podmínek 

Vybudování parkovacího domu 
Nová výstavba a související kapacitně nedostačující 

napojení komunikací (Dolní Suchá, Dolní Datyně) 

Vybudování infrastruktury pro udržitelný rozvoj 
odpadového hospodářství, související memorandum 

o spolupráci při využití odpadu 

Chybějící občanská vybavenost v lokalitě Šumbark, U 
Jelena) 

Podpora expresního spojení s Ostravou, spojení 
s průmyslovými zónami v Ostravě, podpora modelu 

práce v Ostravě a bydlení v Havířově 

Stav, technické vybavení a umístění kontejnerových 
stanovišť na území města 

Zachytávání vody v krajině Nevyřešená budoucnost hotelového komplexu Merkur 

Projekt upravující telematiku s preferencí MHD, IZS Suburbanizace a zábor zemědělské půdy 

Možnost monitoringu a koordinace výkopových prací 
ve městě pro položení sítí 

 

Zlepšit propagaci města jako zeleného města  

Podpora, udržení a zvýšení prestiže Nemocnice 
zřízené krajem  

 



    Výsledky SWOT analýz 

 

 
Stránka | 110 

 

 

 

 
  

Vybudování dopravního terminálu u vlakového 
nádraží 

 

Rekonstrukce meziblokových dvorků, systémové 
řešení rekonstrukce pásma Sorely 

 

Rozšíření cyklostezek směrem Ostrava i na území 
města, Frýdek Místek, napojení na projekt 

POHO2030 (propojení na Kravinou) 
 

Udržení současné podoby, případně rozvoj lesoparku  

Vybudování komunitní kompostárny  

Řešení nebezpečných křižovatek (světelné 
křižovatky u Globusu, Merkur) 

 

Rozšíření sítě sběrných dvorů  

Pasportizace majetku města  

Pokrytí města veřejnou WIFI sítí  

Rozvoj rekreačních a volnočasových ploch  
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Kvalita života ve městě, školství 
Silné stránky Slabé stránky 

Dostupná místa v mateřských i základních školách  Zastaralost části infrastruktury školských objektů 

Dvě gymnázia a rozvinutá síť středních škol, 8 
středních škol s různými obory 

Vysoký podíl venkovních školských hřišť v nevyhovujícím 
stavu 

Systém škol s tradicí a stabilitou Nevelká podpora krajských škol a jejich studentů 

Jedna soukromá vysoká škola   

Další střední a vysoké školy dostupné v rámci 
dojezdové vzdálenosti 20 kilometrů 

 

Všestranné mimoškolní a zájmové vzdělávání, 
nabídka vzdělávacích kurzů ve městě i mimo školy 

 

Nabídka alternativního školství na úrovni MŠ a ZŠ  

Vzdělávání pro všechny věkové kategorie, akademie 
třetího věku,  

 

Dostupné ceny dalšího mimoškolního vzdělávání a 
kurzů 

 

Kvalitní pedagogický sbor, vybavenost škol  

Pozice náměstka pro školství   

Postupná revitalizace školských zařízení  

Ojedinělý projekt Havířovská liga základních a 
středních škol 

 

Středisko volného času Asterix  

Praktická škola pro vzdělávání dětí se speciálními 
potřebami 

 

Rozšířená výuka v rámci škol (matematika, fyzika, 
jazyky, tělesná výchova) 

 

Příležitosti Hrozby 

Přilákání státní vysoké školy či její pobočky do 
Havířova 

Klesající počet dětí a žáků do budoucna, v důsledku 
možné ohrožení nabídky oborů či škol 

Optimalizace sítě mateřských, základních a 
středních škol v Havířově 

Rostoucí nezájem rodičů o oblast vzdělávání 

Zvýšení nabídky mimoškolních aktivit pro děti (např. 
z ohrožených lokalit) 

Nárůst počtu žáků ohrožených školními neúspěchy 

Rozvoj programů spolupráce napříč stupni 
vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) 

Slabá sociální a finanční situace rodin 

Finanční spoluúčast různých zřizovatelů na 
rekonstrukci školské infrastruktury 

 

Použití IT technologií při řízení škol  

Práce s talentovanými žáky  

Školství v rámci mezigenerační spolupráce, 
spolupráce se seniory 

 

Získání dotací na zvýšení atraktivity a vybavenosti 
MŠ, ZŠ včetně zahrad a školních sportovišť 
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Kultura, volný čas a cestovní ruch 
Silné stránky Slabé stránky 

Silná a fungující městská knihovna s mnoha 
pobočkami 

Nespokojenost obyvatel s cyklostezkami 

Městské kulturní středisko s širokou nabídkou 
kulturních a volnočasových programů a akcí 

Stárnoucí kulturní infrastruktura 

Dvě legální plochy pro sprejerství  Nedostatek turisticky atraktivních míst 

Řada pravidelných akcí  Nedostatek ubytovacích kapacit pro turisty 

Finanční podpora města pořádání kulturních a 
společenských akcí 

Nedostatek finančně dostupných prostor k pronájmu pro 
kulturní akce 

Klubová činnost, široká nabídka volnočasových 
aktivit pro seniory 

Chybí podpora kultury a sportu ze strany 
podnikatelských subjektů 

Skatepark, lezecká stěna 
Chybí multifunkční plocha pro pořádání organizovaných 
akcí většího charakteru v oblasti volnočasových aktivit 

Zavedení bikesharingu 
Absence multifunkčního zařízení celosezónního 

charakteru pro široké spektrum veřejnosti. 

Komunikace a propagace sportu pomocí významných 
sportovců Havířova 

Míra nezaměstnanosti - nepříznivá finanční situace 

Různorodost subjektů působících v oblasti kultury, 
včetně různých forem nestátních neziskových 
organizací (např. spolky, amatérské soubory) 

Nevyhovující technický stav některých tělocvičen, 
venkovních a meziblokových hřišť 

Nadregionální a mezinárodní význam některých 
pořádaných kulturních akcí 

Přetíženost lokalit pro sportovní a volnočasové aktivity 

Veřejná přístupnost kulturních památek 
Nedostatečné kapacity pro ubytování pro pořádání 

větších akcí 

Dostatek výstavních síní (dobrá podpora 
amatérských výtvarníků) 

Absence aquaparku 

Systém oceňování občanů města v různých 

oblastech společenského života – v tom i kultura a 

sport 
 

Přítomnost široké škály sportovních odvětví a 

volnočasových aktivit 
 

Pravidelné investice do sportovní infrastruktury  

Systém podpory sportu z rozpočtu SMH  

SSRZ – efektivní provoz sportovních zařízení  

Vznik Centra reprezentace stolního tenisu  

Příležitosti Hrozby 

Festival jídla v Havířově, street art festival Nízká ochota občanů k účasti na placených akcích 

Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport), 
jednotný kalendář akcí ve městě na webových 

stránkách města i informačního centra 

Úbytek mladých, středoškolsky a vysokoškolsky 
vzdělaných lidí 

Komplexní prezentace města jako jedinečného 
města, místních atraktivit, krátké animované video 
k možnostem v Havířově (malý Havířovák, nabídka 

dle věku) 

Ekonomické faktory limitující činnost obyvatel ve 
volném čase a kupní sílu občanů města 

Neexistence samostatného městského muzea 
Změny v demografickém vývoji obyvatel města (stárnutí 

populace) 

Dotazník mezi mladými, co jim chybí ve školách, 
volnočasové aktivity, cílit aktivity i jejich 

komunikaci na mladé 

Nedostatek finančních prostředků na zamýšlené 
projekty (kulturní a volnočasové aktivity) 

Zapojení Havířova do sítě geocachingových her 
(např. síť skryté příběhy a prezentace města) 

„Stínový“ efekt krajského města Ostrava v oblasti 
kultury 

Vyšší využití participativního rozpočtu města pro 
rozvoj jednotlivých částí města, akce na posilování 
soudržnosti komunit a setkávání občanů, Havířovské 
dvorky), využití aktivity místních občanů či jejich 

sdružení, socializace seznamování v rámci  

Nedostatek finančních prostředků na realizaci 
významných investičních akcí 
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Knihovna jako místo pro setkávání, komunitu a akce 
Vzájemná konkurence rozvoje volnočasových aktivit a 

jiných oblastí při stanovení priorit v rozvoji města 

Aquapark  

Větší propagace ochranného pásma SORELA  

Vybudování galerie významných osobností Havířova  

Přiblížení kultury partnerských měst občanům 
(výstavy a akce) 

 

Napojení městských sportovišť na systémy 
benefitních karet 

 

Rekonstrukce letního kina  

Možnost zpracování katalogu cestovního ruchu 
(ubytování, výlety, atraktivity) a v návaznosti 

vyhodnocení, zda směřovat do cestovního ruchu 
nebo například kongresové turistiky 

 

Nové zdroje financování – např. společenská 
odpovědnost podnikatelských subjektů 

 

Využití zkušeností jiných měst pro realizaci nových 
kulturních aktivit 

 

Využití výhodné polohy města k propojení s dalšími 
sídly pomocí cyklo a in-line stezky 

 

Využití prostor nádražní haly  

Zapojení široké veřejnosti do aktivní účasti na 
volnočasových aktivitách pomocí sportovních akcí a 

programů pro veřejnost 
 

Využití popularity běhu, cyklistiky, in-line bruslení a 
badmintonu u havířovské veřejnosti a rozšíření 
těchto aktivit mezi nesportující část veřejnosti 
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Zdravotnictví a sociální služby, demografie 
Silné stránky Slabé stránky 

Silně rozvinutá síť sociálních služeb 
Chybějící specialisté a časová dostupnost: dentistů, 
psychologů, psychiatrů, pedopsychiatrů, odborných 

lékařů obecně 

Široká nabídka odborné zdravotní péče v nemocnici i 
soukromém zdravotním sektoru 

Nedostatek personálu v nemocnici 

Existence procesu komunitního plánování 
Nedostatek kvalifikovaných a kvalitních pracovníků 

v sociální službách 

Velká dobrovolnická základna, funguje v pobytových 
zařízeních i v domácnostech, kroužky, terapie 

Nedostatečná kapacita domovů pro seniory již 
v současnosti 

Dobrá vzájemná spolupráce poskytovatelů sociálních 
služeb na území města 

Nedostatek menších bytů pro seniory, mladé matky, 
obtížné podmínky získání nájemních bytů 

Fungující Senior doprava Nedostatek kapacity v domovech se zvláštním režimem 

Dostupná domácí zdravotnická péče Chybějící služby pro osoby s psychiatrickou diagnózou 

Každoroční nabídka pro děti prostřednictvím 
protidrogového vlaku, návazné programy městských 

policistů na školách 

Schází možnost operativně reagovat na vzniklé 
problémy v sociální oblasti 

Fungující kontrola a prevence policie v oblasti 
závislostí mladistvých 

Nízká vzdělanost obyvatel a související špatná výchova 
dětí v rodinách 

Obecně závazná vyhláška o zákazu hazardu a 
výherních automatů 

Chybějící služba pro závislé děti, chybějící 
adiktologická poradna 

 Nedostatek bezbariérových bytů pro seniory 

 Chybí krizová pomoc (krizová lůžka/byty) 

Příležitosti Hrozby 

Podpora mezioborové spolupráce (návštěva 
odborného lékaře např. v domově pro seniory) 

Stárnutí obyvatelstva a rostoucí nároky na sociální i 
zdravotní služby 

Posilování povědomí o terénních sociálních a 
zdravotních službách, vysvětlovat komu jsou určeny 

pobytové služby, edukace i v rámci škol  

Nová sociální rizika, flexibilizace práce, rostoucí počet 
neúplných rodin,  

Prosazení povinné školní docházky do 18 let 
Růst závislostí u dětí, nárůst a snižování věku u 

psychopatologických jevů 

Vyšší provázanost školství a trhu práce 
Snížení klasické funkce rodin, nezájem o stav rodičů či 

prarodičů 

Kampaň na vzbuzení zájmu a například pomoc 
seniorům v blízkém okolí v rámci sousedských 

vztahů, začít ve školství, vymyslet program, kde by 
se občané zapojili 

Nezájem opatrovníků o opatrovance 

Vybudování chybějících krizových lůžek a krizových 
bytů, azylových bytů pro celé rodiny 

Chybějící legislativa v oblasti lékařské pohotovosti 

Vybudování chybějících startovacích či 
nízkonákladových bytů 

Nízká finanční gramotnost, vysoký počet zadlužených 
rodin i jednotlivců 

Zřízení chráněných dílen a sociálních podniků, 
pracovních příležitosti pro hendikepované osoby 

Financování sociálních služeb, nejistota ohrožující 
kontinuitu zajištění služeb, chybějící víceleté 

financování a jistota, nekoncepčnost, která brání 
modernizaci a rozvoji služeb 

Zřízení bezplatné poradenské služby ve vztahu 
k insolvenčnímu návrhu 

Prodlužování specializačního vzdělávání lékařů 

Podpora finanční gramotnosti například skrze 
školství 

Možný zánik soukromého domova pro seniory na území 
města, následné umístění seniorů není možné 

Podpora a rozvoj terénních sociálních služeb  

Podpora primární prevence například u závislostí 
mladých, kreativní workshopy, zapojení peer 

pracovníků, diskuze s bývalými závislými 
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Sport (Plánu rozvoje sportu města Havířova na roky 2018-2025) 

Silné stránky Slabé stránky 

Sportovní tradice města 
Pokles zájmu o organizované aktivity mládeže nad 15 

let 

Vztah sportovního prostředí s vedením města a 
představiteli MMH 

Nevyhovující technický stav některých tělocvičen a 
venkovních hřišť základních škol 

Zřízení pozice radního pro sport 
Nevyhovující technický stav a charakter meziblokových 

hřišť neodpovídající současné poptávce a potřebám 
obyvatel 

Přítomnost široké škály sportovních odvětví 
Nespokojenost obyvatel s celkovým řešením 

cyklostezek 

Přítomnost spolků ve vrcholovém sportu, 
profesionálních spolků a sportovních center mládeže 

Přetíženost sportovních hal a tělocvičen 

Finanční podpora sportovních aktivit základních a 
středních škol 

Přetíženost lokalit pro sportovní a volnočasové aktivity 
(konflikty mezi chodci a sportovci) 

Pravidelné investice do sportovní infrastruktury 
Nízká ochota soukromých partnerů podporovat 

sportovní spolky 

Přítomnost a tradice spolků zaměřených na sport 
dívek a žen 

Nedostatečné parkovací kapacity některých sportovišť 

Relativní spokojenost dětí a mládeže se sportovní 
vybaveností 

Nižší participace menších spolků při podávání žádostí o 
dotace z prostředků kraje a MŠMT 

Vysoká účast dětí do 15 let v organizovaném sportu Nedostatečné zázemí pro plážový volejbal 

Pozitivní vnímání potřeby sportovních investic ze 
strany veřejnosti 

Nedostatečné ubytovací kapacity pro pořádání větších 
sportovních akcí 

Urbanistické řešení města výhodné pro sport a 
aktivní trávení volného času 

Vysoký podíl venkovních školních hřišť v nevyhovujícím 
stavu 

Relativně vysoké zastoupení soukromých subjektů 
nabízejících sportovní zařízení a služby 

Absence aquaparku či podobného zařízení pro rekreační 
a regenerační využití 

Organizace SSRZ a efektivní provoz sportovních 
zařízení 

Absence odpovídajícího zázemí atletického stadionu 
 s 400 m okruhem 

Systém podpory sportu z rozpočtu SMH Nižší míra sportovních aktivit v některých lokalitách 
města 

Vlastní iniciativy a aktivity spolků směrem k 
veřejnosti 

 

Existující spolupráce a komunikace na úrovni MMH – 
SSRZ – spolky 

 

Krátká dojezdová vzdálenost do okolních měst  

Systém oceňování sportovců  

Přítomnost amatérských lig různých sportovních 
odvětví 

 

Přítomnost nových sportovních zařízení – Centra 
reprezentace stolního tenisu a nového skateparku s 

in-line dráhou 
 

Příležitosti Hrozby 

Potenciál rozvoje in-line stezek pro neorganizovanou 
veřejnost 

Stárnutí populace Havířova 

Rozšíření využití sportovních zařízení škol během 
víkendů 

Nerovnoměrný vývoj počtu obyvatel v jednotlivých 
částech města 

Zvýšení informovanosti obyvatel využitím popularity 
sociálních sítí k propagaci sportu, sportovních spolků 

Zvyšující se náklady města na sociální služby související 
s nedostatkem pohybu obyvatel 
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a sportovních akcí pro veřejnost 

Využití popularity běhu a cyklistiky mezi havířovskou 
veřejností 

Pokračující úbytek obyvatel 

Využití výhodné polohy města k propojení s dalšími 
sídly pomocí bezemisní dopravy (cyklo a in-line 

stezky) 
Výskyt sociálně vyloučených lokalit 

Využití nádražní haly jako sportovní brány do 
Havířova 

Prohlubování rozdílů ve věkové struktuře částí města 

Zvýšení odbornosti pracovníků MMH v oblasti rozvoje 
sportu 

Zvyšující se náklady na údržbu zařízení spolků v 
souvislosti s nekoncepční podporou ze strany MŠMT 

Rozšíření a propojení sportovní infrastruktury na 
Šumbarku 

Nedostatek finančních prostředků na realizaci 
významných investičních akcí 

Využití přítomnosti specifických sportovních odvětví 
v Havířově a otevření činnosti spolků pro 

neorganizovanou veřejnost 
Pokles zájmu o tradiční sportovní odvětví 

Zapojení široké veřejnosti do aktivní účasti ve sportu 
pomocí sportovních akcí a programů pro veřejnost 

Dopravně-bezpečnostní rizika spojená s nekoncepčním 
řešením cyklostezek 

Rozvíjení současných sportovních aktivit na úrovni 
škol, zejména přes unikátní Havířovskou ligu 

základních a středních škol 
Zvyšující se nároky žadatelů o investiční dotace 

Využití disponibilních ploch díky vysokému počtu 
meziblokových hřišť 

Vzájemná konkurence rozvoje sportu a jiných oblastí 
při stanovení priorit v rozvoji města 

Rozvoj sportovních služeb pro matky s malými dětmi Nedostatek personálních kapacit rozvoje sportu na 
úrovni MMH 

Využití vysoké popularity in-line bruslení a 
badmintonu u havířovské veřejnosti a rozšíření 
těchto aktivit mezi nesportující část veřejnosti 

 

Rozvoj městských parků k aktivnímu trávení  
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12. ZÁVĚR 

Vize města 2020+ je navržena na období do roku 2028 a byla zpracována v souladu s dostupnými a 

Zadavatelem dodanými dokumenty a v souladu s navazujícími strategickými dokumenty, územně 

plánovací dokumentací a územně analytickými podklady a dalšími relevantními materiály a 

informacemi z otevřených zdrojů. Návrhová část strategického dokumentu byla rovněž zpracována 

se zohledněním principů vyváženosti v rámci udržitelného rozvoje území. 

V rámci analytické části byl zpracován tzv. profil města a východiska pro návrhovou část.  

V rámci profilu města jsou popsány sociodemografické a socioekonomické charakteristiky města z 

pohledu definice území, charakteristiky obyvatelstva, hospodářských indikátorů, městské 

infrastruktury a vybavenosti, životního prostředí a správy města.  

Východiska pro návrhovou část tvoří analýza identifikovaných prioritních os a jím podřízených 

strategických oblastí, které byly identifikovány řídící skupinou. Analýza byla realizována 

prostřednictvím SWOT analýz strategických oblastí. Struktura prioritních os a strategických oblastí 

je znázorněna výše v kapitole 10. 

Celková SWOT analýza ukázala základní oblasti rozvoje, kterými by se měla zabývat návrhová část 

Vize města 2020+. Tyto oblasti jsou mezi sebou provázány a je třeba je řešit komplexně a v 

kontextu celého města se zohledněním požadavku na rozvoj města jako příjemného místa k životu, 

k práci i trávení volného času jeho obyvatel.   
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ČD  České dráhy 

ČEZ  České energetické závody 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika  

ČSAD  Československá státní automobilová doprava  

ČSR  Československá republika  

ČSÚ  Český statistický úřad 

DN  Jmenovitá světlost potrubí  

DS  Dopravní infrastruktury silniční 

EO  Ekonomický odbor 

EU  Evropská unie 

FK  Fotbalový klub 

HC  Hokejový klub 

HOST  Hostitelské digitální ústředny 

HZS  Hasičský záchranný sbor  
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K  Komunikační  

KD  Kulturní dům 

KO  Komunální odpady 

KP  Kancelář primátora  

k.ú.  Katastrální území 

KÚ MSK  Katastrální úřad Moravskoslezského kraje 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IČO  Identifikační číslo osoby 

IT  Informační technologie 

IZS  Integrovaný záchranný sbor 

LAN-WAN Local area network-Wireless area network  

LED  Elektroluminiscenční dioda 

MFK  Městský fotbalový klub 

MHD  Městská hromadná doprava 

MIC  Městské informační centrum 

MKDS  Městský kamerový dohlížecí systém 

MKS  Městské kulturní středisko 

MMH  Magistrát města Havířova 

MP  Městská policie 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MRA  Městská realitní agentura 

MSK  Moravskoslezský kraj  

MSMP  Mobilní služebna městské policie 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NAHL  Nezávislá amatérská hokejová liga 

o.p.s.  Obecně prospěšná společnost  

O/TV  Osobní/těžká vozidla 

OH  Občanské vybavení – hřbitovů 

OK  Občanské vybavení – komerčního zařízení 

OKS  Odbor kancelář primátora 

OPS  Odbor právních služeb 
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ORG  Organizační odbor 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OS  Občanské vybavené – sportovních a rekreačních zařízení  

OSV  Odbor sociálních věcí  

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

OŠK  Odbor školství a kultury 

OÚR  Odbor územního rozvoje 

OV  Občanské vybavené – veřejné infrastruktury  

OVŽÚ  Odbor vnitra a živnostenský úřad 

OX  Občanské vybavení – specifické 

OŽP  Odbor životního prostředí 

PČR  Policie České republiky 

POH  Plán odpadového hospodářství 

PM  Ukazatel prašného spadu  

PN  Jmenovitý tlak  

RD  Rodinný dům  

REZZO  Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší 

RLP  Rychlá lékařská pomoc 

RMH  Rada města Havířova  

RS  Regulační stanice  

RZ  Rekreace – zahrádkové osady 

RZP  Rychlá záchranná pomoc 

SCZT  Soustavou centrálního zásobování teplem  

SFK  Florbalový klub Havířov 

SK  Sportovní klub 

SM  Smíšené obytné městské 

SMART  Koncepce využití chytrých technologií při rozvoji města 

SMC  Smíšené obytně – městské centrum  

SMH   statutární město Havířov 

SmVaK  Severomoravské Vodovody A Kanalizace  

SO  sociální odbor 

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 
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SSRZ  Správa sportovních a rekreačních zařízení 

SUMF  Plán udržitelné mobility  

SV  Smíšené obytné venkovské  

SWOT  Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 

TI  Technické infrastruktury – technického vybavení  

TJ  Tělovýchovná jednota 

TP  Tlakové pásmo  

TOC   Celkový organický uhlík 

TS  Taneční skupina 

TV  Teplá voda  

UPD  Územně plánovací dokumentace 

ÚAP  Územně analytické podklady  

ÚP  Úřad práce 

ÚT  Ústřední topení 

VL  Výroby a skladování – lehkého průmyslu 

VN  Vysoké napětí 

VOC  Těkavé organické sloučeniny 

VS  Smíšené výrobní 

VŠ  Vysoká škola  

VÚMOP  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

VVN  Velmi vysoké napětí  

VZ  Výroby a skladování – výroby zemědělské  

z.s.  Zapsaný spolek 

ZMH  Zastupitelstvo města Havířova 

ZŠ  Základní škola 

ZVN  Zvláště vysoké napětí 

ZZ  Zemědělské – zahrady  

ŽP  Životní prostředí 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Plná verze organizační struktury MMH 

 

Zdroj: Interní dokumentace MMH 
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Příloha 2 Schéma MHD města Havířov 

 

Zdroj: ČSAD Havířov a.s.  
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Příloha 3 Kanalizační síť na území města 

Zdroj: Webová aplikace Moravskoslezského kraje 
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Příloha 4 Vodovodní síť na území města 

Zdroj: Webová aplikace Moravskoslezského kraje 
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B. NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

1. ÚVOD 

Vize města 2020+ vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2020 - 2028 a umožňuje 

vedení města komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje města ve střednědobém období. Vize 

města 2020+ akceptuje základní principy regionální politiky EU – konkrétně princip programování, 

který definuje nutnost stanovení střednědobých a dlouhodobých cílů se zainteresovanými subjekty 

územního celku. Tyto cíle jsou definovány v rozvojových dokumentech, jako je právě Vize města 

2020+. 

Charakteristickým rysem pro proces tvorby Vize města 2020+ je orientace na realizaci, tedy cílený 

postup. Hlavním aspektem tvorby Vize města 2020+ je týmová práce při využití znalostí, zkušeností a 

invence všech místních aktérů podílejících se na procesu tvorby Vize města 2020+ pod metodickým 

vedením externího experta. 

Na tvorbě Vize města 2020+ se podílely 4 pracovní skupiny, které byly pro tyto účely vytvořeny 

na základě identifikace strategických oblastí rozvoje města. Pracovní skupiny byly složeny z řad osob 

činných v oblasti rozvoje města, představitelů významných institucí, vybraných zastupitelů, zástupců 

podnikatelských subjektů, neziskových organizací i jednotlivých skupin občanů, které jsou schopny 

přijímat rozhodnutí a z pozice svého postavení také posléze prosazovat společný zájem. Pracovní 

skupiny byly zaměřeny na následující oblasti: 

• Ekonomika a bezpečnost ve městě 

o Bezpečnost 

o Rozvoj Havířova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání i pracovní sílu 

▪ Infrastruktura pro podnikání 

▪ Rozšíření možností trávení volného času ve městě a jeho okolí 

▪ Vytváření pracovního partnerství 

o Rozvoj stávajícího podnikání a podpora nových podnikatelských aktivit 

▪ Koncepční podpora podnikatelských aktivit 

o Řízení a správa města 

o Spolupráce města s ostatními obcemi a městy 

o Rozpočet města a plánované financování 

o Informovanost veřejnosti 

o Trh práce 

• Kvalita života ve městě 

o Podpora a rozvoj vzdělání a školství ve městě 

▪ Infrastruktura pro rozvoj školství 
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▪ Podpora rozvoje školních aktivit 

o Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 

▪ Infrastruktura pro rozvoj kultury 

▪ Rozvoj a podpora kulturních aktivit 

o Podpora a rozvoj cestovního ruchu ve městě 

▪ Rozvoj realizačních předpokladů cestovního ruchu 

▪ Marketingová podpora cestovního ruchu 

o Podpora a rozvoj sportovních činností a sportovní infrastruktury 

▪ Infrastruktura pro sportovní aktivity 

▪ Rozvoj a podpora sportovní činnosti 

o Podpora a rozvoj podmínek pro trávení volného času 

▪ Volnočasová infrastruktura 

▪ Měkké faktory volnočasových aktivit 

• Město a lidé 

o Podpora a rozvoj sociálních služeb 

▪ Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 

▪ Podpora místního partnerství a komunitní spolupráce 

o Podpora zdravotnických služeb ve městě 

▪ Spolupráce a lokální partnerství ve zdravotnictví 

o Snižování negativních sociálních jevů a eliminace sociální exkluze 

▪ Prevence společensky nežádoucích (sociálně patologických) jevů 

o Příliv a odliv obyvatel – sociodemografický vývoj 

o Vnímání a obraz města 

• Městská infrastruktura 

o Doprava 

▪ Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

▪ Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města 

▪ Statická doprava ve městě 

▪ Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 

o Životní prostředí 

▪ Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže 

▪ Veřejná zeleň ve městě 
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▪ Udržitelný systém odpadového hospodářství 

▪ Rozvoj systému péče a informování o životním prostředí ve městě, 

environmentální výchova a osvěta 

▪ Adaptace Havířova na změnu klimatu 

o Občanská vybavenost a bydlení 

▪ Zachování urbanistického rázu města Havířova 

• Infrastruktura pro bydlení 

• Podpora občanské vybavenosti 

• Zajištění koncepčního rozvoje v souladu s podmínkami udržitelného 

rozvoje 

o Smart city – využití moderních technologií pro ovlivnění kvality života ve městě 

Vize města 2020+ tvoří tři části: analytickou část, návrhovou a implementační část a Akční plán 2020-

2021. V analytické části je popsán a analyzován stávající stav města a jsou v ní uvedena východiska 

pro návrhovou a implementační část. V návrhové a implementační části jsou identifikovány 

strategické vize, programové cíle a strategická opatření, která by měla přispět ke zkvalitnění života 

ve městě. Akční plán představuje konkretizovaný dokument města, který identifikuje projekty, které 

je potřeba realizovat pro dosažení cílů a opatření vymezených v návrhové části Vize města 2020+. 

Jednotlivá opatření jsou v akčním plánu konkretizována, obsahují mimo jiné popis opatření, gesční 

příslušnost, roli města při realizaci opatření a odhad finančních nákladů ve sledovaném období. 

Na obrázku níže je zobrazen postup, který byl aplikován při tvorbě Vize města 2020+ a obsahové 

naplnění obou částí dokumentu. 
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Obrázek 1 Postup tvorby Vize města 2020+ a její obsah 

 

V návrhové a implementační části Vize města 2020+ je popsáno, čeho a jakým způsobem má být 

v období od roku 2020 do roku 2028 dosaženo. Jedná se o reakci na zjištění plynoucí z analytické části 

Vize města 2020+ – tedy především SWOT analýz, ve kterých jsou uvedena i zjištění identifikovaná 

v rámci realizovaného dotazníkového šetření. Implementace je zajištěna pomocí dokumentu akčního 

plánu. První akční plán bude v rámci Vize 2020+ vyhotoven na roky 2020-2021. Struktura návrhové a 

implementační části je dále znázorněna na obrázku níže. 

Obrázek 2 Struktura návrhové a implementační části 

 

 

Strategické vize, programové cíle a strategická opatření jsou dále v tomto dokumentu tříděna dle 

nadřazených strategických oblastí, respektive prioritních os. Následující schéma zobrazuje přehled 

prioritních os a strategických oblastí města Havířova pro období 2020–2028. Z níže uvedeného je 

zřejmé, že se Vize města 2020+ opírá o čtyři prioritní osy rozvoje města Havířova, které jsou rozděleny 

do sedmi tematických oblastí.  
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Obrázek 3 Struktura strategických oblastí a prioritních os města 
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2. TVORBA VIZE MĚSTA 2020+ 

Tvorba Vize města 2020+, která bude mít platnost do roku 2028, se sestává z několika postupných 

kroků, při kterých byla vytvořena analytická část a návrhová a implementační část Vize města 2020+. 

Tyto kroky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Výstupem jednání pracovních skupin, které byly tvořeny zástupci vybraných odborů MMH, zástupci 

občanů města, příspěvkových organizací města a zástupci dodavatele, jež Vizi města 2020+ 

zpracovávali, bylo formulování strategických cílů. Tyto strategické cíle byly dále rozpracovány na 

jednotlivé oblasti, ke kterým byla přiřazena odpovídající opatření. Tento postup je v souladu 

s principy strategického řízení, kdy jsou málo specifické cíle vyššího řádu postupně konkretizovány 

pomocí implementovatelných opatření (projektů). 

Harmonogram níže představuje kroky, které byly provedeny v rámci realizace všech částí projektu. 

Tedy jeho analytické, návrhové a implementační části. Harmonogram také specifikuje odpovědnost 

stran za jednotlivé činnosti. 

Činnosti tvorby Vize města 2020+ Zajišťuje Spolupracuje 

T
v
o
rb

a
 a

n
a
ly

ti
c
k
é
 č

á
st

i 
V
iz

e
 m

ě
st

a
 2

0
2
0
+
 

Tvorba profilu města BDO  
Vytvoření pracovních skupin členěných dle strategických oblastí Havířov  
Vytvoření dotazníku pro veřejné šetření BDO  
Připomínkování dotazníku pro veřejné šetření BDO Havířov 

Zaslání finální verze dotazníku BDO  
Realizace dotazníkového šetření BDO Havířov 

Vyhodnocení dat dotazníkového šetření BDO  
Zaslání zadání pro přípravu na jednání pracovních skupin členům pracovních 
skupin  BDO  

1. jednání pracovních skupin - tvorba SWOT analýz daných oblastí BDO Havířov 
Dopracování analytické části strategie BDO  
Připomínkování analytické části Vize města 2020+ Havířov  

Vypořádání připomínek a odevzdání analytické části Vize města 2020+ BDO  

2. jednání pracovních skupin – definování strategických cílů a opatření BDO Havířov 

T
v
o
rb

a
 n

á
v
rh

o
v
é
 a

 i
m

p
le

m
e
n
ta

č
n
í 

č
á
st

i 
V
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e
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ě
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a
 2

0
2
0
+
 

Tvorba návrhové části Vize města 2020+ na základě zjištění pracovních 
skupin 

BDO  

Dopracování návrhové části Vize města 2020+ BDO  

Připomínkování návrhové části Vize města 2020+ Havířov  

Vypořádání připomínek a odevzdání návrhové části Vize města 2020+ BDO  

Tvorba, připomínkování a odevzdání implementační části dokumentu BDO Havířov 

Finalizace a odevzdání celého dokumentu BDO Havířov 
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3. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA HAVÍŘOVA 

Strategická vize města představuje požadovaný budoucí stav města, kterého by mělo být dosaženo 

naplňováním jednotlivých opatření Vize města 2020+. Níže je uvedena Strategická Vize města 

a jednotlivé prioritní osy, které jsou dále rozděleny na strategické oblasti a jim příslušné vize. 

Strategická Vize 2028 

Město Havířov v roce 2028 se stane rozvíjejícím, moderním a udržovaným městem plným zeleně, 
kvalitního bydlení, dobrou dopravní dostupností, kulturním a sportovním zázemím, poskytující 

bohatou nabídku služeb a dobré podmínky pro život obyvatel napříč všemi generacemi. 

Prioritní osa Strategická oblast Vize 

Prioritní osa A 
Ekonomika a 

bezpečnost ve 
městě 

 

1 

Ekonomika, rozvoj 

atraktivity podnikání a 

pracovní síly 

• Havířov - atraktivní a příjemné místo pro život. 

2 

 Bezpečnost i veřejný 

pořádek 

• Havířov – udržované město plné zeleně, místo 
bezpečné pro život. 

3 

Řízení a správa města, 

spolupráce města 

s ostatními městy, 

rozpočet, 

informovanost 

veřejnosti 

• Havířov – město, kde se občané aktivně podílejí na 
budoucnosti. 

Prioritní osa B 
Kvalita života ve 

města 

1 

Kvalita života ve 

městě, školství 

• Havířov – město podporující efektivní rozvoj lidských 
zdrojů. 

2 

Kultura, volný čas a 

cestovní ruch 

• Havířov – město kulturního a volnočasového vyžití 
pro všechny. 

Prioritní osa C 
Město a lidé 

1 

Zdravotnictví a sociální 

služby, demografie 

• Havířov – město, kde je příjemné žít a zestárnout. 

Prioritní osa D 
Městská infrastruktura 

1 

Doprava a 

infrastruktura, životní 

prostředí (i veřejná 

zeleň) 

• Havířov – udržitelně rozvíjející se město. 



                                                     Komplexní Indexy 
kvality života 

  
 
  Stránka | 9 

4. KOMPLEXNÍ INDEXY KVALITY ŽIVOTA 

Následující tabulka obsahuje stanovené komplexní parametry kvality života občanů města celkové za 

město i pro jednotlivé oblasti. Jedná se o globální ukazatele, popisující celé město nebo danou oblast, 

a na rozdíl od specifických indikátorů neměří přímo úspěšnost jednotlivých projektů i když ta se do 

hodnoty indikátoru nepřímo promítnou. Indexy umožní dlouhodobě a systematicky sledovat stav a 

vývoj kvality života a provádět benchmarking v rámci města a pokud to bude možné také s dalšími 

městy. Indexy jsou zvoleny tak, aby zdroje dat, z kterých vychází, byly, pokud možno srovnatelné a 

veřejně přístupné. Indexy budou vyhodnoceny při každé aktualizaci Akčního plánu města. 

Prioritní osa Strategická oblast Index 

Prioritní osa A 
Ekonomika a 

bezpečnost ve 
městě 

 

1 

Ekonomika, rozvoj 

atraktivity podnikání a 

pracovní síly 

• Počet aktivních podnikatelů. 

2 

 Bezpečnost i veřejný 

pořádek 

• Statistiky policie, statistiky přestupků (index 
kriminality). 

3 

Řízení a správa města, 

spolupráce města 

s ostatními městy, 

rozpočet, 

informovanost 

veřejnosti 

• Podíl autobusů s elektropohonem, počet 

elektromobilů ve vlastnictví města a jeho 

příspěvkových organizací. 

 

Prioritní osa B 
Kvalita života ve 

města 

1 

Kvalita života ve 

městě, školství 

• Přírůstek / úbytek obyvatel stěhováním. 

• Vybavenost škol a aprobovanost učitelského 
sboru. 

2 

Kultura, volný čas a 

cestovní ruch 

• Počet volnočasových aktivit, dotace na ně a 
počet lidí kteří je využívají. 

Prioritní osa C 
Město a lidé 

1 

Zdravotnictví a sociální 

služby, demografie 

• Počet lékařů a dostupnost zdravotní péče (počet 

lékařů na počet obyvatel, doba dojíždění). 

• Počet dostupných sociálních služeb. 

 

Prioritní osa D Městská 
infrastruktura 

1 

Doprava a 

infrastruktura, životní 

prostředí (i veřejná 

zeleň) 

• Počet realizovaných výpůjček nebo kilometrů 

bikesharingu. 

• Počet nabíjecích stanic pro auta, objem 

nabitých kWh. 

• Počet vytvořených nových parkovacích míst. 

• Počet nebo objem pořízených retenčních nádrží. 

• Celková délka cyklostezek. 
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5. SOUSTAVA INDIKÁTORŮ PRO SLEDOVÁNÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ 

Indikátory slouží ve strategickém plánování ke sledování plnění cílů. Pro jejich správnou funkčnost je 

klíčové přesné nastavení již v první fázi projektu. Nastavení musí zohlednit následující aspekty: 

• Měly by vycházet z veřejných zdrojů nebo informací, které jsou již nyní zpracovávány. 

• Měly by být konkrétní a jednoznačné. 

• Měly by uživatele informovat o chtěném stavu. 

Detailní postup tvorby indikátorové soustavy popisuje dokument „Metodika přípravy veřejných 

strategií“ vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj v lednu 2019. V tomto dokumentu je popsaný 

obecný teoretický základ této činnosti, který je možné upravit podle specifických potřeb daného 

subjektu, pro který je soustava tvořena. Metodika definuje čtyři na sebe navazující kroky, které jsou 

popsány ve schématu níže. 

1. Krok – Definování indikátorů pro sledování jednotlivých cílů 
 

Musí být definována hierarchie cílů, ve které jsou cíle obousměrně provázány. V praxi to znamená, 

že méně detailně definované vrcholové cíle se rozkládají na specifičtější cíle. Stejný princip je 

využíván při sestavování indikátorů. Při dodržení tohoto pravidla je zajištěna vnitřní konzistentnost 

indikátorů, tedy vyloučení takových indikátorů, jejichž požadavky jsou vzájemně protichůdné. 

 

2. Krok – Stanovení výchozích a cílových hodnot indikátorů 
 

K definovaným indikátorům je nutné v dalším kroku přiřadit současné a cílové hodnoty. Ne všechny 

indikátory se ovšem dají vyjádřit kvantitativně, u těch indikátorů, které vyžadují kvalitativní 

hodnocení, je zcela klíčová jejich správná formulace. 

 

3. Krok – Identifikace předpokládaných zdrojů dat 
 

Do realizace 1. a 2. kroku musí také promlouvat aktivita kroku číslo 3, tedy identifikace 

předpokládaných zdrojů dat. Indikátory musí být stanoveny tak, aby jejich administrace nepřinášela 

přílišnou dodatečnou časovou zátěž. Je tedy nutné již při utváření indikátorů vybírat takové 

indikátory, které mohou být kontrolovány z veřejně dostupných zdrojů. 

 

4. Krok – Revize indikátorové soustavy  

Poslední krok tvorby soustavy indikátorů slouží jako kontrola naplnění předcházejících požadavků 

definovaných v krocích 1-3. 
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6. STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ MĚSTA HAVÍŘOVA 

K potlačení slabých stránek, udržení silných stránek, minimalizaci hrozeb a využití příležitostí, které 

byly pojmenovány v analytické části Vize města 2020+, byly stanoveny konkrétní cíle. Strategické cíle 

představují směrný ukazatel pro rozvoj města v daném časovém horizontu, kterých by mělo být 

dosaženo realizací vytyčených opatření. Níže uvedené strategické cíle jednotlivých prioritních oblastí 

rozvoje byly odvozeny především ze zpracovaných SWOT analýz a diskuze o samotných cílech a 

opatřeních v rámci jednání pracovních skupin. 

Ke každému cíli byla následně přiřazena opatření, jejichž realizace zabezpečí naplnění stanovených 

cílů. 

Vzhledem k tomu, že tento strategický dokument je plánován v horizontu devíti let, je nutné uvažovat 

určitou mírou nejistoty při financování navržených opatření.  

Členění strategických cílů na strategická opatření dle jednotlivých prioritních os a oblastí je pak 

následující: 

6.1 Prioritní osa A 

OBLAST EKONOMIKA, ROZVOJ ATRAKTIVITY PODNIKÁNÍ A PRACOVNÍ SÍLY (A.1) 

- Tato oblast definuje cíle a opatření, které povedou ke zvýšení ekonomické 

konkurenceschopnosti Havířova a udržení mladých vysokoškolsky vzdělaných lidí ve městě. 

Strategický cíl 1 – Zintenzivnění podpory spolupráce města s podnikateli, zejména v oblasti služeb 

a chybějících služeb. 

Opatření A.1.1.1 Vznik společnosti CEVYKO pro zpracování komunálního odpadu, 

pozitivní dopad i na zaměstnanost 

Opatření A.1.1.2 Rozšíření vhodných lokalit ve spolupráci s firmou Asental Land, s.r.o. 

Opatření A.1.1.3 Vznik podnikatelského inkubátoru podporovaného podnikatelským 

rozvojovým fondem 

Opatření A.1.1.4 Vytvoření expresního spojení s průmyslovými zónami 

Opatření A.1.1.5 
Zintenzivnění spolupráce s polskou stranou, vytvoření platformy 

přeshraničních firem (kontakt firem a sdílení informací o firmách) 

Opatření A.1.1.6 
Pravidelná realizace dnů vzdělávání nebo zaměstnavatelů (prezentace 

možností vzdělávání, rekvalifikací, pracovních míst v Havířově) 

Opatření A.1.1.7 Podpora sociálního podnikání 
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Strategický cíl 2 – Zvýšit atraktivitu pro mladé, zvýšit či udržet současný poměr VŠ vzdělaných 

obyvatel. 

Opatření A.1.2.1 
Vybudování sportovního centra Šumbark – zvýšení atraktivity a 

návštěvnosti města 

Opatření A.1.2.2 

Vytipování vhodných nebytových prostor k přilákání například pobočky 

IT firmy, aktivity podporující využití prázdných prostor v centru města 

pro podnikatelské účely 

Opatření A.1.2.3 Vybudování basketbalového centra včetně zázemí 

Opatření A.1.2.4 Propojení středního školství s firmami v okolí 

OBLAST BEZPEČNOST (I VEŘEJNÝ POŘÁDEK) (A.2) 

- V rámci 3 strategických cílů a dvanácti opatření bude výstupem oblasti bezpečnost: zvýšení 

bezpečnosti a pořádku ve městě a využití SMART technologií k tomuto výsledku. 

Strategický cíl 1 – Zvýšení pocitové bezpečnosti občanů. 

Opatření A.2.1.1 Osvětlení ulic i zákoutí Havířova 

Opatření A.2.1.2 Systémové řešení parkování aut, průjezdnosti ulic a nástupních ploch 

pro složky IZS 

Opatření A.2.1.3 Podpora preventivních projektů (přednášky na školách, kurz ženy 

naučte se bránit, a další), soutěže na školách tipu právo pro všechny 

Opatření A.2.1.4 
Pravidelné okénko v Radničních listech k prevenci kriminality, webové 

stránky či přednášky pro seniory, zvýšení povědomí a participace 

občanů v oblasti bezpečnosti 

Opatření A.2.1.5 Požární hlásiče pro byty seniorů, případně i další byty 

Strategický cíl 2 – Zvýšení veřejného pořádku ve městě. 

Opatření A.2.2.1 Prevence v oblasti dopravy (spolupráce s BESIP) a kriminality, veřejný 

pořádek 

Opatření A.2.2.2 Jednání s krajem o vytvoření záchytné stanice v Havířově 

Opatření A.2.2.3 Optimalizace provozu nočních podniků tak, aby nedocházelo k 

obtěžování okolí 

Opatření A.2.2.4 Nabídka prostorů pro komunitní setkávání a setkávání a aktivity 

mládeže, i jako prevence kriminality 

Strategický cíl 3 – Využití SMART technologií v oblasti bezpečnosti. 

Opatření A.2.3.1 Centralizace MKDS (Městský kamerový dohledový systém), včetně 

možného připojení všech kamer, které na území města jsou 

Opatření A.2.3.2 Zavedení led pásů u přechodů se signalizací (zelená/červená) 
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OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE MĚSTA S OSTATNÍMI MĚSTY, ROZPOČET, 

INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI (A.3) 

Strategický cíl 1 - Zlepšení informovanosti veřejnosti. 

Opatření A.3.1.1 Zjednodušená komunikace a vysvětlení vyhlášek města občanům 

Opatření A.3.1.2 Napojení portálu občana na webové stránky města 

Opatření A.3.1.3 Využití většího množství SMART technologií pro snazší komunikaci s 

občany 

Opatření A.3.1.4 Zkvalitnění komunikace a zvýšení otevřenosti města 

Opatření A.3.1.5 Aktualizace Koncepce bydlení SMH 

Strategický cíl 2 - Posilovat image Havířova a jeho jedinečnost ve vztahu k široké veřejnosti. 

Opatření A.3.2.1 Úzká spolupráce s městem Ostrava (například Bikesharing či 

elektrokola) 

Opatření A.3.2.2 Revitalizace bytového fondu financovaná z dotací a cenová úprava 

nájemného 

Opatření A.3.2.3 Podpora rozvoje elektromobility a nabíjecích stanic 

Opatření A.3.2.4 Posílení mediální prezentace Havířova, budovat nezaměnitelný profil 

města 

Opatření A.3.2.5 Posílení spolupráce s partnerskými městy 

Strategický cíl 3 – Optimalizace příjmů a výdajů městského rozpočtu 

Opatření A.3.3.1 Nutnost obezřetného hospodaření s ohledem na budoucí ekonomický 

pokles 

Opatření A.3.3.2 Navýšení příjmů rozpočtu města od právnických osob 

Opatření A.3.3.3 Energetický management (zateplování starých budov škol a podobně, 

např. realizace z dotačních titulů) 
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6.2 Prioritní osa B 

OBLAST KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ, ŠKOLSTVÍ (B.1) 

- V rámci cílů a opatření této strategické oblasti dojde k zefektivnění vzdělávání v Havířově, a 

to za pomoci propojení škol s praxí, vytvoření adekvátního prostředí (rekonstrukce škol) a 

podporou volnočasových aktivit. 

Strategický cíl 1 – Modernizace přístupů a pokračování v rekonstrukcích MŠ a ZŠ. 

Opatření B.1.1.1 Projekt na podporu učitelů a práce s talentovanými žáky 

Opatření B.1.1.2 Zapojení dětí v rámci dobrovolnických projektů, cílených na seniory 

Opatření B.1.1.3 
Osvěta v rámci komunikace s žáky se zdravotním postižením, vysvětlit, 

jak s nimi komunikovat a žít 

Opatření B.1.1.4 Optimalizace sítě MŠ, ZŠ, řízení škol pomocí IT technologií a nových 

přístupů 

Opatření B.1.1.5 Posílení prevence kriminality a patologických jevů na školách 

Opatření B.1.1.6 Ucelený systém protidrogové prevence na školách 

Opatření B.1.1.7 Pokračování ve spolupráci města s alternativními školami 

Opatření B.1.1.8 Finanční gramotnost na školách 

Opatření B.1.1.9 Podpora škol při získávání a čerpání dotací z různých zdrojů (finanční 

spoluúčast) 

Opatření B.1.1.10 Vytvoření podmínek pro umístění pobočky veřejné vysoké školy 

Opatření B.1.1.11 
Vytvořit podmínky (bydlení) pro přilákání učitelů na základní a střední 

školy (ve spolupráci s krajem) 

Strategický cíl 2 - Propojení podnikatelů se základními a středními školami, podpora 

polytechnického vzdělávání. 

Opatření B.1.2.1 Pokračování spolupráce škol s úřadem práce (nabídka pracovních míst) 

Opatření B.1.2.2 Pokračování v projektu Veletrh středních škol (nyní Volba povolání) pro 

žáky devátých tříd 

Opatření B.1.2.3 Spolupráce základních škol se středními odbornými školami 

Opatření B.1.2.4 Projekty a akce na propagaci řemesel 
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Strategický cíl 3 - Podpořit volnočasové aktivity. 

Opatření B.1.3.1 Podpora mimoškolních aktivit pro děti (např. z ohrožených či sociálně 

ohrožených lokalit) 

Opatření B.1.3.2 Posílení participace rodičů na vzdělávání (celoškolní akce, akce pro 

rodiče dětí, zapojení klubu přátel školy) 

Opatření B.1.3.3 Nabídka výhodných podmínek (zaměstnání, bydlení) pro speciální 

pedagogy a dětské psychology na školách 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2) 

- Pro oblasti kultury, volného času a cestovního ruchu jsou nastaveny cíle a navazující projekty, 

které povedou ke zlepšení prostřednictvím poskytování informací veřejnosti a rozvojem 

(včetně revitalizace) kulturní infrastruktury města. Součástí této oblasti jsou také cíle a 

opatření, které byly definovány při zpracování dokumentu „Plán rozvoje sportu města 

Havířova v letech 2018-2025“. Jedná se o cíle 3-10 a jim příslušná opatření. 

Strategický cíl 1 – Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport). 

Opatření B.2.1.1 

Posílení podpory města a zaktivizování občanských komisí, 

podnikatelských a jiných subjektů do kulturně společenského dění, 

například pro pořádání akcí tipu: Festival jídla v Havířově, street art 

festival 

Opatření B.2.1.2 Využití informačních panelů úřední desky ve městě pro komunikaci akcí 

Opatření B.2.1.3 Využití dobré polohy města Havířova pro zviditelnění a přilákání 

návštěvníků z Polska a Slovenska 

Opatření B.2.1.4 

Vytvoření jednotného komunikačního systému pro propagaci a 

prezentaci kulturních, společenských, sportovních akcí (například 

Sportuj ve městě) i za využití SMART technologií 

Opatření B.2.1.5 Zvýšení prezentace současných expozic 

Opatření B.2.1.6 Zvýšit povědomí občanů o partnerských městech v různých oblastech  

Opatření B.2.1.7 

Vytvoření komplexní prezentace města jako jedinečného města, 

místních atraktivit např. prostřednictvím krátkého animované videa k 

možnostem v Havířově (malý Havířovák, nabídka dle věku) 

Strategický cíl 2 - Postupná revitalizace a rozvoj kulturní infrastruktury města. 

Opatření B.2.2.1 Vybudování galerie významných osobností Havířova 
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Opatření B.2.2.2 Pokračování jedinečných akcí Havířova (Havířovské slavnosti, 

skokanská soutěž, Rozkvetlé Datyně atd.) 

Opatření B.2.2.3 Hledat možnosti a lokality pro navýšení ubytovacích kapacit pro turisty 

Opatření B.2.2.4 Revitalizace prostoru před vlakovým nádražím 

Opatření B.2.2.5 Rekonstrukce letního kina 

Opatření B.2.2.6 Rekonstrukce společenského domu Reneta 

Strategický cíl 3 - Rekonstrukce a revitalizace sportovních zařízení a lokalit 

Opatření B.2.3.1 Revitalizace či redukce nevyhovujících meziblokových hřišť 

Opatření B.2.3.2 Realizace spádových multifunkčních hřišť v návaznosti na Opatření 

B.2.4.1 

Opatření B.2.3.3. Rozvoj městských sportovních a volnočasových parků 

Opatření B.2.3.4. Rozšíření zázemí sportovních zařízení 

Opatření B.2.3.5. 
Rozvoj městského, dětského a sportovního mobiliáře v okrajových 

částech města 

Strategický cíl 4 - Sportovní zařízení základních škol 

Opatření B.2.4.1 Rekonstrukce venkovních sportovišť základních škol 

Opatření B.2.4.2 Opravy tělocvičen základních škol 

Strategický cíl 5 - Nová sportovní zařízení 

Opatření B.2.5.1 Vybudování sportovního zařízení v nádražní hale 

Opatření B.2.5.2 Rozšíření plaveckého bazénu o wellness zónu a venkovní prostory 

Opatření B.2.5.3 Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku 

Opatření B.2.5.4 Realizace hřiště, např. pro parkour, work-out, pumtrack apod. 

Opatření B.2.5.5 Výstavba druhé ledové plochy 

Strategický cíl 6 - Cyklostezky a in-line stezky 

Opatření B.2.6.1 Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu města 
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Opatření B.2.6.2 Dokončení cyklostezek k vodním nádržím Těrlicko a Žermanice 

Opatření B.2.6.3 Vybudování in-line okruhu 

Strategický cíl 7 - Sportovní zařízení SSRZ 

Opatření B.2.7.1 Vybavení sportovních zařízení SSRZ 

Opatření B.2.7.2 Opravy sportovních zařízení SSRZ 

Strategický cíl 8 - Efektivní provoz sportovních zařízení 

Opatření B.2.8.1 
Zahájení jednání o převodu krytého plaveckého bazénu do vlastnictví 

SMH 

Opatření B.2.8.2 Zpřístupnění atletického stadionu veřejnosti 

Opatření B.2.8.3 Prodloužení otevírací doby sportovních zařízení 

Opatření B.2.8.4 Rozšíření přístupu sportovních zařízení škol 

Opatření B.2.8.5 Revize parkovacích kapacit sportovních zařízení 

Strategický cíl 9 - Podpora sportovních spolků 

Opatření B.2.9.1 Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům 

Opatření B.2.9.2 Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců 

Opatření B.2.9.3 Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže 

Opatření B.2.9.4 Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či nadnárodních 

zdrojů 

Strategický cíl 10 - Institucionální zabezpečení, informovanost a propagace sportu 

Opatření B.2.10.1 Posílení personálního obsazení oblasti sportu v rámci MMH 

Opatření B.2.10.2 Prezentace a propagace sportu na oficiálním webu města a sociálních 

sítích 

Opatření B.2.10.3 Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů 

Opatření B.2.10.4 Zvýšení publicity sportu v Radničních listech 

Opatření B.2.10.5 Vytvoření sportovního kalendáře 

Opatření B.2.10.6 Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

Opatření B.2.10.7 Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů 
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6.3 Prioritní osa C 

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DEMOGRAFIE (C.1) 

- V rámci tří strategických cílů jsou v oblasti zdravotnictví a sociální služby a demografie 

definována opatření, která povedou k rozvoji sociálních služeb (včetně podpory sociálního 

bydlení), zefektivnění poskytování informací občanům o poskytovaných zdravotních a 

sociálních službách, a také přilákání odborných zdravotnických pracovníků do města. 

Strategický cíl 1 - Udržení a rozvoj potřebných sociálních služeb na území města Havířova, 

podpora sociálního bydlení. 

Opatření C.1.1.1 Zachovat proces komunitního plánování ve městě a vytvořit síť 

sociálních služeb statutárního města Havířova  

Opatření C.1.1.2 Podpora terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Opatření C.1.1.3 

Navýšení kapacit pobytových služeb (senioři, osoby se zdravotním 

postižením, včetně smyslového postižení) – domov pro seniory, domov 

se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, 

pobytová odlehčovací služba od věku tří let 

Opatření C.1.1.4 Podpora bezbariérového bydlení (pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením) 

Opatření C.1.1.5 
Podpora neformálních pečujících (navýšení kapacity odlehčovací 

služby, podpora rodin) 

Opatření C.1.1.6 
Podpora organizací poskytující sociální služby prostřednictvím 

zvýhodněného pronájmu nebytových prostor 

Opatření C.1.1.7 

Podpora dalšího vzdělávání sociálních, zdravotnických a pedagogických 

pracovníků (čerpání projektů) např. v oblastech krizové intervence, 

prevence syndromu vyhoření 

Opatření C.1.1.8 Zvýšení finanční gramotnosti, funkční a dosažitelné poradenství v 

oblasti sepisování insolvenčních návrhů 

Opatření C.1.1.9 Vybudování chybějících krizových lůžek a krizových bytů, startovacích 

bytů 

Opatření C.1.1.10 

Rozšíření služeb pro rodinu, děti a mládež (nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež rozšířit o terénní formu, vznik nové služby terénního 

programu tzv. street worker), vytvořit koncepci rodinné politiky města 

Havířova 

Opatření C.1.1.11 Zřízení chráněných dílen, podpora pracovních příležitostí pro 

znevýhodněné, vytvoření sociálního podniku (obchod, mental café) 

Opatření C.1.1.12 Pokračující podpora dobrovolnických programů, zapojení studentů, 

rozšíření nabídky 
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Opatření C.1.1.13 

Podpora volnočasových, aktivizačních a integračních činností pro 

seniory (vzdělávání seniorů směrem k moderním technologiím a 

možnostem), osoby se zdravotním postižením a znevýhodněné děti 

Opatření C.1.1.14 

Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby bez přístřeší 

(v krizi), např. rozvoj azylových domů, nízkoprahového denního 

centra, nocleháren, podpora terénní práce romského asistenta 

Opatření C.1.1.15 

Navýšení kapacity noclehárny v zimních měsících, realizace 

preventivních opatření před umrznutím (tzv. „zimní noclehárna“ – 

speciální režim, nejedná se o registrovanou sociální službu, dále 

využití „iglou“ – nouzových přístřešků apod.) 

Opatření C.1.1.16 Podpora vzniku sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

Opatření C.1.1.17 Dále podporovat a propagovat službu sociální šatník, potravinovou 

pomoc 

Opatření C.1.1.18 Podpora aktivizačních a integračních činností pro seniory (vzdělávání 

seniorů směrem k moderním technologiím a možnostem) 

Opatření C.1.1.19 Udržení senior dopravy v současném rozsahu a rozšíření její propagace 

(např. v Radničních listech) 
 

Strategický cíl 2 – Zvýšit informovanost občanů o fungování zdravotnictví a sociálních služeb města 

Havířova, posílení prevence sociopatologických či nežádoucích jevů u dětí a mladistvých. 

Opatření C.1.2.1 

Podpora mezioborové spolupráce - podpora primární prevence 

například u závislostí mladých, kreativní workshopy, zapojení peer 

pracovníků, diskuze s bývalými závislými, zapojení zástupců ÚP do 

procesu komunitního plánování 

Opatření C.1.2.2 

Prevence sociálně patologických jevů a primární prevence v oblasti 

závislosti (vznik adiktologické poradny, zmapování drogové scény a 

závislostí v městě Havířově) 

Opatření C.1.2.3 Podpora náhradní rodinné péče (namísto dětských domovů) 

Opatření C.1.2.4 

Kampaň na vzbuzení zájmu (například pomoc seniorům v blízkém okolí 

v rámci sousedských vztahů), začít ve školství, vymyslet program, kde 

by se občané zapojili 

Opatření C.1.2.5 Posílení pocitu bezpečí obyvatel (osvěta, krizová tlačítka a další) – 

návaznost na bezpečnost 

Opatření C.1.2.6 Posílení propagace sociálních služeb a návazných aktivit 
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Opatření C.1.2.7 

Podpora aktivit vedoucích k odstranění bariér jak fyzických, tak 

sociálních a komunikačních (vytvoření katalogu bezbariérovosti, linky 

autobusů, přechody, plakát informující, jak jednat, osvěta, využití 

SMART technologií – asistivní technologie) 

Strategický cíl 3 – Podpořit příchod odborných lékařů, ale i sester, zajistit dostupnost jejich 

služeb. 

Opatření C.1.3.1 Rozvoj mezioborové spolupráce města Havířova a nemocnice s cílem 

zajištění podmínek a dostupnosti služeb odborných lékařů 

Opatření C.1.3.2 Zvýhodnění lékařů i sester nabídkou bydlení i nebytových prostor pro 

provoz ordinací 

Opatření C.1.3.3 Podpora terénních zdravotních služeb pro osoby bez přístřeší 

Opatření C.1.3.4 
Založení mateřské školy v blízkosti nemocnice přednostně pro potřeby 

zaměstnanců NsP 

6.4 Prioritní osa D 

OBLAST DOPRAVA A INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (I VEŘEJNÁ ZELEŇ) (D.1) 

- V této oblasti jsou spojeny cíle a opatření z oblasti infrastruktury a životního prostředí. Rozvoj 

infrastruktury bude doprovázen využitím SMART technologií a dosažení cílů oblasti životního 

prostředí se bude řídit principy udržitelného rozvoje. 

Strategický cíl 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury a modernizace dopravních systémů s podporou 

SMART technologií. 

Opatření D.1.1.1 Projekt upravující telematiku s preferencí MHD, IZS 

Opatření D.1.1.2 Řešení světelné křižovatky u Merkuru 

Opatření D.1.1.3 Křižovatka ulice Dělnická a Kapitána Jasioka, Fryštátská 

Opatření D.1.1.4 
Přeložka Petřvaldské, mimoúrovňově přes Orlovskou, s pokračováním 

v ulici U Skleníku 

Opatření D.1.1.5 Řešení statické dopravy v celém Havířově  

Opatření D.1.1.6 Podpora vybudování parkovacích domů 

Opatření D.1.1.7 

 

 

 

Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek a jejich vzájemné propojení 

Opatření D.1.1.8 
Implementace principů Smart City v dopravě, výběr vhodných nástrojů 

Smart City pro monitoring 



                                                     Strategické cíle a 
opatření města Havířova 

  
 
  Stránka | 21 

Opatření D.1.1.9 Realizace plánu udržitelné městské mobility 

Opatření D.1.1.10 

Rozšíření počtu elektronických informačních panelů na vybraných 

zastávkách městské hromadné dopravy a příměstské dopravy (MHD a 

PD) 

Opatření D.1.1.11 Další rozvoj bikesharingu a využití elektrokol, propojení cyklostezek a 

cyklotras i na okolní města 

Opatření D.1.1.12 
Ukončení zkušebního provozu bikesharingu, jeho vyhodnocení, 

navazuje systém vybudování cyklotras a cyklostezek, tam kde to bude 

efektivní 

Opatření D.1.1.13 Podpora vybudování míst s veřejnou Wi-Fi sítí 

Strategický cíl 2 – Udržitelný systém odpadového hospodářství. 

Opatření D.1.2.1 Rozšíření sběrných dvorů na území města 

Opatření D.1.2.2 Revitalizace kontejnerových stanovišť a optimalizace odpadového 

hospodářství  

Opatření D.1.2.3 Infrastruktura pro maximalizaci využití odpadů 

Opatření D.1.2.4 Dobudování kanalizační sítě 

Strategický cíl 3 – Zlepšení kvality ovzduší. 

Opatření D.1.3.1 
Zajistit podmínky pro zachování provozu „ekologické MHD“ (CNG, 

elektro) 

Strategický cíl 4 – Environmentální rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Opatření D.1.4.1 Preference zelených střech a fasád u nově stavěných objektů 

Opatření D.1.4.2 Podpora projektů hospodaření se srážkovými vodami 

Opatření D.1.4.3 Podpora environmentálního vzdělávání 

Opatření D.1.4.4 
Podpora regenerace veřejné zeleně a veřejného prostranství, 

zachování stávajících ploch urbanistické zeleně 

Opatření D.1.4.5 Podpora projektů na zlepšení hospodaření s energiemi 

Opatření D.1.4.6 Podpora lokálních projektů na výrobu čisté energie 

Opatření D.1.4.7 Revitalizace vnitrobloků zejména v ochranném pásmu Sorely s ohledem 

na vyvážení zeleně a parkování 
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Opatření D.1.4.8 
Možnosti ekologického využití vodních ploch po důlní činnosti 

(Sušanské rybníky) 

Opatření D.1.4.9 Zatraktivnění a zvýšení využití městské hromadné dopravy 

Opatření D.1.4.10 Aktualizace Územní energetické koncepce SMH 
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7. IMPLEMENTACE VIZE MĚSTA 2020+ 

Vytvoření Vize města 2020+ je prvním krokem, kterým začíná proces vedoucí k naplnění vizí a 

strategických cílů města. Vize a strategické cíle jsou naplňovány pomocí opatření, tak jak jsou 

popsána v akčním plánu. Za implementaci Vize města 2020+, tedy zpracování a aktualizaci akčních 

plánů a případných dalších souvisejících činností, je zodpovědný vedoucí organizačního odboru MMH. 

Vize města 2020+ je a musí být živým dokumentem. Jeho realizace musí být sledována a plán musí 

být podle potřeby doplňován a upravován. Předpokládá se jednou za dva roky příprava a schválení 

aktualizovaného akčního plánu, který bude v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovým 

výhledem SMH. Aktualizovaný akční plán bude zpracován vždy do konce měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém dojde ke schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu. Akční plán bude projednán 

v Rozvojové komisi RMH a následně předložen orgánům města Havířova. Naplňování opatření akčního 

plánu bude monitorováno vedoucím organizačního odboru MMH zodpovědným za implementaci 

strategického plánu. První akční plán je sestaven s platností na roky 2020-2021. 

Úkol Popis úkolu Termín Zodpovědnost 

1. Schválení Vize města 2020+ Havířov  Zastupitelstvo města Havířov 

2. Sběr a příprava projektových záměrů +2m Příslušní zaměstnanci Mm Havířova 

3. 
Realizace činností a úkolů definovaných v projektových 
záměrech 

+4m 
Definována v projektových 
záměrech 

4. 
Zpracování podkladů o stavu realizace Vize města 2020+  
za uplynulé období (2020-2021) 

+20m Příslušní zaměstnanci Mm Havířova 

5. 
Kontrola a vyhodnocení stavu realizace Vize města 
2020+  za uplynulé období (2020-2021)  

+21m Příslušní zaměstnanci Mm Havířova 

6. 
Projednání stavu realizace Vize města 2020+  a plnění 
AP za uplynulé období (2020-2021) 

+22m 
Zastupitelstvo/Rada města 
Havířova 

7. Zpracování a schválení 1. aktualizace AP +25m 
Zaměstnanec odpovědný za Vizi 
města 2020+/ Zastupitelstvo/Rada 
města Havířova 

8. Sběr a příprava projektových záměrů +26m Příslušní zaměstnanci Mm Havířova 

9. 
Pokračování v realizaci nedokončených projektů 
minulého období a započetí realizace nově 
definovaných projektů 

+27m - 
dokončení 

Definována v projektových 
záměrech 

10. 
Zpracování podkladů o stavu realizace Vize města 2020+ 

na období 2020-2021 
+45m Příslušní zaměstnanci Mm Havířova 

11. 
Kontrola stavu a vyhodnocení stavu realizace Vize 
města 2020+  za uplynulé období   

+46m Příslušní zaměstnanci Mm Havířova 

12. 
Projednání stavu realizace Vize města 2020+ a plnění AP 
na období 2020-2021 

+47m 
Zastupitelstvo/Rada města 
Havířova 
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Úkol Popis úkolu Termín Zodpovědnost 

13. Zpracování a schválení 2. aktualizace AP +48m 
Zaměstnanec odpovědný za Vizi 
města 2020+ / Zastupitelstvo/Rada 
města Havířova 

V následujících letech (až do roku 2028) bude postupováno dle výše uvedeného harmonogramu, 
kdy proces v každém roce bude složen z fází definovaných body číslo 8 až 13. Po uplynutí 

posledního cyklu aktualizace je nutné provést zhodnocení celého období implementace Vize města 
2020+ v letech 2020-2028. 
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8. ZÁVĚR 

Základním východiskem pro realizaci Vize města 2020+ je analytická část, která shrnuje poznatky 

potřebné k vytvoření informační základny, z níž vychází návrhová a implementační část. V analytické 

části Vize města 2020+ jsou detailně charakterizována klíčová témata fungování města a jsou zde 

prezentovány výstupy dotazníkového šetření, kterým byly zjišťovány preference veřejnosti. 

Na základě výše uvedeného byla zpracována SWOT analýza, při které byly identifikovány silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby města dle identifikovaných strategických oblastí, respektive prioritních 

os.  

Ve SWOT analýze byla formulována východiska pro návrhovou a implementační část Vize města 2020+, 

ve které je rozpracován žádoucí stav města. V návrhové a implementační části jsou definovány vize, 

strategické cíle a také strategická opatření, která povedou k naplňování vizí a strategických cílů. 

Těmito cíli a opatřeními by se měli řídit představitelé města při tvorbě rozpočtu města. 

Dále byl vypracován akční plán, který obsahuje jednotlivá opatření, včetně konkrétních projektů, 

prostřednictvím kterých by mělo dojít k naplnění uvedených opatření.  

Dodržování kontroly a doplňování akčního plánu je zárukou bezproblémové realizace Vize města 2020+ 

a dosažení stanovených vizí a strategických cílů. Dále je zapotřebí navázat rozpočet města na 

jednotlivé cíle a opatření. Zajištění jednotlivých opatření finančními prostředky města, či prostředky 

ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů bude z velké míry určovat míru naplnění jednotlivých 

strategických cílů. 

Vize města 2020+ je otevřeným dokumentem, který bude průběžně doplňován a aktualizován tak, aby 

v maximální možné míře přispíval k naplňování definovaných cílů a opatření prioritních oblastí rozvoje 

a tím k naplnění strategické vize města. Dlouhodobá strategická vize SMH je společný postoj občanů 

a současného vedení města, který by měl být realizován bez ohledu na výsledky příštích komunálních 

voleb (tzv. společenská dohoda). 
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9. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PŘI TVORBĚ VIZE MĚSTA 2020+ 

Níže je uveden seznam členů jednotlivých pracovních skupin, kteří se podíleli na tvorbě dokumentu 

Vize města 2020+. 

Personální obsazení Řídící skupiny 

• Ing. Josef Bělica primátor města SMH 

• Ing. Ondřej Baránek náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku SMH 

• Mgr. Jana Feberová náměstkyně primátora pro školství a kulturu SMH 

• Mgr. Stanislava Gorecká náměstkyně primátora pro sociální oblast SMH 

• Ing. Bohuslav Niemiec náměstek primátora pro investice a chytré město SMH 

• Mgr. Daniel Vachtarčík radní pro sport SMH 

• Ing. Milan Menšík tajemník MMH 

• Bc. Lenka Frídlová, DiS. vedoucí odboru kancelář primátora SMH 

• Mgr. Eva Havlů vedoucí bývalého OSR MMH 

• Ing. Jana Bartošová projektová manažerka 

• Ing. Michaela Točíková odborný garant projektu 

• Ing. Aleš Nechuta, M.A. zástupce zpracovatele 

• Ing. Ladislav Kinda zástupce zpracovatele 

• Ing. Petr Štětka zástupce zpracovatele 

• Ing. Tomáš Buriánek zástupce zpracovatele 

• Ing. Radovan Hauk zástupce zpracovatele 

• Mgr. Tomáš Černý Zástupce zpracovatele 

 

1. Pracovní skupina Ekonomika a bezpečnost ve městě 

• Ing. Ondřej Baránek náměstek primátora pro ekonomiku a správu 
majetku SMH 

• Ing. Bohuslav Niemiec náměstek primátora pro investice a chytré město SMH 

• Ing. Marcela Kasalíková vedoucí EO MMH 

• Mgr. Tomáš Kocián vedoucí OPS MMH 

• Ing. Zdeněk Vozník RESIDOMO, s.r.o. 

• Zuzana Palová Centrum pro podnikání a zaměstnanosti, z.ú. 

• Petr Valášek Městská realitní agentura, s.r.o. Havířov 

• Bc. Iveta Farná Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Havířov 

• Marcela Tomášková ASENTAL LAND, s.r.o. 

• npor. Mgr. Petr Čížek Policie České republiky – obvodní oddělení Havířov 

• Ing. Bohuslav Muras Městská policie Havířov 

• npor. Ing. Pavel Budina Hasičský záchranný sbor ČR – hasičská stanice Havířov 

• Richard Zelina Rozvojová komise 

• Marcel Molnár Rozvojová komise 

• Roman Skácel Komise pro bezpečnost silničního provozu 

• Mgr. Hana Šimková Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 

• Ing. Ivo Tarkowski SEMAG spol. s.r.o. 

• Bc. Robert Timko, MBA GASCONTROL spol. s.r.o. 

• Ing. Ivo Barteček Okresní hospodářská komora Karviná 

 
2. Pracovní skupina Kvalita života ve městě 

• Mgr. Jana Feberová náměstkyně primátora pro školství a kulturu SMH 

• Mgr. Daniel Vachtarčík  uvolněný radní pro sport SMH 
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

• PhDr. Pavel Hamza  vedoucí OŠK MMH 



                                                     Personální 
obsazení při tvorbě Vize města 2020+ 

  
 
  Stránka | 27 

• MgA. Romana Bartošková redakce Radničních listů 

• Mgr. Yvona Dlábková  Městské kulturní středisko Havířov 

• Tomáš Bárta   Rozvojová komise 

• Ing. Dominik Jurčo  Rozvojová komise 

• Miroslava Olšáková  Rozvojová komise 

• Lucie Potočková  Rozvojová komise 

• Mgr. Dagmar Kotajná  Rozvojová komise 

• Ing. Dagmar Čuntová  Městské informační centrum Havířov 
Městská knihovna Havířov 

• Mgr. Petr Choma  ZŠ M. Kudeříkové, Havířov-Město 

• PhDr. Petr Šimek  Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 

• Mgr. et Mgr. Zuzana Gawlowská  Střední průmyslová škola stavební, Havířov 

• Mgr. Jaroslav Knopp, MBA  Střední škola technických oborů, Havířov-
Šumbark, ul. Lidická 

3. Pracovní skupina Město a lidé 

• Mgr. Stanislava Gorecká 
  

náměstkyně primátora pro sociální oblast 
SMH 

• Ing. Bernarda Urbancová  vedoucí OSV MMH 

• Mgr. Kateřina Kyselková, DiS. Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Havířov 

• Mgr. Renáta Vališová  Sociální služby města Havířova 

• Mgr. Bc. Gabriela Kunčická Domov seniorů Havířov (Luna, Helios) 

• Bc. Gabriela Dobešová Nemocnice s poliklinikou Havířov 

• Mgr. Michaela Rosová  SANTÉ Havířov 

• Ing. Petr Oborný   Rozvojová komise 

• Bc. Andrea Zach   Komise pro plánování sociálních služeb 

• Mgr. Ivana Hlubinková 
Kožmínová  

Komise sociální a zdravotní 

• Hana Čadová   ADRA, o.p.s. 

• Mgr. Tomáš Kolondra  Armáda spásy 

• Mgr. Michaela Ohřálová, DiS. Slezská diakonie 

• Mgr. Šárka Wernerová      Probační a mediační služba Havířov 

 
4. Pracovní skupina Městská infrastruktura 

• Ing. Bohuslav Niemiec  
  

náměstek primátora pro investice a chytré 
město SMH 

• Ing. Jana Návratová   vedoucí OŽP SMH 

• Ing. Iveta Grzonková   vedoucí OKS MMH 

• Ing. arch. Karel Mokroš   vedoucí OÚR MMH 

• Ing. Kateřina Mikulová   vedoucí oddělení investic OÚR MMH 

• Ing. Václav Zyder   Technické služby Havířov, a.s. 

• Ing. Josef Kaplan  
  

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
Komise energetická 

• Ing. Jakub Vyvial   ČSAD Havířov, a.s. 

• Ing. Jakub Čech    Rozvojová komise 

• Ing. Pavel Merta   Rozvojová komise 

• Jan Veselý    Rozvojová komise 

• Ing. Vladislav Josiek   Rozvojová komise 

• Ing. Jan Szturc    Rozvojová komise 

• Jan Dostal    Rozvojová komise 
Komise životního prostředí 

• Ing. Martin Adamiec  Veolia Česká republika, a.s. 

 



                                                     Seznam obrázků 

  
 
  Stránka | 28 

10. SEZNAM OBRÁZKŮ  

Obrázek 1 Postup tvorby Vize města 2020+ a její obsah ..................................................... 5 

Obrázek 2 Struktura návrhové a implementační části ........................................................ 5 

Obrázek 3 Struktura strategických oblastí a prioritních os města .......................................... 6 

11. SEZNAM ZKRATEK 

a.s. Akciová společnost 

AP Akční plán 

BDO Tým zpracovatele 

BESIP Bezpečnost silničního provozu 

CNG Compressed natural gas (stlačený zemní plyn) 

ČEZ České energetické závody 

ČR Česká republika 

ČSAD Česká státní automobilová doprava 

EO Ekonomický odbor 

EU Evropská unie 

IT Informační technologie 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MHD Městská hromadná doprava 

MKDS Městský kamerový dohledový systém 

MMH Magistrát města Havířova 

MŠ Mateřská školka 

NsP Nemocnice s Poliklinikou 

o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

OKS Odbor komunálních služeb 

OPS Odbor právních služeb 

OSV Odbor sociálních věcí 

OŠK Odbor školství a kultury 

OÚR Odbor územního rozvoje 

OŽP Odbor životního prostředí 

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

SMART Koncept chytrého města 

SMH Statutární města Havířov 

spol. Společnost s ručením omezeným 

SSRZ Správa sportovních a rekreačních zařízení 

SWOT Analýza silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb 

VŠ Vysoká škola 

z.ú. Zapsaný ústav 

ZŠ Základní škola 

 



 

  

VIZE MĚSTA 2020+ 

 

AKČNÍ PLÁN 2020-2021 

 

Datum vydání:  

 



 

 

 OBSAH 

C. AKČNÍ PLÁN ..................................................................................... 2 

1. Úvod .............................................................................................. 2 

2. Projekty ......................................................................................... 3 

2.1 Prioritní Osa A .......................................................................................... 3 

2.2 Prioritní Osa B .......................................................................................... 6 

2.3 Prioritní Osa C ......................................................................................... 27 

2.4 Prioritní Osa D ......................................................................................... 44 

3. Závěr ............................................................................................ 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vize města 2020+“ je zpracována v rámci projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH", reg. 
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Zaměstnanost.  

 

 



                                                     Úvod 

 
  Stránka | 2
   

C. AKČNÍ PLÁN 

1. ÚVOD 

Akční plán představuje konkretizovaný krátkodobý strategický dokument města, který identifikuje 

projekty, které je potřeba realizovat pro dosažení cílů a opatření vymezených v Návrhové části 

dokumentu. Tato opatření byla definována při tvorbě Vize města 2020+, na období 2020 – 2028, a 

projekty uvedené níže specifikují jejich náležitosti. Plán je koncipován jako programový dokument 

města a zahrnuje opatření či projektové záměry, které mají být prioritně realizované ve stanoveném 

období let 2020 - 2021. Do akčního plánu jsou zařazeny také opatření, jejichž realizace v tomto období 

začne a bude ukončena až v delším časovém horizontu. Plnění akčního plánu je v zájmu vedení města 

i jeho občanů, ale jedná se o živý dokument, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není 

právně vymahatelná. 

Charakter živého dokumentu umožňuje pružně reagovat na změny jak interního, tak externího 

charakteru. Dokument může být doplněn o skutečnosti a parametry, které při jeho tvorbě nebylo 

možné určit nebo mohlo k jejich určení dojít pouze s vysokou mírou nejistoty, která by vystavovala 

dokument nepřijatelnému riziku z hlediska jeho přesnosti. Takto upravený dokument by měl být bez 

prodlení zveřejněn tak, aby k jeho aktuální verzi měly přístup všechny zainteresované strany. Často 

tato situace nastává při určení monitorovacích indikátorů nebo jejich cílové hodnoty. Až v poslední 

fázi přípravy projektu, kdy je přesně známá výše dostupných finančních prostředků, může dojít 

k nastavení nebo zpřesnění indikátoru nebo jeho cílové hodnoty tak, aby co možná nejvíce dopomohl 

k dosažení vytyčeného cíle projektu. 

Akční plán je vyhotoven v tabulkové podobě a má sloužit jako informační zdroj pro řídící i finanční 

procesy města. Definované projekty představují konkrétní kroky či činnosti, jejichž realizací dochází 

k naplňování vytyčených vizí, strategických cílů a opatření. 

Opatření města definují konkrétní úkoly nebo projekty, jejichž realizace povede k naplnění 

nadřazeného cíle. U každého opatření, pokud to bylo možné, je uveden předpokládaný rok jeho 

dokončení, gestor opatření, předpokládané náklady a stručný popis. U mnohých opatření je pro jejich 

realizaci počítáno s externími zdroji financování v podobě dotačních titulů. V případě, že nebudou 

tyto dotační prostředky získány, je značně snížena pravděpodobnost jejich realizace. 
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2. PROJEKTY 

Níže jsou uvedeny konkrétní parametry projektů, které naplňují definované strategické cíle a 

opatření, rozdělené podle prioritních os. 

2.1 Prioritní Osa A 

OBLAST BEZPEČNOST (I VEŘEJNÝ POŘÁDEK) (A.2) 

Strategický cíl 1 – Zvýšení pocitové bezpečnosti občanů. 

Opatření A.2.1.1 Osvětlení ulic i zákoutí Havířova 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Plán obnovy veřejného osvětlení města Havířov na rok 2020, 2021 OKS,TSH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Modernizace veřejného osvětlení, kdy hlavním cílem je obnova havarijních stavů VO, výměna nebezpečného 
venkovního vedení a rozšíření světelných bodů v neosvětlených místech ve městě. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Pokračování v kompletní rekonstrukci VO povede ke zvýšení bezpečnosti občanů ve městě a k realizaci jejich 
požadavků na rozšíření VO v určitých částech města 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Finanční krytí 
na rok 2020 je 

12 mil.,- 
2020, 2021 

Kontrola a 
realizace akcí, 
přebírání již 

hotových 
obnov   

Počet 
realizovaných 

opatření 
Dle rozsahu akcí 

 

Opatření A.2.1.2 
Systémové řešení parkování aut, průjezdnosti ulic a nástupních ploch pro 

složky IZS 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Fyzická instalace zábran pro nelegální stání vozidel v nebezpečných oblastech 
provozu 

MP,OKS,MP 

Stručný popis projektu (záměru): 

V roce 2020 – pracovní skupina pro dopravu v Havířově vybere lokality dle požadavků IZS a MP, následná 
fyzická instalace zábran bude zajištěna  OKS. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšení bezpečnosti provozu u rizikových přechodů pro chodce, v nepřehledných zatáčkách. Vymezení 
bezpečného rozhledů u exponovaných a rizikových přechodů pro chodce, zajištění průjezdních profilů a 
nástupních ploch pro vozidla IZS . 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

600 000,- 

2020 – instalace 
prvních 

fyzických 
zábran u 

vybraných 
rizikových 

lokalit 
z rozpočtu 

města v částce 
cca  300 000,-  

2021 – 
pokračování 
v instalacích 
v rizikových 

místech 

Celá fáze 
projektu 

Fyzická 
instalace u 
rizikového 

místa 

Snížit rizikovost 
na celém území 
města Havířova 

 

Opatření A.2.2.1 Prevence v oblasti dopravy (spolupráce s BESIP) a kriminality, veřejný pořádek 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Senioři v provozu na pozemních komunikacích  OKS,komise BESIP,MP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Osvěta a vzdělávání seniorů v provozu na pozemních komunikacích se zaměřením na chodce 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zlepšení orientace seniorů na pozemních komunikacích jak v pozici chodce, tak i v pozici 
řidiče, pomůže definované skupině obyvatel snáze se pohybovat na frekventovaných vozovkách a přechodech 

pro chodce 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Přednášky a 
besedy se 

budou 
konat 

v Klubu 
seniorů na 

ul. 
Studentské, 
zaměřeny 
budou na 
dopravní 
situaci v 
celém 
městě 

60 000,- 2020 - 2021 

Součinnost 
s komisi 

BESIP, nákup 
reflexních 

prvků, které 
jsou 

rozdávány na 
besedách  

Zpráva o počtu 
uspořádaných besed a 

přednášek se 
zaměřením na 

konkrétní témata, 
včetně počtu účastníků 

Plnohodnotná 
informovanost 

seniorů o 
dodržování 
předpisů 

v provozu na 
pozemních 

komunikacích  

Strategický cíl 3 – Využití SMART technologií v oblasti bezpečnosti. 

Opatření A.2.3.2 Zavedení led pásů u přechodů se signalizací (zelená/červená) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zavedení led pásů u přechodů se signalizací OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 
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Led pásy, které budou zabudovány u přechodů pro chodce se signalizací 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech se signalizací 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města  

Dle projektové 
dokumentace 

2021 

Zadání PD, 
kontrola 
průběhu 
projektu, 
přebírání 
projektu   

Dle projektové 
dokumentace 

Dle projektové 
dokumentace 

 

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI MĚSTY, ROZPOČET, INFORMOVANOST 
VEŘEJNOSTI (A.3) 
 
Strategický cíl – 3 Optimalizace příjmů a výdajů městského rozpočtu 

Opatření A.3.3.2 Navýšení příjmů rozpočtu města od právnických osob 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Odstraňování živnostenského odpadu  OKS,OŽP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zapojení živnostníků/podnikatelů do obecního systému nakládání s odpady  - prováděním monitoringu (OKS) 
a následných kontrol (OŽP) nezapojených podnikatelů – jejich oslovení – adresné informační kampaně. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v POH a opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového 
hospodářství  SMH).  
Zlepšení situace, kdy bude omezeno zneužívání odpadových nádob, které jsou určené pro odkládání odpadu 
fyzických osob 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

 Na území 
města 

Nelze 
předem 
stanovit 

2020 

OŽP 
poskytne 
průběžné 

informace o 
počtech 

provedených 
kontrol,  

OKS uveřejní 
počty nově 
uzavřených 

smluv   

Počty kontrol. 
Navýšení příjmu města 

z nově uzavřených 
smluv 

Omezení 
zneužívání 
odpadových 
nádob, které 

jsou určené pro 
odkládání 

odpadu fyzických 
osob, živnostníky    
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2.2 Prioritní Osa B 

Některé projekty této prioritní osy jsou převzaté z Akčního plánu dokumentu „Plán rozvoje sportu 

města Havířova v letech 2018-2025“ (dále Plán rozvoje sportu). Tyto projekty jsou označeny v kolonce 

Název projektu jako „SP“. Jejich úplná definice a struktura financování je dostupná právě v 

dokumentu Plán rozvoje sportu a souvisejícím akčním plánu. 

OBLAST KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ, ŠKOLSTVÍ (B.1) 

Strategický cíl – 1 Modernizace přístupů a pokračování v rekonstrukcích MŠ a ZŠ. 

Opatření B.1.1.4 Optimalizace sítě MŠ, ZŠ, řízení škol pomocí IT technologií a nových přístupů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Optimalizace sítě MŠ, ZŠ  OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Realizace v letech 2020-2021 
1/ Pokračování optimalizace sítě MŠ a ZŠ na území města Havířova reagující na klesající počet dětí v populaci 
0-14 let v Havířově, a tudíž nevyužití stávající kapacity škol, na novelizaci školského zákona v oblasti 
financování regionálního školství. Slučování MŠ a ZŠ. Projednání návrhu v orgánech města, přijetí rozhodnutí 
a stanovení harmonogramu a nutných úkolů vyplývající h z požadavků legislativy. 
V roce 2020 zrušení jedné ze stávajících základních škol. 
 
Realizace v letech 2022-2023 
2/ Zvýšit využívání moderních technologií a přístupů k řízení a plánování rozvoje města a jím zřizovaných 
organizací; hledat nové způsoby a formy komunikace a řešení problémů města. 
Řízení města pomocí IT technologií a nových přístupů – jednání o zavedení portálu příspěvkových organizací, 
tzn. jednotného komunikačního a řídícího nástroje mezi zřizovatelem a PO. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: děti a žáci v MŠ a ZŠ s jejich zákonnými zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0,- 

Ad 1/ 
Projednání 
v období 
11/2019 – 
6/2020; a 
částečná 

realizace k 1. 
9. 2020; další 

případná 
realizace k 1. 
9. 2021. Dle 

aktuální situace 
k zahájení 

školního roku.  

Postup dle 
rozhodnutí 

ZMH 

Počet 
sloučených či 

zrušených  
subjektů/ 
Počet nově 
vzniklých 
subjektů/ 

Průběžná 
adaptace sítě MŠ 

a ZŠ dle 
demografického 

vývoje. 

 

 

Opatření B.1.1.7. Pokračování ve spolupráci města s alternativními školami 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Spolupráce města s alternativními školami OŠK 
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Stručný popis projektu (záměru): 

Město podporou alternativních škol rozšiřuje nabídku předškolního a základního vzdělávání pro děti a žáky, 
resp. jejich zákonné zástupce, v Havířově. 
Bude pokračovat ve spolupráci s nestátními školami nabízejícími alternativní vzdělání v MŠ a ZŠ. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Město dlouhodobě podporuje rozšíření nabídky předškolního a základního vzdělávání pro děti a žáky, resp. 
jejich zákonné zástupce, v Havířově mimo hranice jím zřizovaných MŠ a ZŠ.  
Na území města existuje jedna soukromá MŠ Mateřinka, kterou město podporuje ze svého rozpočtu.  
Této MŠ pronajímá městskou budovu Okružní 1208/13, současně poskytuje dotace ze svého rozpočtu.  
Město má také uzavřenu smlouvu o spolupráci se spolkem Naše Montessa, z. s., jenž je zřizovatelem Montessori 
základní škola Úsměv, která sídlí na základě smlouvy o výpůjčce v prostorách ZŠ M. Kudeříkové Havířov. 
Město podporuje Montessori např. dotacemi na činnost školy či opravami pronajatých učeben. 
 
Nároky na rozpočet vyplynou z žádostí subjektů poskytujících alternativní vzdělávání.  
Je ovšem nutné počítat s případně vyvolanými investicemi v ZŠ M. Kudeříkové. 
Cílové skupiny: děti a žáci v MŠ a ZŠ s jejich zákonnými zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

dle žádostí 
dotčených 
subjektů o 

dotace města 

Průběžně 
v letech 2020-

2021 

rozhodnutí 
orgánů města 

počet dětí a 
žáků 

v alternativních 
školách 

rozšíření nabídky 
alternativního 

způsobu 
předškolního a 

základního 
vzdělávání na 
území města 

Havířova 
 

Strategický cíl – 3 Podpořit volnočasové aktivity. 

Opatření B.1.3.1. 
Podpora mimoškolních aktivit pro děti (např. z ohrožených či sociálně 

ohrožených lokalit) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace objektu turistické základny Pstruží OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

zateplení budovy a oprava střechy  

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Turistická základna ve Pstruží je využívána pro zájmové vzdělávání a dětskou rekreaci dětskými kolektivy a 
rodiči s dětmi. 
V období letních prázdnin zde Asterix - středisko volného času Havířov, p. o. pravidelně pořádá 8 turnusů 
letních táborů a během celého roku odborná soustředění pro zájmové útvary SVČ. V průběhu roku se zde 
vystřídá přibližně 1060 dětí a osob doprovodu. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

obec Pstruží, 
okres Frýdek-

Místek  

250 000 (proj. 
dokumentace), 

náklady na 
realizaci dle PD 

2020 proj. 
dokumentace, 

2021 
předpoklad 
realizace 

vlastník 
objektu 

(rozhodnutí 
orgánů města) 

vytvořená PD 
zrevitalizovaná 

turistická 
základna 
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OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2) 

Strategický cíl – 1 Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport). 

Opatření B.2.1.4 
Vytvoření jednotného komunikačního systému pro propagaci a prezentaci, 

kulturních, společenských, sportovních akcí (například Sportuj ve městě) i za 

využití SMART technologií 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vytvoření jednotného komunikačního systému pro propagaci a prezentaci, 
kulturních, společenských, sportovních akcí (například Sportuj ve městě) i za 

využití SMART technologií 
OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Úkol vypracovat jednotnou komunikační strategii, jež by prezentovala a představovala město  
a jeho jednotlivé součásti (orgány samosprávy, MMH, příspěvkové organizace, obchodní společnosti apod.) 
jako jednotný celek. 
Sjednocení vizuální i obsahové podoby komunikace města a jeho součástí, sjednocení podoby jejich prezentací 
při všech formách komunikace, prezentace a propagace vůči okolním subjektům. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšit využívání moderních technologií a přístupů ke komunikaci města, jeho prezentaci  
a propagaci s cílem posílit otevřenost, vstřícnost a komunikativnost města vůči organizacím  
i občanům. Hledat nové způsoby a formy komunikace a řešení problémů města. 
První přípravná fáze projektu komunikační strategie města zahrnující všechny stránky prezentace města při 
komunikaci uvnitř města i města se všemi zainteresovanými subjekty a občany. 
Projekt zahrnující komunikaci, propagaci a prezentaci města v tištěné, audiovizuální či elektronické podobě.  
Využití standartní tištěné podoby, webových stránek, sociálních sítí.     
Použití rozmanitých typů aplikací (weby, mobily). 
Cílová skupina: orgány a organizace města, MMH, instituce, sdružení, spolky, kluby, oddíly, orgány a 
organizace ostatních obcí, měst, krajů a státu apod.  

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 
stanovit 

 
Zpracování 

návrhu projektu 
do 12/2020  

rozhodnutí 
orgánů města 

 
Zpracování 

návrh projektu 

Zavedení 
jednotlivých 

prvků strategie, 
zavedení 
celkového 
systému 

komunikační 
strategie, dle 

potřeby 
aktualizace 

 

Opatření B.2.2.4 Revitalizace prostoru před vlakovým nádražím 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Přednádražní prostor Havířov OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je vybudovat moderní přestupní terminál spojující železniční dopravu, veřejnou linkovou 
autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, individuální automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu 
a umožnit všem cestujícím komfortní, bezpečný a bezbariérový přestup.  

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 
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Cílovou skupinou budou obyvatelé SMH a návštěvníci města. Realizací dojde k rozšíření počtu parkovacích 
stání vybudováním nového parkoviště za věžovým domem a bude rozšířeno stávající parkoviště u vlakového 
nádraží. Součástí projektu je stavba krytých zastávek a příchozích koridorů, přivedení cyklostezky do 
lokality, budou opraveny chodníky, autobusové zálivy, veřejné osvětlení a osazeny nové prvky městského 
mobiliáře a vysázena zeleň 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Veřejně 
přístupné 

plochy v okolí 
vlakového 
nádraží 

v Havířově, 
ulice 

Železničářů, 
pozemky parc.  
číslo 3709/1, 
3709/2, 3722, 

3726/1, 
3726/2, 3727, 
3737, 3745, 

3746, 3748/1, 
3748/2, 3749, 
3750 a 37511 v 
k. ú. Havířov-

město. 

130 000 000,- 2020-2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

Strategický cíl – 3 Rekonstrukce a revitalizace sportovních zařízení a lokalit 

Opatření B.2.3.1. Revitalizace či redukce nevyhovujících meziblokových hřišť 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace či redukce nevyhovujících meziblokových hřišť (SP) OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce asfaltových hřišť včetně příslušenství, dodání a instalace nového dětského mobiliáře, opravy 
sportovního mobiliáře, opravy dětského mobiliáře. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

6 700 000,- 12/2021 investor 

počet 
zrevitalizovaných 

hřišť + počet 
opravených / 

nově pořízených 
mobiliářů 

Realizace 

 

Opatření B.2.3.2 Realizace spádových multifunkčních hřišť v návaznosti na Opatření B.2.4.1 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Realizace spádových multifunkčních hřišť (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Příprava výstavby hřiště v části města Dolní Suchá – vytipování lokality vhodné pro stavbu hřiště a 
vypracování PD, realizace vybudování hřiště 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané Dolní Suché a přilehlých částí města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Dolní Suchá 5 230 000,- 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

 

Opatření B.2.3.3. Rozvoj městských sportovních a volnočasových parků 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Park sponzorů – 1.etapa OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je vybudovat volnočasové hřiště pro děti. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou budou obyvatelé SMH a návštěvníci města. Realizací dojde k vytvoření místa pro hru a 
odpočinek.   

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Veřejně 
přístupné 

plochy pod 
soudem v  

k. ú. Havířov-
Podlesí. 

8 000 000,- 2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Opatření B.2.3.4. Rozšíření zázemí sportovních zařízení 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření zázemí sportovních zařízení (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Výstavba beachvolejbalového hřiště v areálu koupaliště Jindřich  

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: VAM Havířov, občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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areál 
koupaliště 
Jindřich 

5 000 000,- 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření zázemí sportovních zařízení 2 (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zhotovení PD na rekonstrukci Bowlingu v prostorách VÚH 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

VÚH 200 000,- 12/2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

PD 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření zázemí sportovních zařízení 3 (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Vytvoření a vybavení prostoru pro veřejné grilování v areálu Minigolfu (místo bývalého skate hřiště) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Areál minigolfu 350 000,- 12/2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Opatření B.2.3.5. 
Rozvoj městského, dětského a sportovního mobiliáře v okrajových částech 

města 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozvoj městského, dětského a sportovního mobiliáře v okrajových částech 
města 

OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem je výstavba nového městského, dětského a sportovního mobiliáře pro co nejširší využití pohybových 
aktivit občanů různých věkových kategorii.  

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zlepšení situace a pomůže definované skupině obyvatel. 

Místo realizace 
(bližší lokalizace 
na území města, 
územní dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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CVIČEBNÍ PRVKY 
PRO SENIORY 

Podlesí: 
Balzacova 

200 000,- 2021 

Nárokování 
finančních 
prostředků 
v rozpočtu 

města na daný 
rok po 

schválení 
následná 
realizace. 

Počet 
zrealizovaných 

hřišť 
Realizace 

Strategický cíl – 4 Sportovní zařízení základních škol 

Opatření B.2.4.1 Rekonstrukce venkovních sportovišť základních škol 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

ZŠ 1. máje – rekonstrukce hřiště (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je rekonstrukce venkovního hřiště u ZŠ 1. máje, které řeší vybudování fotbalového hřiště 
s umělým rozebíratelným povrchem, rekonstrukci běžecké 4-dráhy s umělým povrchem, doskočiště pro skok 
daleký a mobiliář hřiště. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou budou žáci školy a obyvatelé SMH . Realizací dojde k vybudování školního hřiště pro využití 
žáků školy v hodinách TV a v odpoledních hodinách pro obyvatele Havířova.   

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

ZŠ 1. máje 12 300 000,- 2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

ZŠ Gorkého – rekonstrukce hřiště (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gorkého, které řeší vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem, 
atletického oválu s umělým povrchem, víceúčelových hřišť, doskočiště pro skok daleký, dětských hřišť, 
workoutového hřiště, skladu sportovního náčiní, zpevněných a přístupových ploch, odvodnění a oplocení 
areálu 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Žáci ZŠ, pedagogové, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

ZŠ Gorkého + 
Gymnázium 
Komenského 

10 000 000,- 12/2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

ZŠ Mládežnická – rekonstrukce hřiště (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Mládežnická, které řeší vybudování víceúčelového sportoviště pro míčové hry (např. 
fotbal, florbal, tenis, házená apod.), doskočiště pro skok daleký, umístění lezecké stěny, dětského mobiliáře 
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(např. prolézačky, houpačky, lavičky, trampolína, lanová dráha, šplhací sestava apod.), vybudování budovy se 
šatnovým a sociálním zázemím, odvodnění pozemku, oplocení, přístupového chodníku a výsadbu zeleně 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Žáci ZŠ, pedagogové, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

ZŠ Mládežnická 10 000 000,- 12/2022 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Strategický cíl – 5 Nová sportovní zařízení 

Opatření B.2.5.1 Vybudování sportovního zařízení v nádražní budově 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Využití výpravní haly (SP) OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zpracování záměru vybudování sportovního zařízení v nádražní hale, vč. PD a realizace vybudování 
sportovního zařízení 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou budou obyvatelé SMH a návštěvníci města. Realizací dojde k vytvoření místa pro sportovní 
a kulturní akce, které se budou konat v otevřeném prostoru výpravní haly, dále zde vzniknou malé 
tělocvičny pro různé využití, zázemí pro sportovce a účinkující, kanceláře správce, vrátnice, bistro….   

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Výpravní hala 
Havířov- 
Šumbark 

21 000 000,- 2021-2022 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Opatření B.2.5.3 Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku (SP) EO, OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pro naplnění opatření je nutno získat do vlastnictví SMH pozemky v katastrálním území Šumbark pod stavbou 
krytého bazénu, včetně stavby krytého bazénu č. p. 595, a další pozemky, které na tuto stavbu navazují, 
vykoupení pozemků od soukromých subjektů, zpracování PD, zahájení akce „Dopravní napojení ul. U Nádraží 
a Opletalova“ 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Havířov-
Šumbark 

12 656 000,- 2021-2022 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku (SP) 
Tenisový klub Havířov, 

z.s. 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora výstavby Multifunkčního sportovního areálu Šumbark – I. etapa 
Podpora výstavby tenisové haly s jedním dvorcem a multifunkčním využitím, která provozně nahradí 
stávající dvoukurtovou nafukovací halu, čímž dojde ke snížení nákladů na provoz tenisového areálu. 
Konečným výsledkem celé investiční akce bude tenisová hala s akrylátovým povrchem splňující podmínky pro 
pořádání tenisových turnajů na nejvyšší úrovni. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Tenisový klub Havířov, tenisové házenkářské, florbalové, fotbalové a badmintonové sportovní 
kluby, občané a návštěvníci Havířova. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Havířov-
Šumbark 

6 353 298,- Do 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

 

 

 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku (SP) 
Tenisový klub Havířov, 

z.s. 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora výstavby Multifunkčního sportovního areálu Šumbark – II. etapa 
Výstavba provozní budovy s tělocvičnou částí, která bude mít využití pro fitness, fyzickou přípravu pro 
ostatní sporty v areálu, úpolové sporty a biliard. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Tenisový klub Havířov, tenisové házenkářské, florbalové, fotbalové a badmintonové sportovní 
kluby, občané a návštěvníci Havířova. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Havířov-
Šumbark 

500 000 Kč – v 
roce 2020 (PD) 
25 000 000 Kč – 

v roce 2021 
(realizace) 

2020-2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

 

Opatření B.2.5.4 Realizace hřiště, např. pro parkour, work-out, pumtrack apod. 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Realizace hřiště pro parkour (SP) OKS 
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Stručný popis projektu (záměru): 

Vytipování vhodné lokality pro výstavbu parkourového hřiště a příprava PD, realizace výstavby hřiště 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

2 100 000,- 2020-2021 investor 
Realizace 

hřiště parkour 
Realizace 

0 

Opatření B.2.5.5 Výstavba druhé ledové plochy 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Druhá ledová plocha (SP) OUR,RpS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je vybudování druhé ledové plochy včetně zázemí a technologie 
 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou bude Havířovský hokejový klub, obyvatelé SMH a návštěvníci města. Druhá ledová plocha 
bude sloužit k tréningům hokejového klubu a k bruslení veřejnosti.   

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města  

150 000 000,-  2021-2022 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

Strategický cíl – 6 Cyklostezky a in-line stezky 

Opatření B.2.6.1 Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu města 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu města (SP) OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zpracování generelu cyklistické dopravy – příprava PD pro dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v 
intravilánu města s následnou realizací akce 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

500 000,- 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Zpracovaný 
generel 

cyklistické 
dopravy  
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Název projektu Gesční příslušnost 

Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu města (SP) OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rozšíření systému bikesharing - navýšení počtu kol ze stávajících 80 na cca 150 a rozšíření počtu stanovišť ze 
stávajících 21 na cca 35 – jako podpora aktivního využívání cyklostezek a cyklopruhů 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Dle počtu 
stanovišť a 

počtu výpujček 

4–11/2020 a  
4-11/2021 

investor 

Počet nových 
stanovišť + 

počet nových 
kol 

Rozšíření 
bikesharingu ve 

městě 

 

Opatření B.2.6.3 Vybudování in-line okruhu 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vybudování in-line okruhu (SP) OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Vytipování vhodné trasy pro vybudování in-line okruhu a zhotovení PD 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Dle délky 
okruhu 

Do 12/2020 - 
vytipování 

vhodné trasy Do 
12/2021 - 

zhotovení PD 

investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Zhotovena PD 

 

Strategický cíl – 7 Sportovní zařízení SSRZ 

Opatření B.2.7.1 Vybavení sportovních zařízení SSRZ 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vybavení sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

SSRZ vytipuje potřeby v oblasti vybavení jednotlivých sportovních areálů, objektů, hřišť a sportovišť. 
Připraví návrh postupné obnovy tohoto vybavení (priority, finance, odpovědnost) do r. 2025 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

Nelze předem 
stanovit 

Do 6/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Návrh obnovy 
vybavení  

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vybavení sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ,OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Instalace turniketů na letní koupaliště 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Letní 
koupaliště 

1 700 000,- Do 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rekonstrukce palubovky MSH Žákovská (SP) SSRZ,ORG 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce palubovky MSH Žákovská 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

ZŠ Žákovská 1 600 000,- Do 12/2021 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Opatření B.2.7.2 Opravy sportovních zařízení SSRZ 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Opravy sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

SSRZ stanoví plán rekonstrukcí, oprav či údržby jednotlivých sportovních areálů, objektů, hřišť a sportovišť. 
Připraví návrh postupné realizace těchto zařízení (priority, finance, odpovědnost) do r. 2025 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 
stanovit 

Do 6/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Návrh oprav 

 

Název projektu Gesční příslušnost 
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Opravy sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ, OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Montáž nové vzduchotechniky v šatnách žáků ve Víceúčelové hale Havířov 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Víceúčelová 
hala Havířov 

700 000,- Do 12/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Opravy sportovních zařízení SSRZ (SP) SSRZ, OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Letní koupaliště – nerezový bazén – 2. etapa 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Letní 
koupaliště  

30 640 000,- Do 6/2020 investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

 

Strategický cíl – 8 Efektivní provoz sportovních zařízení 

Opatření B.2.8.1 Zahájení jednání o převodu krytého plaveckého bazénu do vlastnictví SMH 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zahájení jednání o převodu krytého plaveckého bazénu do vlastnictví SMH (SP) OUR, EO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Projednat s MSK bezúplatný převod stavby krytého bazénu č. p. 595, včetně pozemků v katastrálním území 
Šumbark pod stavbou krytého bazénu do vlastnictví SMH 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Krytý bazén 0,- 
9/2019 – 
3/2020 

investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Projednáno a 
schváleno 

 

Opatření B.2.8.3 Prodloužení otevírací doby sportovních zařízení 

 

Název projektu Gesční příslušnost 
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Prodloužení otevírací doby sportovních zařízení (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Prodloužení otevírací doby skate parku a lezecké stěny v období říjen – listopad z původních 18:00 hod nově 
do 20:00 hod. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Skate park a 
lezecká stěna 

65 000,- / rok 
10 - 11/2020 a 
10 – 11/2021 

investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Realizace 

Strategický cíl – 9 Podpora sportovních spolků  

Opatření B.2.9.1 Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Průběžná metodická podpora pro žadatele o dotace – informace a aktuality z dotačního řízení 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 
stanovit 

celoročně investor 
počet 

poskytnutých 
podpor 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Metodický den se 2 semináři pro žadatele o dotace – informace a aktuality v oblasti poskytování dotací z 
rozpočtu SMH 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Do 2 000,- / 
rok 

10/2020 a 
10/2021 

investor 
počet 

poskytnutých 
podpor 

Realizace 

 

Opatření B.2.9.2 Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců (SP) RMH,ZMH,OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

33 500 000,- / 
rok 

celoročně investor 

výše 
poskytnutých 

finančních 
prostředků z 

rozpočtu SMH + 
počet 

podpořených 
subjektů 

Realizace 

 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců (SP) Tennis Hill Havířov, z.s. 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora výstavby Tenisové haly Hill v lokalitě Havířov-Životice. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Tennis Hill Havířov, z.s., občané a návštěvníci Havířova. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

3 000 000,- Do 12/2020 investor 

výše 
poskytnutých 

finančních 
prostředků z 
rozpočtu SMH 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora sportovních subjektů výpůjčkou nebo snížením nájmu v zařízení ve 
vlastnictví města Havířova (SP) 

RMH,PO města 
Havířova,OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

celoročně investor 

počet takto 
podpořených 
projektů / 
subjektů 

Realizace 
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Opatření B.2.9.3 Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora dokončení výstavby Centra reprezentace stolního tenisu z rozpočtu statutárního města Havířova - 
finanční podpora realizátora stavby - SKST Havířov 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: SKST Havířov, občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Centrum 
reprezentace 

stolního tenisu 
8 000 000,- 6/2020 investor 

počet takto 
podpořených 
projektů / 
subjektů 

Realizace 

 

Opatření B.2.9.4 Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či nadnárodních zdrojů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či nadnárodních zdrojů 
(SP) 

ORG,OUR,OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Vyhledávání vhodných dotačních titulů z krajských, národních a nadnárodních zdrojů a předávání 
informacích o možnostech čerpání dotací z těchto dotačních zdrojů sportovním subjektům 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní spolky 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

celoročně investor 

počet takto 
podpořených 
projektů / 
subjektů 

Realizace 

 

Strategický cíl – 10 Institucionální zabezpečení, informovanost a propagace sportu 

Opatření B.2.10.2 Prezentace a propagace sportu na oficiálním webu města a sociálních sítích 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Prezentace a propagace sportu na oficiálním webu města a sociálních sítích (SP) KP -Tisková mluvčí 

Stručný popis projektu (záměru): 

Webové stránky města a facebook jako platformy prezentace sportovních aktivit ve městě. Směřovat tok 
informací od sportovních subjektů k tiskovému oddělení městu 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané a návštěvníci Havířova 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

celoročně investor 

počet 
zveřejněných 
zpráv na webu 
a soc. sítích 

Realizace 

 

Opatření B.2.10.3 Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů (SP) OŠK, MKS, KP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Ocenění mimořádných sportovních výsledků subjektů reprezentujících město Havířov svými vynikajícími 
výkony v celostátním a mezinárodním měřítku při uspořádání slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců 
města Havířova 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

350 000,- / rok 
1. pol. 2020 a 
1. pol. 2021 

investor 
počet 

oceněných 
subjektů 

Realizace 

 

 

Opatření B.2.10.4 Zvýšení publicity sportu v Radničních listech 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zvýšení publicity sportu v Radničních listech (SP) 
KP - Redakce Radničních 

listů 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zasílání informací z OŠK a informací od sportovních subjektů Redakci Radničních listů - pravidelná rubrika 
„Sportovní kalendář“ 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

celoročně investor 

počet 
zveřejněných 

článků se 
sportovní 

tématikou v RL 

Realizace 
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Opatření B.2.10.5 Vytvoření sportovního kalendáře 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vytvoření sportovního kalendáře (SP) OŠK, externí dodavatel 

Stručný popis projektu (záměru): 

Webová a mobilní databázová aplikace s kalendářem sportovních akcí a prezentací sportovních klubů a 
sportovišť. Možnost rozšíření aplikace k prezentaci dalších oblastí života města. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

215 000,- v 
roce 2020  

135 000,- v 
roce 2021 

Do 12/2020 – 
zavedení 

zkušebního 
provozu 

aplikace Do 
12/2021 – 
spuštění 

ostrého provozu 
aplikace 

investor 

počet 
zapojených 

klubů + počet 
unikátních 

návštěv 

Realizace 

Opatření B.2.10.6 Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) SVČ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Městské postupové kolo Havířovské ligy základních škol 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

148 000,- / rok celoročně investor 

počet 
zorganizovaných 

akcí + počty 
návštěvníků 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) 
OŠK, SŠ, sportovní 

subjekty 

Stručný popis projektu (záměru): 

Havířovská liga středních škol 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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územní 
dopady) 

Na území 
města 

154 000,- / rok celoročně investor 

počet 
zorganizovaných 

akcí + počty 
návštěvníků 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) OŠK, MŠ, ZŠ, SŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pokračování v podpoře tradičních akcí (Míčové hry pro žáky ZŠ, pohybová výchova pro žáky MŠ, sportovní 
kroužky na ZŠ a SŠ, výuka plavání na 1. st. ZŠ) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 525 000,- 
/rok 

celoročně investor 

počet 
zorganizovaných 
aktivit + počty 

návštěvníků 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) SSRZ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pokračování v organizování tradičních akcí (badmintonový a bowlingový turnaj, Den otevřených dveří - 
Seznámení s jednotlivými sportovišti SSRZ Havířov, soutěž ve Skocích z 10m věže, veřejná bruslení) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

360 000,- / rok celoročně investor 

počet 
zorganizovaných 

akcí + počty 
návštěvníků 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pokračování v organizaci dalších sportovních aktivit, které SMH tradičně organizuje pro havířovské občany v 
rámci akcí Den Země a Evropský týden mobility, vč. EDBA, k výročí města zorganizovat jedinečnou 
samostatnou rozsáhlou sportovní akci „Havířov v pohybu“ 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 800 000,- v 
roce 2020 

300 000,- v 
roce 2021 

12/2020 (HVP), 
04/2020 a 

04/2021 (DZ), 
09/2020 a 

09/2021 (ETM) 

investor 

počet 
zorganizovaných 

akcí + počty 
návštěvníků 

Realizace 

 

Opatření B.2.10.7 Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Prezentace pohybových aktivit havířovských seniorů jako součásti projektu Havířov v pohybu 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Senioři z Havířova a okolí 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 500 000,- 12/2020 investor 

počet 
zapojených 

seniorů + počet 
návštěvníků - 

seniorů 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů (SP) DSH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Nabídka sportovně společenských aktivit v domovech seniorů 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Senioři z havířovských domovů seniorů 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

12/2020 investor 

počet 
zapojených 

seniorů + počet 
aktivit 

Realizace 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů (SP) OSV 

Stručný popis projektu (záměru): 

Nabídka tradičních sportovně společenských pro havířovské seniory (bowlingový turnaj „Seniorská kuželka“, 
Krajské sportovní hry, Sportovně společenské hry Luna, Pochod seniorů, pravidelné cvičení v CVA - 2x týdně 
SPCCH KARDIO, 4x týdně lekce cvičení pro členy klubů, 1x týdně lekce chůze Nordic Walking) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 
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Cílová skupina: Senioři z Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

50 000,- / rok celoročně investor 

počet 
zapojených 

seniorů + počet 
aktivit 

Realizace 
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2.3 Prioritní Osa C 

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DEMOGRAFIE (C.1) 

Některé projekty této prioritní osy jsou převzaté z Komunitního plánu města. U těchto projektů je za 

názvem projektu v závorce uvedené (KP). Jejich úplná definice a struktura financování je dostupná 

právě v dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2020-2024“. 

Strategický cíl 1 - Udržení a rozvoj potřebných sociálních služeb na území města Havířova, 

podpora sociálního bydlení. 

Opatření C.1.1.1 
Zachovat proces komunitního plánování a vytvořit síť sociálních služeb 

statutárního města Havířova 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zachovat proces komunitního plánování ve městě včetně organizační struktury 
(KP) 

SmH, organizační 
struktura 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem komunitního plánování je zejména posilování sociální soudržnosti komunity, podpora sociálního 
začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Zachování procesu komunitního plánování 
je důležité z hlediska udržení a rozvoje sociálních služeb na území města. Plánování sociálních služeb se 
zabývá věcmi veřejnými, ovlivňuje kvalitu života občanů města a zdůrazňuje význam místní samosprávy, proto 
je i nadále důležitá podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit a 
zachování organizační struktury, která je v současnosti tvořena 5 pracovními skupinami a cca 60 členy. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Udržení a rozvoj sociálních služeb na území města, zapojování veřejnosti/uživatelů do procesu komunitního 
plánování. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

cca 300 000,- / 
ročně 

2020-2022 
Investor, 
realizátor 

Počet 
pracovních 

skupin/počet 
setkání 

Zachování 
procesu 

komunitního 
plánování (min. 5 

pracovních 
skupin/min. 4x 

ročně) 
 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vytvořit síť sociálních služeb a zajistit její provázanost na financování z rozpočtu 
města (KP) 

SmH, organizační 
struktura 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je poskytovat a podporovat takové sociální služby, které jsou potřebné, kvalitní a efektivní.  
Z důvodu nutnosti aktualizace sítě budou poskytovatelé sociálních služeb 1x ročně vyzváni k vykazování dat o 
poskytovaných službách se zaměřením na informace o finanční nákladnosti a využitelnosti služby z důvodu 
efektivity a hospodárnosti. Nedostatečně využívané a duplicitní služby budou vyřazeny ze sítě a nebudou z 
rozpočtu města finančně podporovány. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Vytvoření jednotné sítě sociálních služeb, zvýšení efektivity investovaných finančních prostředků, postupná 
optimalizace sociálních služeb. 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0,- 2020-2022 realizátor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vytvořena síť 
sociálních služeb 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Sociální rehabilitace (KP) NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Sociální rehabilitace je sociální služba směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, 
a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, 
pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, 
potenciálů a kompetencí.  
Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let věku s chronickým duševním onemocněním. 
Služby by měla být poskytována převážně terénní formou a částečně ambulantně. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Podpora osob s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě (v 
oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání, ve vztazích…) 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

2 200 000 – 
2 300 000,- / 

ročně 
Od 1.1.2020 

Investor, 
realizátor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Pečovatelská služba (KP) Sociální služby města 
Havířova 

Stručný popis projektu (záměru): 

Dlouhodobá potřeba navyšování kapacit služeb, které mohou pružně reagovat na poptávku a adekvátně krátce 
v čase i na místě potřebném zabezpečit péči o seniora či osobu se zdravotním postižením v jeho domácím 
prostředí, vyplynula z evidence počtu využití kapacit terénních sociálních služeb pro seniory vedené v rámci 
jednotlivých organizací i z analýzy potřeb občanů města, která byla provedena v souvislosti s přípravou 
dokumentu.  
Rozvoj bude spočívat v postupném personálním navýšení v pracovníků v přímé péči. 
Předpokládaný počet uživatelů za rok po navýšení pracovníků: 800. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Udržet osoby v jejich domácím prostředí, zabezpečit základní životní činnosti, posílení a podpora 
kompetencí klientů, omezit vliv sociální izolace, posílit soběstačnost osob. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

2 155 000,- v.r. 
2020 

2020 
(dle potřeby 

dojde 

Investor, 
realizátor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

rozšíření 

Opatření C.1.1.2 Podpora terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
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k navýšení 
pracovníků i 

v dalších 
letech) 

 

Opatření C.1.1.3 

Navýšení kapacit pobytových služeb (senioři, osoby se zdravotním postižením, 

včetně smyslového postižení) – domov pro seniory, domov se zvláštním 

režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, pobytová odlehčovací 

služba od věku tří let 

, 

Název projektu Gesční příslušnost 

Domov pro osoby se zdravotním postižením (KP) OUR, SANTÉ 

Stručný popis projektu (záměru): 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují sociální služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Cílovou skupinu služby tvoří osoby s mentálním, případně v kombinaci s tělesným postižením od 19-ti let věku. 
Plánovaná kapacita služby je 12-15 klientů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Poskytnout celoroční pobyt se zajištěním kvalitní péče 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Objekt č.p. 
893 na ul. U 

Jeslí 
v Havířově-
Šumbarku 

63 000 000,- 2020-2022 Investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Domov pro seniory (KP) Domov seniorů Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Domov pro seniory je pobytová služba určená seniorům starším 65 let, kteří z důvodu vysokého věku, 
nepříznivého zdravotního stavu či tíživé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
Cílem opatření je rekonstrukce stávajícího objektu domova seniorů LUNA na Šumbarku. V rámci projektu 
budou řešeny dispoziční úpravy spočívající převážně v bezbariérových úpravách bytů klientů, požárně 
bezpečnostní řešení objektu, provedení zastřešení teras vč. vybudování vestavby, kde budou zřízeny nové 
pokoje, oprava stávajících balkónů, oprava střešní krytiny, generální oprava technického zařízení budovy. 
Rekonstrukcí dojde k navýšení kapacity o 32 míst. Další informace jsou uvedeny v dokumentu „Aktualizace 
Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 
2020-2024“. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zabezpečit biopsychosociální potřeby uživatelů, vč. potřeb duchovních, prostřednictvím pobytové sociální 
služby zajistit trvalou podporu a pomoc uživatelům, omezit prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Investiční: 175 

mil. bez DPH. 
2020-2022 Investor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Rozšíření 
kapacity min. o 

32 lůžek 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Domov se zvláštním režimem pro seniory (KP) Domov seniorů Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Domov se zvláštním režimem poskytuje odbornou sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči 
seniorům s nízkou mírou soběstačnosti a pokročilou ztrátou orientačních a paměťových schopností. Služba je 
určena seniorům, kteří potřebují trvalou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí 
prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby.  
V evidenci DZR střediska Helios je k 18. 4. 2019 vedeno 86 žádostí o poskytnutí sociální služby DZR. Další počet 
osob s diagnózou demence, Alzheimerovy choroby, jsou stávající uživatelé domova pro seniory - střediska Luna 
(cca. 60 osob). Z těchto údajů vyplývá dlouhodobá potřeba rozšíření kapacity služby domova se zvláštním 
režimem pro seniory, kteří trpí demencí lehkého až těžkého stupně, Alzheimerovou chorobou, která 
neumožňuje pobyt v domově pro seniory. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zabezpečit biopsychosociální potřeby uživatelů, vč. potřeb duchovních, prostřednictvím pobytové sociální 
služby zajistit trvalou podporu a pomoc uživatelům, omezit prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Investiční: 245 

mil. bez DPH. 
2020-2022 Investor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Rozšíření 
kapacity DZR pro 

seniory 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Domov se zvláštním režimem (KP) pro osoby bez přístřeší Domov seniorů Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Na území města se nachází stále více osob bez přístřeší se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, proto je nutný vznik služby domova se zvláštním režimem. Další 
informace jsou uvedeny v dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících 
aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s 
chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

40 000 000,-, 

náklady na 

lůžko 488 390,- 

2020-2022 Investor 
splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby DZR 
pro osoby bez 

přístřeší 

 

Opatření C.1.1.4 Podpora bezbariérového bydlení (pro seniory, osoby se zdravotním postižením) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér (KP) SmH, NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá v: odstraňování bariér v prostředí, podpoře bezbariérového bydlení, podpoře bezbariérové 
dopravy, odstraňování sociálních bariér, podpoře aktivizačních činnosti, podpoře integračních aktivit, 
vytvoření katalogu bezbariérovosti statutárního města Havířova, zavedení předčítací technologie na webových 
stránkách. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 
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Zlepšení kvality života obyvatel, prevence před sociálním vyloučením, zlepšení bytové problematiky a 
dopravní dostupnosti osob se zdravotním postižením, integrace a aktivizace osob se zdravotním postižením 
do společenského života. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet 
provedených 

akcí 

Nelze předem 
stanovit 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora bytů zvláštního určení (KP) SmH, Soukromé subjekty 

Stručný popis projektu (záměru): 

Mezi byty zvláštního určení patří: 
• byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob (bezbariérové byty) - viz cílová skupina 
osoby se zdravotním postižením, 
• byty v Domech s pečovatelskou službou. Ty jsou určeny občanům, kteří dosáhli důchodového věku a 
naléhavě potřebují zajistit ubytování vhodné pro seniory. Město evidovalo k 1. 1. 2019 celkem 205 žádostí. 
Počet bytů v Domech s pečovatelskou službou: 356 bytů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zajištění bydlení pro seniory v tíživé sociální situaci, prevence před sociálním vyloučením, prevence ztráty 
bydlení. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet bytů 
zvláštního 

určení 

356 bytů 
v DPS/79 

bezbariérových 
bytů 

 

Opatření C.1.1.5 
Podpora neformálních pečujících (navýšení kapacity odlehčovací služby, 

podpora rodin) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Odlehčovací služba (KP) SANTÉ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je vznik 1 lůžka pobytové odlehčovací služby. 
Cílová skupina: (od 15 let) osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným 
postižením, osoby s chronickým nemocněním. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Podpora pečujících osob, které v domácím prostředí pečují o svého člena domácnosti, umožnit pečující 
osobě nezbytný odpočinek, umožnit pečující osobě možnost nechat se ošetřit či hospitalizovat v 
nemocničním či lázeňském zařízení. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

390 000,- /rok 

/ lůžko 
2020-2022 Investor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora neformálních pečujících (KP) 

SmH, Sociální služby 
města Havířova, další 

poskytovatelé sociálních 
služeb 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je podpořit pečující osoby, aby mohly poskytovat kvalitní a potřebnou péči. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Udržet pečované osoby v jejich domácím prostředí, zvýšení znalostí pečujících osob „jak ony samy mají 
pečovat“, jejich lepší orientaci v systému sociálně zdravotní péče, procentuální nárůst osob, které budou 
schopny kombinovat, formální a neformální péči, jejich proaktivní přístup, posílení a podpora kompetencí 
rodin. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet 
podpořených 

osob 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření C.1.1.6 
Podpora organizací poskytující sociální služby prostřednictvím zvýhodněného 

pronájmu nebytových prostor 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových prostor (KP) 
SmH, vlastníci bytového 

fondu 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora organizacím, které poskytují sociální služby a související aktivity občanům města Havířova, a to 
prostřednictvím pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města za přijatelné nájemné, případně 
prostřednictvím jiných vlastníků bytového fondu 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Podpora poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Realizátor, 
Investor 

Počet 
podpořených 
organizací 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření C.1.1.8 
Zvýšení finanční gramotnosti, funkční a dosažitelné poradenství v oblasti 

sepisování insolvenčních návrhů 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Zvyšování finanční gramotnosti občanů (KP) SmH, PO, NNO, ZŠ, SŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá především ve zvyšování gramotnosti prostřednictvím: přednášek, workshopů, besed k 
problematice finanční gramotnosti a k dluhové problematice, vzdělávání na základních a středních školách, 
osvěty široké veřejnosti, médií. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšení finanční gramotnosti osob, prevence ztráty bydlení, prevence kriminality, prevence nárůstu exekucí, 
snížení počtu sociálně vyloučených osob 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Realizátor, 
investor 

Počet 
realizovaných 

akcí 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření C.1.1.10 

Rozšíření služeb pro rodinu, děti a mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež rozšířit o terénní formu, vznik nové služby terénního programu tzv. 

streetwork), vytvořit koncepci rodinné politiky města Havířova 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Terénní program (KP) NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Poskytovat sociální práci dětem a mladistvým v jejich přirozeném prostředí tzn. na ulici, v parku, nádraží, 
obchodních centrech apod. Terénní program pracuje s dětmi, které jsou ohroženy rizikovým způsobem trávení 
volného času. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 6 do 20 let.  
Plánovaná kapacita služby (okamžitá): 15 dětí. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 340 000,- / 

rok 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet klientů  Vznik služby 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (KP) 
DON BOSKO HAVÍŘOV 

o.p.s., Armáda spásy v 
České republice 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rozvoj služby bude spočívat v rozšíření služby NZDM do jiných částí města (Havířov-Šumbark, Havířov-Město) 
Varianty provedení: 
A/ bez finanční náročnosti – 3 dny v Prostřední Suché 2 dny na Šumbarku, 
B/ 2 noví pracovníci celkový úvazek 0,8 pro 2 nové provozní dny na Šumbarku, 5 stávajících dní by v Prostřední 
Suché zůstalo, 
C/ úplně nové detašované pracoviště – 3 pracovníci v přímé péči, 3,0 úvazky, 5 provozních dní. 
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Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zasíťování sociální služeb pro jiné části města po odborné stránce jako sociální služba NZDM, úbytek 
kriminality, vandalismu, přestupků u dětí a mládeže. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0-1 500 000 Kč 

/ rok 

v závislosti na 

variantě 

2020-2022 
Spolupráce, 

investor 
Počet klientů 
podle varianty 

Rozšíření 
působnosti služby 

NZDM 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Asistované kontakty (KP) NNO, OSPOD 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb o asistovaný styk dítěte s rodičem. Jednalo by se o 
nepřetržitou nabídku možnosti zprostředkování asistovaného styku rodiče s dítětem, a to jak v případech 
pouze u předání či převzetí dítěte rodičem, tak i v případech, kdy by kontakt rodiče s dítětem probíhal na 
neutrálním prostředí za přítomnosti sociálního pracovníka. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Posílení rodičovských rolí, prevence syndromu zavrženého rodiče, ochrana dítěte, ochrana vztahu dítě versus 
rodič. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

420 000 Kč/rok 2020-2022 
Spolupráce, 

investor 
Počet klientů 

Nelze předem 
stanovit  

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Vytvoření koncepčního dokumentu pro rodinou politiku (KP) SmH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Koncepce rodinné politiky má za cíl vytvářet rodinám takové prostředí, ve kterém mohou svobodně naplňovat 
svá rozhodnutí a přesvědčení týkající se rodinných hodnot, způsobů péče a cílů rodinného i osobního života. 
Koncepce prorodinné politiky obsahuje cíle a opatření, které vedou k podpoře fungujících rodin v nejrůznějších 
oblastech (bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, zdravotnictví, bezpečnosti, infrastruktury, volného času 
apod.). 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Předpokládané dopady realizace opatření na cílovou skupinu:  
podpora fungujících rodin, prevence rozpadu rodin, vznik pozitivního prorodinného prostředí, vznik pracovní 
skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky, vznik poradního orgánu RMH pro rodinnou politiku ve městě. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 Investor 

Práce na tvorbě 
dokumentu 

Vznik 
dokumentu 

 

 

Opatření C.1.1.11 
Zřízení chráněných dílen, podpora pracovních příležitostí pro znevýhodněné, 

vytvoření sociálního podniku (obchod, mental café) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora vzniku pracovních příležitostí (KP) SmH, NNO, ÚP, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření směřuje k podpoře a rozvoji pracovních příležitostí (podpora sociálního podnikání, podporovaného 
zaměstnávání) pro osoby se zdravotním postižením. Cílem opatření je mimo jiné vytvořit sociální podnik. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Vznik pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, integrace osob se zdravotním postižením 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet 
podpořených 

pracovních míst 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření C.1.1.12 
Pokračující podpora dobrovolnických programů, zapojení studentů, rozšíření 

nabídky 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora a rozvoj dobrovolnických programů (KP) 
Dobrovolnické centrum 

ADRA 

Stručný popis projektu (záměru): 

Dobrovolníci z dobrovolnického centra jsou vysílání do sociálních a zdravotnických organizací ve městě, kde 
vyplňují volný čas uživatelům a pomáhají tak zkvalitňovat poskytované sociální služby a související aktivity. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zkvalitnění/zpříjemnění poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit, integrace znevýhodněných 
osob, podpora mezigeneračního setkávání, pomoc sociálně potřebným. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

300 000 -

400 000,- / rok 
2020-2022 

Finanční 
podpora 

Počet 
dobrovolnických 

hodin 

180 
dobrovolníků/6500 

hodin 
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Opatření C.1.1.13 

Podpora volnočasových, aktivizačních a integračních činností pro seniory 

(vzdělávání seniorů směrem k moderním technologiím a možnostem), osoby se 

zdravotním postižením a znevýhodněné děti 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora prorodinných aktivit a služeb (KP) SmH, PO, NNO a další 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá v podpoře: volnočasových a vzdělávacích aktivit, aktivit směřujících k sociálnímu začleňování 
rodin, sociálně preventivních aktivit, stávajících klubů pro děti a mládež, mateřských a rodinných center. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Předpokládané dopady realizace opatření na cílovou skupinu: sociální začleňování rodin, prevence sociálně 
patologických jevů, využití volného času dětí a mládeže, podpora fungujících rodin. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 

Role 
města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

5 200 000,- / 

rok 
2020-2022 Investor 

Počet podpořených 
organizací/subjektů 

Cca 50 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Aktivizační a integrační činnosti pro seniory (KP) SmH, KC Lučina 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je nabízet seniorům aktivity směřující ke smysluplnému vyplnění svého volného času. Veškeré 
aktivity mají za úkol především zkvalitnit život ve stáří, posílit pocit potřebnosti a hodnoty života, posílit 
funkční schopnosti, podpořit fyzickou i psychickou kondici. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Aktivizace seniorů, zlepšení kvality života ve stáří, zlepšení psychického a fyzického stavu, podpora 
společenského života, podpora přirozeného mezigeneračního setkávání, zmírnění/neprohlubování 
mezigenerační propasti, zvýšení motivace seniorů a prevence závislostí, zvýšení znalostí v oblasti zdravotní 
gramotnosti. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

3 850 000 -

4 450 000,- 

/rok 

2020-2022 
Investor, 
realizátor 

Počet 
účastníků/počet 

aktivit 
Min. 2500/600 

 

Opatření C.1.1.14 

Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby bez přístřeší (v krizi), 

např. rozvoj azylových domů, nízkoprahového denního centra, nocleháren, 

podpora terénní práce romského asistenta 

Součástí tohoto opatření je také „Domov se zvláštním režimem“, který je také definován v rámci 

opatření C.1.1.3. 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Azylový dům (KP) 
Armáda spásy v České 

republice 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá v rozšíření služby azylového domu o cílovou skupinu rodin s dětmi.  
Plánem je poskytovat sociální službu nejen jednomu rodiči s dětmi, ale také celé rodině. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Předcházení rozpadu rodin v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. 
Rozšíření sítě služeb pro osoby bez přístřeší o cílovou skupinu rodin s dětmi. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0,- Od 1. 1. 2020 
Finanční 
podpora 

Počet klientů 
(rodin) 

Min. 1 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Nízkoprahové denní centrum (KP) SsmH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Rozvoj služby spočívá v: 
• rozšíření služby o terénní formu poskytování, 
• navýšení kapacity poskytování sociální práce (o 1 sociálního pracovníka). 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Rozšíření informovanosti o službě nízkoprahového denního centra, a to jak mezi osobami žijícími na ulici, 
tak i mezi pracovníky ÚP, NsP a v ostatních zdravotnických zařízeních. Zvýšení dostupnosti služby pro osoby 
bez přístřeší, které doposud službu nevyužívají. Zkvalitnění poskytování sociální práce + zajištění vzájemné 
zastupitelnosti sociálního pracovníka ve službě. Poskytnutí individuálního poradenství a sociální práce 
většímu počtu potřebných klientů. Možnost kontinuální práce s klientem. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

600 000,- / rok 2020-2022 
Investor, 
realizátor 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno  

Rozšíření NDC 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora terénní práce romského asistenta (KP) SmH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Terénní romský asistent provádí dílčí šetření romských komunit a navrhuje optimální řešení v případě 
problémů. Poskytuje poradenské a konzultační činnosti k romské problematice. Spolupracuje s dalšími 
organizacemi, především se školami, které navštěvují romské děti, a napomáhá k řešení vzniklých problémů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Snížení kriminality, prevence před sociálním vyloučením. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

300 000,- /rok 2020-2022 
Investor, 
Realizátor 

Počet 
uživatelů/počet 

kontaktů 

287 uživatelů/392 
kontaktů 

 

Opatření C.1.1.15 

Navýšení kapacity noclehárny v zimních měsících, realizace preventivních 

opatření před umrznutím (tzv. „zimní noclehárna“ – speciální režim, nejedná 

se o registrovanou sociální službu, dále využití „iglou“ – nouzových přístřešků 

apod.) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Preventivní opatření před umrznutím (KP)  SmH, NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zřízení „zimní noclehárny“ nebo využití „iglou“ tedy nouzový přístřešek, který chrání osoby bez přístřeší před 
umrznutím v zimním období. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Hlavním dopadem realizace je záchrana lidských životů v případě mrazivého počasí, tj. prevence proti 
umrznutí. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit (reakce 

na potřebnost) 

2020-2022 
Investor, 
realizátor 

Počet klientů 
Nelze předem 

stanovit (reakce na 
potřebnost) 

 

Strategický cíl 2 – Zvýšit informovanost občanů o fungování zdravotnictví a sociálních služeb města 

Havířova, posílení prevence sociopatologických či nežádoucích jevů u dětí a mladistvých. 

Opatření 

C.1.2.1 

Podpora mezioborové spolupráce - podpora primární prevence například u 

závislostí mladých, kreativní workshopy, zapojení peer pracovníků, diskuze s 

bývalými závislými, zapojení zástupců ÚP do procesu komunitního plánování 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora mezioborové spolupráce se školstvím (KP) 
SmH, PO, NNO, zástupci 

ZŠ, SŠ a VŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem je navázat a případně vylepšit spolupráci mezi aktéry především v oblasti prevence a zmírnění dopadů 
rizikového chování u dětí a mládeže v Havířově. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Efektivnější přenos informací, aktivní spolupráce mezi resorty, využití nabídky přednášek/kurzů ze strany 
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit pro školy, prevence sociálně patologických jevů u dětí. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

0,- Od 2020 
Investor, 

realizátor, 
komunikace 

Počet aktivit Min. 2 setkání/rok 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zapojení zástupců Úřadu práce do procesu komunitního plánování (KP) SmH, PO, NNO, ÚP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je navázat užší spolupráci s Úřadem práce ČR (dále jen ÚP), jelikož spravuje dávky státní 
sociální podpory, dávky hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Efektivnější přenos informací, aktivní spolupráce. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

0,- Od 2020 
Komunikace, 
spolupráce 

Počet zástupců 
ÚP v procesu KP 

min. 1 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora primární prevence (KP) 

SsmH – Centrum prevence, 
Kontaktní a poradenské 

centrum pro osoby 
ohrožené závislostmi, ZIP, 

Městská policie Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření bude uskutečňováno prostřednictvím: interaktivních besed pro děti a mládež, adaptačních programů, 
individuálních konzultací (Centrum prevence), preventivních besed, rozšíření pracovního týmu Centra 
prevence o 1 lektora. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Realizací různých forem preventivních programů dojde k omezování rizikového chování.  
Předpokládané dopady na cílovou skupinu: prevence a omezování rizikového chování u školní mládeže, 
podpora zdravého způsobu života dětí a mládeže, podpora zdravých vztahů a prevence šikany, prevence 
zneužívání NL, nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 

území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 

Role 
města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 072 000,- 

/rok 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet provedených 
akcí 

Min. 500 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Přiblížit otázku závislostí veřejnosti a zapracovat na zlepšení mediálního obrazu 
cílové skupiny (KP) 

SmH,NNO,PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je: zvýšit informovanost o problematice závislostí prostřednictvím médií (články, video 
reportáže), uskutečnit jednání odborné veřejnosti k problematice, jiné aktivity vedoucí ke změně pohledu 
veřejnosti na problematiku závislostí. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zlepšení mediálního obrazu cílové skupiny, vyvracení mýtů a stereotypů o závislých osobách, přiblížit otázku 
závislostí veřejnosti. 
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Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nerelevantní 2020-2022 
Investor, 

realizátor, 
komunikace 

Počet 
realizovaných 

mediálních 
aktivit 

Nelze předem 
stanovit 

 

Opatření 

C.1.2.2 

Prevence sociálně patologických jevů a primární prevence v oblasti závislosti 

(vznik adiktologické poradny, zmapování drogové scény a závislostí v městě 

Havířově)  

Součástí tohoto opatření je také „Podpora primární prevence“, který je uveden v rámci Opatření 

C.1.2.1. 

Název projektu Gesční příslušnost 

Odborné sociální poradenství (KP) NNO,PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Plánovaný počet uživatelů za rok: až 1000 intervencí (30 min. jednání) až 100 uživatelů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšení dostupnosti adiktologického poradenství pro různé cílové skupiny osob ohrožených závislostí nebo se 
závislostí ze spádové oblasti Havířova a okolí. Prevence kriminality a rizikového chování (především u dětí a 
mládeže) na území města. Včasný záchyt a řešení závislostního chování u dětí a mládeže. Poradenství pro 
rodiny s dětmi, které experimentují nebo užívají NL. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 

území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 

Role 
města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 300 000,- 

/rok 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

splněno / probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřujících k prevenci sociálně 
patologických jevů (KP) 

NNO,PO,OSPOD,PMS,spolek 
SP+D 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora aktivizačních, vzdělávacích a poradenských činností směřujících k prevenci sociálně patologických 
jevů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi/děti ohrožené sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí.  
Předpokládané dopady projektu: omezení výskytu společensky nežádoucích jevů, nácvik a upevňování 
psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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územní 
dopady) 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet 
akcí/počet 

klientů 

Nelze předem 
stanovit 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zmapovat drogovou scénu ve městě (KP) SmH,PO,NNO,ZŠ,SŠ,VŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je vytvořit analýzu drogové scény v Havířově a případně jeho blízkého okolí, která zmapuje 
počty osob ohrožených závislostmi a přispěje tak k dalšímu možnému vývoji v oblasti sociálních služeb a 
souvisejících aktivit pro osoby ohrožené závislostmi. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zmapování rizik spojených s užíváním drog ve městě, zvýšení informovanosti o problematice závislostí, 
možnost reakce na hrozící rizika spojená se závislostmi, zmapování vyvíjejících trendů v oblasti užívání drog. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor, 
komunikace 

splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik analýzy 
drogové scény 

 

Opatření 

C.1.2.6 
Posílení propagace sociálních služeb a návazných aktivit 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rozšířit informovanost o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit (KP) SmH,PO,NNO,NsP Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření spočívá v rozšíření informovanosti veřejnosti o sociálních službách ve městě prostřednictvím např.: 
vytvořením doprovodného programu Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb pro žáky škol, vydání 
aktualizovaného katalogu sociálních služeb prostřednictvím Radničních Listů, interaktivního katalogu 
sociálních služeb na webových stránkách města, jiných informačních letáků, aktualizace a zpřehlednění 
webových stránek poskytovatelů sociálních služeb, Radničních listů, Polaru, Dnů otevřených dveří, Dnů se 
sociálním pracovníkem, Dne zdraví NsP Havířov a jiné. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšení informovanosti o sociálních službách, občané, kteří vědí, na koho se obrátit v případě potřeby, 
zvýšení informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb, zvýšení povědomí o procesu komunitního 
plánování ve městě. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Na území 
města 

215 000,- /rok 2020-2022 
Investor, 

realizátor, 
komunikace 

Dosah kampaně 
Nelze předem 

stanovit 

Součástí tohoto opatření je také „Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér“, který je také 

definován v rámci opatření C.1.1.4. 

Opatření 

C.1.2.7 

Podpora aktivit vedoucích k odstranění bariér jak fyzických, tak sociálních a 

komunikačních (vytvoření katalogu bezbariérovosti, linky autobusů, přechody, 

plakát informující, jak jednat, osvěta, využití SMART technologií – asistivní 

technologie) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zvýšit informovanost o komunikačních potřebách osob se smyslovým postižením 
(KP) 

SmH,PO,NNO,ZŠ,SŠ,VŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zvyšování informovanosti bude probíhat prostřednictvím médií, webových stránek města, Veletrhu 
poskytovatelů sociálních služeb a dalších. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, veřejnost. 
Předpokládané dopady realizace: podpora osob se sluchovým postižením, podpora osob se zrakovým 
postižením, možnost kvalitnějšího dorozumívání, usnadnění přístupu k informacím, prevence sociálního 
vyloučení. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor, 
komunikace 

Počet 
realizovaných 

mediálních 
aktivit 

Nelze předem určit 

Součástí tohoto opatření je také „Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér“, který je také 

definován v rámci opatření C.1.1.4 a „Zvyšování finanční gramotnosti občanů“, který je také 

definován v rámci opatření C.1.1.8. 
 

Strategický cíl 3 – Podpořit příchod odborných lékařů, ale i sester, zajistit dostupnost jejich 

služeb. 

Opatření 

C.1.3.3 
Podpora terénních zdravotních služeb pro osoby bez přístřeší 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora terénních zdravotních služeb pro osoby bez přístřeší (KP) 
SmH,NNO,PO, 

zdravotnická zařízení 

Stručný popis projektu (záměru): 

Opatření směřuje k zajištění lékařské péče pro osoby bez přístřeší. Cílem je zajištění lékařské péče 
poskytované v terénu a případně vznik ordinace praktického lékaře pro osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené, 
osamělé seniory a klienty azylových zařízení. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zlepšení zdraví populace a snížení nemocnosti, včetně výrazného snížení nákladů na léčbu. 
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Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor, 
komunikace 

Počet 
realizovaných 

aktivit 

Nelze předem 
stanovit 
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2.4 Prioritní Osa D 

OBLAST DOPRAVA A INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (I VEŘEJNÁ ZELEŇ) (D.1) 

Strategický cíl 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury a modernizace dopravních systémů s podporou 

SMART technologií. 

Opatření D.1.1.1 Projekt upravující telematiku s preferencí MHD, IZS 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Chytré a bezpečné křižovatky ve Statutárním městě Havířov OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně komunikační infrastruktury 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení plynulosti provozu a jeho monitoring na 10 
světelně řízených křižovatkách ve statutárním městě Havířov 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

1. Křižovatka 
ulic Hlavní 
třída x Na 
Nábřeží x U 
Stromovky  
2. Křižovatka 
ulic Hlavní 
třída x 
Svornosti x 
Gorkého 3. 
Křižovatka ulic 
Hlavní třída x 
Dlouhá třída x 
Dělnická  
4. Křižovatka 
ulic Dlouhá 
třída x Národní 
třída  
5. Křižovatka 
ulic Dlouhá 
třída x 17. 
listopadu  
6. Křižovatka 
ulic Těšínská x 
Hlavní třída x 
17. listopadu x 
Na Nábřeží  
7. Křižovatka 
ulic Těšínská x 
U Stadionu + 
světelně řízený 
přechod  
8. Křižovatka 
ulic Těšínská x 
Okrajová x 
Frýdecká  

Financováno 
z dotačního 

titulu 
2020 - 2022 

Zadání PD, 
kontrola 
průběhu 
stavby, 

přebírání 
stavby   

Zpráva / Počet 
realizovaných 

opatření 

Dle projektové 
dokumentace 



                                                     Projekty 

 
  Stránka | 45
   

9. Křižovatka 
ulic Studentská 
x 17. listopadu 
x Mánesova  
10. Křižovatka 
ulic Dělnická x 
Mánesova x U 
Stromovky  

 

Opatření D.1.1.2 Řešení světelné křižovatky u Merkuru 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Výstavba SSZ ulic Studentská x Okrajová x Dlouhá třída OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Výstavba světelné křižovatky na ul.: Studentská x Okrajová x Dlouhá třída v Havířově - Podlesí 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zlepšení dopravní situace, zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a zvýšení bezpečnosti chodců 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Křižovatka 
Studentská x 

Okrajová x Dl. 
třída Havířov - 

Podlesí 

8 000 000.,- 2020 

Zadání PD, 
kontrola 
průběhu 
stavby, 

přebírání 
stavby   

Zpráva / Počet 
realizovaných 

opatření 

Dle projektové 
dokumentace 

 

Opatření D.1.1.6 Řešení statické dopravy v celém Havířově  

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Generel statické dopravy v Havířově OKS,OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

V roce 2020 – Vytvoření generelu statické dopravy v Havířově, cílem je navrhnout efektivní a ekonomicky 
přínosné řešení budování nových parkovacích stání a celkové koncepce stání v Havířově do budoucích let. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zlepšení stávající situace v nedostatku parkovacích stání v Havířově, Cílová skupina jsou 
obyvatelé Havířova a návštěvnici tohoto města. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Celé území 
města 

Havířova. 
Fyzicky bude 
tento generel 

provádět firma 
vybraná 

z výběrového 

1 500 000,- 

2020 – Pořízení 
generelu 

2021 – zadání 
konkrétních 

požadavku ke 
zpracování PD 

na OÚR 

Celá fáze 
projektu 

Pořízení 
generelu, a 

zvýšení počtu 
parkovacích 

míst 

Pořízení generelu 
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řízení na jeho 
pořízení ve 
spolupráci 

s OKS. 
 

Opatření D.1.1.7 Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek a jejich vzájemné propojení 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zpracování generelu cyklodopravy OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

V roce 2020 OKS nárokuje do rozpočtu finanční prostředky na zpracování generelu cyklodopravy 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Rozvoj cyklodopravy jejím zatraktivněním pro uživatele – ucelenou sítí cyklostezek a cyklotras pro bezpečný 
a pohodlný provoz ve městě 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Na území 
města 

500 000,- 
2020 – 

zpracování 
generelu 

Město bude 
objednatel 

koncepčního 
dokumentu  

Pořízení generelu 
cyklodopravy 

Zpracování 
generelu 

 

Opatření D.1.1.9 Realizace plánu udržitelné městské mobility 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Rekonstrukce autobusových zálivů  OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Výměna poškozeného asfaltového povrchu autobusových zálivů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Asfaltový povrch zálivů je nevyhovující, vlastnosti vyztuženého betonu zaručují bezpečný pohyb autobusů 
v zálivu a tím i bezpečný výstup a nástup cestujících 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Místní 
komunikace 
na trasách 

autobusových 
linek 

2 000 000,-- 2020 - 2021 

Zadání 
zpracování 
PD, výběr 
vhodného 

zhotovitele, 
kontrola 
průběhu 
stavby   

Počet realizovaných 
rekonstrukcí 

autobusových zálivů 

Dle projektové 
dokumentace 

bezpečné užívání 
autobusových 

zálivů 
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Opatření D.1.1.10 
Rozšíření počtu elektronických informačních panelů na vybraných zastávkách 

městské hromadné dopravy a příměstské dopravy (MHD a PD) 

 

                                    Název projektu Gesční příslušnost 

Elektronické informační panely na zastávkách MHD a PD OKS,OUR 

                                    Stručný popis projektu (záměru): 

Definice počtu a umístění info panelů a technické řešení pro realizaci 

                                    Zdůvodnění realizace: 

Zvýšení komfortu pro cestující využívající linek veřejné linkové dopravy  

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Na území 
města 

300 000,-
(PD), 

3 500 000,- 
(realizace 
záměru) 

2021 PD (OKS) 
2022 realizace 

(OUR) 

Odpovědnost 
města za 

všechny fáze 
projektu 

 

Počet zastávek 
vybavených el. info 

panelem 

Realizace na 
všech zastávkách 
dle zpracované 

PD 

 

Strategický cíl 2 – Udržitelný systém odpadového hospodářství. 

Opatření D.1.2.1 Rozšíření počtu sběrných dvorů na území města 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

SD na ul. Selská  OKS +TSH a.s. 

Stručný popis projektu (záměru): 

Využití areálu bývalé výkupny sběrných surovin, zajištění stavebních úprav, zpracování a schválení 
Provozního řádu – zajistí provozovatel TSH,a.s. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v POH a opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového 
hospodářství  SMH)  
Projekt  poskytne občanům dopravně dostupný sběrný dvůr a další kapacity pro ukládání odpadu 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Ulice 
Selská, 

Havířov-
Město 

Dle 
schváleného 
ceníku TSH, 

a.s. 

2021 

Zajištění 
hrazení 
nákladů 

z rozpočtu 
města na 
provoz 

sběrného 
dvora a 

nákladů za 
likvidaci 
odpadu  

Provedení stavebních 
úprav 

Schválení provozního 
řádu 

Zahájení provozování 
SD 
 

Zprovoznění SD 
Uzavření smlouvy 
mezi SMH a TSH, 

a.s. o 
provozování SD 
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Opatření D.1.2.2 
Revitalizace kontejnerových stanovišť a optimalizace odpadového 

hospodářství 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace kontejnerových stanovišť OKS  

Stručný popis projektu (záměru): 

Ohrazení kontejnerových stanovišť za účelem modernizace separačních hnízd optickým vymezením od 
okolních ploch stavebními prvky (ohrazení)   

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového hospodářství  SMH)  
Projekt  poskytne občanům zkvalitnění kontejnerových stanovišť, zvýšení čistoty, zlepšení vzhledu a tím 
zvyšování stimulace občanů ke zvyšování motivace pro separování odpadu 

Místo realizace 
(bližší lokalizace 
na území města, 
územní dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 
období (v 

Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Celé území města 
20 kontejnerových 

stanovišť 

500 000,- 
 

2020 – 2021 
 

Dle zpracované 
Studie 

aktuálního stavu 
kontejnerových 

stanovišť – 
vytipování 
vhodných 
stanovišť  

Výběr 
stanovišť 

 
 

Realizace 10 
kontejnerových 
stanovišť ročně 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace kontejnerových stanovišť OKS,OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zpracování PD na rekonstrukci a rozšíření stávajících kontejnerových stanovišť, příp. budování nových 
kontejnerových stanovišť, vč. oddělení od okolních ploch za účelem  modernizace separačních hnízd. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového hospodářství  SMH)  
Příprava PD pro realizaci stavby v roce 2021.  

Místo realizace 
(bližší lokalizace 
na území města, 
územní dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 
období (v 

Kč) 

Harmonogram 
realizace 

(roky, 
případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Celé území města 
20 kontejnerových 

stanovišť 

200 000,- 
 

2020, 2021 
 

Dle zpracované 
Studie aktuálního 

stavu 
kontejnerových 

stanovišť – 
vytipování 

vhodných stanovišť  

Výběr 
stanovišť 

 
 

Realizace 10 PD 
kontejnerových 
stanovišť ročně 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace kontejnerových stanovišť OKS,OÚR  

Stručný popis projektu (záměru): 

Rekonstrukce a rozšíření stávajících kontejnerových stanovišť, příp. budování nových kontejnerových 
stanovišť, vč. oddělení od okolních ploch za účelem modernizace separačních hnízd. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového hospodářství  SMH)  
Realizaci stavby v roce 2021.  
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Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 
období (v 

Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Celé území 
města 

10 
kontejner. 
stanovišť 

1 500 000,- 
 

 2021 
 

Dle zpracované 
Studie 

aktuálního 
stavu 

kontejnerových 
stanovišť – 
vytipování 
vhodných 
stanovišť  

Výběr stanovišť 
 
 

Realizace 10 PD 
kontejnerových 
stanovišť ročně 

 

Opatření D.1.2.4 Dobudování kanalizační sítě 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem stavby je odkanalizování části města Důlňák 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinou budou obyvatelé dané lokality. Realizací dojde k možnosti napojení obyvatelů lokality 
Důlňák na vybudovanou kanalizační síť. Dojde k vylepšení životního prostředí v dané lokalitě.  

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Lokalita 
Havířov-Důlňák 

35 000 000,- 2021 investor 
Vybudovaná 

kanalizační síť  

Počet 
napojených 
obyvatel na 

novou 
kanalizační síť 

 

Strategický cíl 4 – Environmentální rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Opatření D.1.4.7 
Revitalizace vnitrobloků zejména v ochranném pásmu Sorely s ohledem na 

vyvážení zeleně a parkování 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Studie řešení vnitrobloků KP,OKS,OUR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zadaní zpracování studie vnitrobloky 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zakomponování nových parkovacích stání při revitalizaci vnitrobloků v Sorele i mimo tuto část města. 
Zvýšení počtu parkovacích stání v Havířově s ohledem na izolační zeleň a hospodaření vody v krajině. Cílová 
skupina jsou obyvatelé Havířova a návštěvnici tohoto města. 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

2 000 000,- 
2021 – Zadání 

studie 
Celá fáze 
projektu 

Vypracování 
studie 

Vypracovaná 
studie 
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3. ZÁVĚR 

Základním východiskem pro realizaci Vize města 2020+ je analytická část, která shrnuje poznatky 

o městě, které jsou potřebné k vytvoření informační základny, z níž vychází návrhová 

a implementační část. V analytické části Vize města 2020+ jsou detailně charakterizována klíčová 

témata fungování města a jsou zde prezentovány výstupy dotazníkového šetření, kterým byly 

zjišťovány preference veřejnosti. Na základě výše uvedeného byla zpracována SWOT analýza, při 

které byly identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby města dle identifikovaných 

strategických oblastí, respektive prioritních os.  

Ve SWOT analýze byla formulována východiska pro návrhovou a implementační část Vize města 2020+, 

ve které je rozpracován žádoucí stav města. V návrhové a implementační části jsou definovány vize, 

strategické cíle a také strategická opatření, která povedou k naplňování vizí a strategických cílů. 

Těmito cíli a opatřeními by se měli řídit představitelé města při tvorbě rozpočtu města. 

Dále byl vypracován akční plán, který obsahuje jednotlivá opatření, včetně konkrétních projektů, 

prostřednictvím kterých by mělo dojít k naplnění uvedených opatření.  

Dodržování kontroly a doplňování akčního plánu je zárukou bezproblémové realizace Vize města 2020+ 

a dosažení stanovených vizí a strategických cílů. Dále je zapotřebí navázat rozpočet města na 

jednotlivé cíle a opatření. Zajištění jednotlivých opatření finančními prostředky města, či prostředky 

ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů bude z velké míry určovat míru naplnění jednotlivých 

strategických cílů. 

Vize města 2020+ je otevřeným dokumentem, který bude průběžně doplňován a aktualizován tak, aby 

v maximální možné míře přispíval naplňování definovaných cílů a opatření prioritních oblastí rozvoje 

a tím k naplnění strategické vize města. Dlouhodobá strategická vize SMH je společný postoj občanů 

a současného vedení města, který by měl být realizován bez ohledu na výsledky příštích komunálních 

voleb (tzv. společenská dohoda). 
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„Město s komplexní sítí kvalitních a dostupných sociálních služeb a souvisejících aktivit 

pro všechny cílové skupiny, které reaguje na potřeby občanů a podporuje prevenci.“ 

 

 

Předkládaný dokument „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“ se skládá ze dvou 

částí: 

I. část Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města 

Havířova na období 2020-2022 a 

II. část Výhled ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2023-2024. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního 

města Havířova na období 2020-2024 je zpracována v rámci projektu „Zpracování 

strategických dokumentů SMH“, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

 

 



 

Vážení a milí spoluobčané, 

 

právě jste otevřeli dokument s názvem „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních 

služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“ 

(dále jen „dokument“). Jeho smyslem je stanovit priority v oblasti udržitelnosti a rozvoje 

takových sociálních služeb, které budou nejen odpovídat potřebám občanů, ale zároveň budou 

poskytovány na vysoké úrovni, v souladu s právními předpisy i dobrými mravy.  

Ne vždy je plánování vnímáno pozitivně, nicméně bez vytýčení jasného cíle a určení cesty 

jak tohoto cíle dosáhnout, se lehce stane, že se kvalitní záměr nepodaří uskutečnit, ať už jsou 

důvody jakékoliv. Cíle stanovené v tomto dokumentu reagují na potřeby občanů, využívají 

poznatky a zkušenosti odborníků z praxe a zároveň berou v úvahu efektivní využívání 

finančních prostředků.  Proto věřím, že se nám společně vytýčené priority a cíle podaří 

postupně naplňovat. 

Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se na přípravě a následně i konečné podobě 

dokumentu podíleli. Děkuji za podněty, připomínky, vstřícnost, profesionální a zároveň lidský 

přístup.  

Dovolte mi, abych jmenovitě poděkovala zejména paní Bc. Andree Zach, která tvorbě 

dokumentu věnovala i svůj soukromý čas. 

 

Mgr. Stanislava Gorecká 

náměstkyně primátora pro sociální oblast 

 

  



 

Vážení spoluobčané,  

 

po několika letech se před Vámi opět otevírá obsáhlý dokument, který vzniká z procesu 

komunitního plánování, které je založeno na myšlence, že na utváření podoby služeb 

by se měli podílet především lidé, kterých se tyto služby nejvíce týkají a někdy i přímo 

ovlivňují jejich životy. Jde o proces, v rámci kterého je možnost si promluvit o potřebách 

všech, jichž se sociální služby jakýmkoliv způsobem týkají, stanovit priority při řešení potřeb 

a tyto porovnat s možnými dostupnými finančními, materiálními a personálními zdroji 

v oblasti sociálních služeb na území města. Jde o spolupráci zadavatele (tj. obce, města nebo 

kraje) s poskytovateli a uživateli sociálních služeb při vytváření plánu o budoucí podobě té, 

které sociální služby. Vzhledem k tomu, že potřeby občanů se mění a vyvíjí, je spolupráce 

mezi výše jmenovanými nezbytná, neboť nové poznatky a potřeby slouží k utváření 

kvalitnějšího a efektivnějšího systému poskytování sociálních služeb.  

Komunitní plánování tak nabízí prostor pro vzájemný dialog – možnost bavit se mezi sebou, 

vyslechnout si problémy, názory a požadavky ostatních, snažit se společně prosadit dobrou 

věc. Umožní efektivněji rozhodovat o rozvoji jednotlivých typů služeb a struktuře sociální sítě 

služeb v našem městě, což zároveň umožní efektivnější vynakládání finančních prostředků 

v této oblasti. Odlišné pohledy sociálního pracovníka odboru sociálních věcí, zaměstnance 

či dobrovolníka neziskové organizace, či přímého uživatele sociální služby na danou 

problematiku nejsou vůbec na závadu, ale naopak. Tato rozmanitost názorů vede všechny 

zúčastněné k vzájemnému naslouchání a spolupráci. 

„Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního 

města Havířova na období 2020-2024“ patří k rozvojovým plánům města. Strategický 

dokument, který nyní máte před sebou, obsahuje popis současného stavu, informace o vývoji 

a financování sociálních služeb, potřebnost sociálních služeb a zejména cíle a opatření, které 

se týkají podpory a rozvoje sociálních služeb na území města. Jedná se o otevřený dokument, 

který reaguje na potřeby každodenního života. Je společným dílem všech, kteří mají zájem 

ovlivňovat a měnit podobu sociálních služeb v našem městě. Na jeho vzniku se podíleli 

účastníci pracovních skupin, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, zástupci města  

a odborníci. Pravidelně se setkávali a společně hledali odpověď na otázku, jak v součinnosti 

města a nestátních neziskových organizací nastavit optimální podobu a financování budoucích 

sociálních služeb v Havířově.  



 

Přála bych si, aby se tento nový komunitní plán podařilo úspěšně naplnit, a tím takto přispět 

k udržení dosavadní stability poskytovaných sociálních služeb v našem městě 

a aby pro následující léta měl podporu široké veřejnosti i politické reprezentace našeho města.  

Dokument byl zpracován pod garancí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova, 

proto si dovolím zvlášť poděkovat svým kolegům, spolupracovníkům z tohoto odboru 

za velké profesionální nasazení a příkladnou spolupráci. Rovněž děkuji všem zapojeným 

účastníkům, kteří se jakkoli podíleli na zpracování strategického dokumentu, za jejich 

odvedenou práci, jejímž výsledkem je dokument, který právě držíte ve svých rukou. 

Stávajícího výsledku by nebylo možné dosáhnout bez jejich aktivní spolupráce.  

Věřím, že předkládaný dokument se pro Vás, občany města, stane užitečnou pomůckou, 

neboť dříve či později se může každý z nás, nebo někdo z našich blízkých, dostat do tíživé 

sociální situace, se kterou se bez pomoci druhých nebude moci uspokojivě vypořádat.  

Za všechny tvůrce dokumentu si dovolím věřit v reálnost a postupné naplnění všech cílů  

za podpory politické reprezentace města. 

 

Ing. Bernarda Urbancová 

vedoucí odboru sociálních věcí  
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1. PROCES KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Hlavním cílem komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je zajistit dostupnost 

sociálních služeb na území města, která bude odpovídat místním aktuálním potřebám a bude 

pružně reagovat na změny. Celý proces KPSS ve městě upravuje „Základní listina 

komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území statutárního města 

Havířova1“, která slouží k vymezení pravidel, principů a hodnot, kterými se tento proces řídí. 

Základní listina je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni 

účastníci KPSS (viz Příloha 1).  

1.1. Vymezení základních pojmů  

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů 

nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám 

jednotlivých občanů. Tato metoda se využívá při tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb.  

Komunitní plán je výsledkem procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném 

území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Jeho obsahem je 

popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým 

jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování 

a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování 

a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních 

služeb. 

Sociální službou se rozumí činnost nebo souhrn činností zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma 

pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, dbát na dodržování základních lidských práv 

a svobod, působit na osoby aktivně, posilovat a motivovat je k činnostem, které nezhoršují 

jejich nepříznivou sociální situaci. Pomoc reaguje na nepříznivou sociální situaci osob, musí 

podporovat rozvoj samostatnosti a zabraňovat sociálnímu vyloučení. Sociální služby jsou 

uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť 

sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám 

v nepříznivé sociální situaci byla neúplná. 

                                                 
1 Dostupné na: https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty 

https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty
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Působnost komunitního plánu 

Realizace KPSS a souvisejících aktivit probíhá na území statutárního města Havířova. 

Přestože statutární město Havířov je obcí s rozšířenou působností, do jehož obvodu spadají 

obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko, společná jednání zástupců 

dotčených obcí nastavení spolupráce na tvorbě a financování procesu komunitního plánování 

nepřinesla. Proces komunitního plánování zůstává otevřen případné další spolupráci výše 

zmíněných obcí.  

1.2. Principy komunitního plánování 

Princip dohody 

Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se přinejmenším tři strany,  

tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé, navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. 

Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být 

nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.  

Princip „Vše je veřejné“ 

KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně 

dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování 

jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. 

Princip rovnosti 

Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování 

musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Každý má 

právo starat se o věci veřejné a společné. Každý má právo se vyjádřit a právo mluvit. 

Princip skutečných potřeb 

Zahrnuje aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran. 

Princip kompetence účastníků 

V řízení KPSS musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi  

a pozicí. Dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení, stejně jako dovednosti budovat 

týmy, projektově řídit a plánovat, vede k možnosti svobodně vyjádřit své názory a postoje, 

otevírat diskuzi, umožňuje uzavírat dohody. 

Princip cyklického opakování 

Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují, 

je nutné se jimi opětovně zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje.  
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Princip dosažitelnosti řešení 

Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů  

v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, 

přání lidí a lidským, finančním i materiálním zdrojům. 

Princip přímé úměry 

Kvalitně probíhající proces plánování je pro občany stejně přínosný jako výstup plánování. 

Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. 

Princip triády 

Jedním ze základních principů komunitního plánování je plánování sociálních služeb za účasti 

tzv. triády, která je složena ze zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. 

Přínosem plánování sociálních služeb na základě triády je, že ve městě jsou dosažitelné 

takové služby, které lidé opravdu potřebují. Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným 

potřebám, je schopen průběžně reagovat na změny a finanční prostředky jsou vynakládány 

efektivněji. Smyslem komunitního plánování je vybudovat systém řízení a rozhodování 

o sociálních službách založený na spolupráci uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů a postupně 

i široké veřejnosti. 

1.3. Organizační struktura komunitního plánování 
(Schválena Zastupitelstvem města Havířova dne 2. 12. 2019, usnesením č. …………) 

KPSS je proces, který má svou jasně definovanou organizační strukturu, která je jádrem 

spolupráce všech zúčastněných stran a také je základem úspěchu celého komunitního 

plánování. Nejedná se o strukturu neměnnou, lze ji v průběhu celého procesu upravovat 

v závislosti na obsahu jednotlivých fází a podle aktuálních úkolů. 
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Obrázek 1 Schéma organizační struktury  

Zastupitelstvo města Havířova a Rada města Havířova 

Schvalovací orgány města, které deklarují politickou vůli aktivně se na procesu realizace 

plánu podílet včetně vyjádření politické podpory celému procesu plánování sociálních služeb. 

Komise pro plánování sociálních služeb 

Je iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova. Ve vztahu k procesu KPSS plní 

řídící roli (řídící skupina). Komise projednává a připomínkuje výstupy celého procesu 

komunitního plánování. Činnost komise se řídí jednacím řádem komisí a statutem. 

Dotčené komise Rady města Havířova 

Jsou iniciativními a poradními orgány Rady města Havířova. Projednávají  

a připomínkují výstupy z komunitního plánování v oblastech týkajících se jejich činnosti 

uvedené statutem komise. 

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova  

Je garantem procesu KPSS a zodpovídá za zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb 

(komunitní plán), její následnou implementaci a evaluaci. 
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Manažer sociálních služeb 

Manažerem sociálních služeb je osoba pověřena Radou města Havířova, aby v procesu 

komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově zastupovala město. 

Koordinuje a metodicky řídí proces plánování sociálních služeb včetně vedení vedoucích 

pracovních skupin. Zastupuje a hájí zájmy pracovních skupin v komisi. Zpracovává 

komunitní plán. 

Vedoucí pracovní skupiny  

Osoba zvolená členy skupiny. Zodpovídá za činnost skupiny a její výstupy. Ze své činnosti je 

odpovědná manažerovi sociálních služeb.  

Pracovní skupiny 

V rámci KPSS ve statutárním městě Havířově je pomoc prostřednictvím sociálních služeb 

poskytována podle cílových skupin. V rámci KPSS existuje celkem 5 pracovních skupin 

(dále jen PS), na které město svou pomoc soustřeďuje. 

PS 1 – Děti, mládež a rodina  

vedoucí – Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.  

 

PS 2 – Osoby se zdravotním postižením  

vedoucí – Bc. Lucie Kácalová 

 

PS 3 – Senioři  

vedoucí – Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová 

 

PS 4 – Osoby ohrožené závislostmi  

vedoucí – Mgr. Michal Fabian, DiS. 

 

PS 5 – Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny  

vedoucí – Ladislav Solana 

 

Manažer sociálních služeb – Bc. Andrea Zach 

Pracovní skupiny jsou v období zpracování komunitního plánu zodpovědné za definování 

problémových oblastí, formulaci strategických cílů, priorit a opatření k jejich naplnění. 

V období realizace komunitního plánu jsou pracovní skupiny zodpovědné za jeho postupnou 

implementaci včetně monitoringu a evaluaci dosažených výsledků.  
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Obrázek 2 První komunitní plán 

rozvoje sociálních služeb ve městě 

Havířově 
Zdroj: https://www.havirov-city.cz/ 

Činnost PS se řídí společným organizačním řádem (viz Příloha 2) a jednacím řádem 

pracovních skupin (viz Příloha 3). Proces plánování je založen na principu partnerství 

a spolupráci v rámci komunity. Účastníky procesu komunitního plánování ve městě Havířov 

se mohou stát všichni, kdo se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho 

realizaci.  

Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zástupců 

organizací návazných aktivit, uživatelů sociálních služeb, zadavatele a veřejnosti. Komunitní 

plánování je procesem dlouhodobým a cyklickým, proto v pracovních skupinách dochází 

k obměně jejich členů, nebo ke změně organizační struktury. 

1.4. Historie komunitního plánování ve městě 

Samotná příprava procesu komunitního plánování sociálních služeb 

ve městě Havířově započala již v roce 2001.  

Zastupitelstvo města Havířova (dále jen ZMH) dne 12. 12. 2005 

schválilo usnesením č. 106/23/ZM/05 první „Komunitní plán 

rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově“, platný do roku 2015. 

První komunitní plán byl především výčtem cílů a opatření bez 

finanční nákladovosti jednotlivých služeb, odhadů, počtu klientů 

apod., proto výroční zpráva o plnění cílů a opatření byla pouhým 

konstatováním toho, zda byl cíl splněn či nikoliv. Vyhodnocení 

bylo vypracováno z podkladů pracovních skupin komunitního 

plánování za období let 2005-2013. Celkem bylo komunitním 

plánem navrhnuto 127 opatření, z nichž 100 bylo buďto splněno, plněno průběžně nebo 

částečně splněno, 25 opatření nebylo splněno a 2 opatření nebylo nutno dále plnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Vyhodnocení 1. komunitního plánu za období 2005-2013 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 
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Obrázek 3 Druhý komunitní plán 

sociálních služeb a souvisejících 

aktivit 
Zdroj: https://www.havirov-city.cz/ 

 

Od 1. 1. 2007 došlo k zásadním změnám především v oblasti 

plánování, financování a podmínek poskytování sociálních služeb 

z důvodů přijetí zákona o sociálních službách. V návaznosti 

na zákon vyvstala potřeba zpracovat komunitní plán nový. ZMH dne 

24. 9. 2012 schválilo zpracování nového komunitního plánu 

a následně dne 23. 6. 2014 schválilo v pořadí druhý „Komunitní 

plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města 

Havířova na období 2014-2017“, který byl následně dne 

24. 4. 2017 ZMH prodloužen do roku 2019. Obsahoval celkem 

24 cílů a 69 opatření a byl každoročně vyhodnocován. Pro 

vyhodnocení jednotlivých cílů a opatření byly sledovány počty služeb a počty uživatelů, 

okamžitá kapacita a realizátoři opatření. V rámci vyhodnocení cílů a opatření byly porovnány 

předpokládané náklady se skutečnými provozními náklady na službu. V roce 2018 bylo 

z výše uvedených opatření 63 plněno nebo částečně plněno a pouze 6 opatření v rozhodném 

období plněno nebylo. Výroční zprávy za jednotlivé roky jsou dostupné na webových 

stránkách města2. 

 

Graf 2 Vyhodnocení 2. komunitního plánu za období let 2015-2018 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

  

                                                 
2Dostupné na:https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/dokumenty 
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1.5. Harmonogram přípravy a zpracování komunitního plánu 

Přípravné období plánu (květen 2017 – září 2018) 

 Dne 3. 5. 2017 RMH schválila předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 58 

z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020, ve které byl zapojen komunitní 

plán. 

 Příprava prostředí pro realizaci komunitního plánu. 

 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování analýzy pro komunitní plán. 

Zpracování plánu (září 2018 – prosinec 2019) 

 Zajištění zdrojů pro KPSS (Analýza potřeb občanů, Sociodemografická analýza 

a Analýza poskytovatelů sociálních služeb). 

 Vyhodnocení „Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2014-2017“, který byl prodloužen do roku 

2019. 

 Jednání pracovních skupin (tvorba SWOT analýz, tvorba cílů a opatření KPSS). 

 Zpracování návrhu komunitního plánu. 

 Zpracování Výhledu ke komunitnímu plánu. 

 Připomínkování komunitního plánu. 

 Zapracování připomínek. 

 Předložení finální verze KP Komisi pro plánování sociálních služeb. 

 Předložení KP Radě města Havířova a Zastupitelstvu města Havířova ke schválení. 

Realizační období plánu – Implementace plánu do praxe (2020-2022) 

 Implementace plánu do praxe. 

 Monitoring komunitního plánu. 

 Příprava tvorby nového komunitního plánu a evaluace stávajícího komunitního plánu. 
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1.6. Soulad plánu s obecně závaznými právními předpisy  

Soulad s obecně závaznými právními předpisy 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení). 

 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách. 

Návaznost na strategické dokumenty 

 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-20253. 

 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

na období 2015-20204. 

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-20205. 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 

2015-20206. 

 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-20207. 

 Strategie romské integrace v ČR do roku 20208. 

 Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 

postižením na léta 2014-20209. 

 Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-202010. 

 Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova 

na období 2014-201711. 

 Koncepce prevence kriminality na léta 2017-2020 v Havířově12. 

 Koncepce bydlení statutárního města Havířova13. 

                                                 
3 Dostupné na https://www.mpsv.cz/cs/29623 
4 Dostupné na https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf 
5 Dostupné na http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni 
6 Dostupné na https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-krajske-strategicke-dokumenty-43137/ 
7 Dostupné na https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-krajske-strategicke-dokumenty-43137/ 
8 Dostupné na https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/strategie-romske-integrace-do-roku-

2020 
9 Dostupné na https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/krajsky-plan-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-

zdravotnim-postizenim-na-leta-2014-2020-10229/ 
10 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategie-udrzitelneho-

rozvoje-mesta-havirov-2012-2020 
11 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/komunitni-planovani 
12 Dostupné na http: https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-

prevence-kriminality 
13 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni 
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1.7. Vyhodnocování a monitoring komunitního plánu 

Plnění cílů a opatření, která komunitní plán formuluje, je třeba pravidelně vyhodnocovat 

a vzhledem k měnícím se potřebám případně flexibilně aktualizovat či doplňovat.  

Vyhodnocení cílů a opatření bude probíhat každoročně prostřednictvím tzv. Zprávy o plnění 

cílů a opatření komunitního plánu (dále jen ZPCO).  

Kritéria pro vyhodnocení komunitního plánu jsou především následující ukazatele: 

 počty služeb, 

 okamžitá kapacita, 

 počty klientů, 

 financování dle zdrojů a další. 

ZPCO bude každoročně zpracována odborem sociálních věcí na základě obdržených 

podkladů členů pracovních skupin komunitního plánování a případně dalších realizátorů 

jednotlivých opatření. Tvorba ZPCO bude probíhat vždy v první polovině roku. 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU, MÍSTNÍ PODMÍNKY 

A SPECIFIKA  

  

je statutární město ležící na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové 

oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. 

Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě 

s obcemi Šenov a Václavovice. 

Po stránce správní je město Havířov děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Životice, 

Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně.  

Obrázek 4 Části města 

Tabulka 1 Rozloha a počet obyvatel k 1. 1. 2019 
Zdroj: https://www.havirov-city.cz/ 

*Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k. ú. Bludovice 

Havířov 

Část města Počet obyvatel Rozloha 

Město  31 489 935,3 ha 

Bludovice 2 735 642,7 ha 

Podlesí* 14 008 - 

Šumbark 17 471 379,7 ha 

Prostřední Suchá 4 567 595,6 ha 

Životice* 1 340 - 

Dolní Suchá 877 436,6 ha 

Dolní Datyně 563 217,4 ha 

Celkem 73 050 3 207,3 ha 
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Statutární město Havířov (dále jen SmH) je obcí s rozšířenou působností. Do jeho správního 

obvodu patří obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.  

Obec Počet obyvatel Rozloha 

Albrechtice 3 837 1 268 ha 

Horní Bludovice 2 385 899 ha 

Horní Suchá 4 464 979 ha 

Těrlicko 4 472 2 465 ha 

Celkem 15 158 5 611 ha 

Tabulka 2 Počet obyvatel obcí ve správním obvodu k 1. 1. 2019 
Zdroj: https://www.havirov-city.cz/ 

Celkový počet obyvatel ve správním obvodu města Havířova je 88 208. 

 

2.1. Struktura obyvatelstva a její vývoj  

Přesto, že se Havířov svým počtem obyvatel řadí mezi největší města v ČR, tak i zde dochází 

k postupnému úbytku. Největší pokles ve vývoji nastal mezi rokem 2010 a 2011, kdy počet 

obyvatel poklesl o více než 3 tisíce. Data jsou uvedena vždy k 1. 1. daného roku. 

 

Graf 3 Vývoj počtu obyvatel v Havířově v letech 2009-2019 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Pro plánování sociálních služeb nestačí mít informace jen o aktuální situaci v sociální oblasti, 

ale je nutné předpokládat budoucí vývoj. Dle prognózy vývoje bude nadále docházet 

k poklesu počtu obyvatel. Následný graf vychází z projekce Českého statistického úřadu 

pro Moravskoslezský kraj a je přepočítán pro město Havířov. Uvedená prognóza počítá 

s neměnnými podmínkami do budoucna, jedná se tak pouze o odhady. V roce 2051 by dle 

projekce měl počet obyvatel klesnout až na 57 634 obyvatel. Prognóza vývoje se dále 

soustřeďuje na budoucí rozložení obyvatel dle pohlaví, ve kterém nezaznamenává přílišné 

odchylky od současného stavu. 

Prognóza vývoje počtu obyvatel Havířova do roku 2051 

 

Graf 4 Prognóza vývoje počtu obyvatel Havířova do roku 2051 
Zdroj: ČSÚ, výpočty a zpracování Sociotrendy  

Věkové rozložení obyvatelstva 

Obyvatelstvo je strukturováno do věkových skupin podle míry ekonomické aktivity: 

 0 – 14 let (předproduktivní), 

 15 – 64 let (produktivní) a 

 65 a více let (postproduktivní). 

Vývoj počtu obyvatel spadajících do produktivní věkové skupiny má v časovém období let 

2008 až 2017 klesající tendenci. Mírný pokles v počtu zaznamenala i dětská věková skupina, 

naopak počet obyvatel v postproduktivní věkové skupině postupně narůstá. Demografická 

struktura poukazuje na obecně známou skutečnost - stárnutí populace.  
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Vývoj věkové struktury obyvatel ve městě Havířově v letech 2008–2017 

 
Graf 5 Vývoj věkové struktury obyvatel ve městě Havířově v letech 2008-2017 

Zdroj: ČSÚ, zpracování Sociotrendy  

V rámci demografického stárnutí populace dochází k proměně věkové struktury obyvatel a ke 

zvyšování podílu osob starších 65 let a poklesu podílu osob mladších 15 let. Jinými slovy, 

starší věkové skupiny rostou četnostně relativně rychleji než celková populace. O změně 

struktury obyvatelstva vypovídá vývoj statistických ukazatelů, a to index stáří 

nebo průměrný věk. Index vyjadřuje, kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí 

do 15 let věku. U obou ukazatelů v Havířově lze vysledovat stoupající trend. 

Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Index stáří 119,0 124,5 127,3 130,2 133,5 139,0 143,2 147,6 151,3 154,2 

Průměrný věk 40,9 41,2 41,5 41,8 42,1 42,5 42,9 43,2 43,5 43,8 

Tabulka 3 Vývoj indexu stáří a průměrného věku obyvatel Havířova  

Zdroj: ČSÚ, zpracování Sociotrendy  

 

Na stárnutí populace poukazuje také věková pyramida, která znázorňuje zastoupení 

jednotlivých věkových kategorií  rozdělených dle pohlaví. Věková pyramida pro Havířov je 

zpracována za rok 2018. Nejpočetnější skupinu v Havířově tvoří obyvatelé ve věku 45-64 let, 

což také predikuje postupné stárnutí populace a budoucí nárůst počtu osob v postproduktivní 

věkové kategorii. V produktivním věku převažuje počet mužů nad počtem žen, zatímco 

v postproduktivní složce je výrazněji zastoupená ženská populace. 
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Graf 6 Věková pyramida Havířova za rok 2018 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Vzdělanostní struktura 

Dosažená úroveň vzdělání je důležitou charakteristikou k posouzení kulturního kapitálu 

obyvatelstva. V Havířově mají největší zastoupení osoby se středním vzděláním bez maturity 

a středním vzděláním s maturitou. Základním, případně neukončeným vzděláním disponuje 

celkem pětina obyvatel města. Bez vzdělání je pouze 0,5 % občanů. Desetina náleží osobám 

s vysokoškolským vzděláním a zbylé podíly zastupují absolventi nástavbového a vyššího 

odborného vzdělávání, jak je uvedeno v následujícím grafu.  

Vyšší podíl osob se středním vzděláním včetně vyučení náleží mužům, a to o 14 % více než 

ženám. Obdobně vysokoškolsky vzdělaných mužů je o 1,4 % více než žen. V ostatních 

vzdělanostních úrovních dominuje zastoupení žen. 
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Graf 7 Struktura obyvatel podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
Zdroj: ČSÚ, výpočty a zpracování Sociotrendy 

2.2. Problematika bydlení 

Výchozím strategickým dokumentem města v oblasti bydlení je „Koncepce bydlení 

statutárního města Havířova“14 schválená Zastupitelstvem města Havířova dne 23. 1. 2006  

pod číslem usnesení 1109/86/06.  

SmH disponuje obsáhlým bytovým fondem. Za účelem jeho správy a údržby je ve městě 

zřízena Městská realitní agentura, s.r.o., pod kterou spadá téměř 8 tisíc bytů. 

Více než polovina z nich se nachází v části Havířov-Město. Způsob podávání a vyřizování 

žádostí o nájem bytu v majetku statutárního města Havířova je upraven platnými „Zásadami 

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“15.  

Kvalita bydlení obyvatel města  

V rámci analýzy potřeb občanů (viz kapitola 3.3) byla zjišťována kvalita bydlení obyvatel 

dle částí města Havířova. Získaná data byla  následně promítnuta do názorné mapy. 

Úroveň vnímané kvality bydlení v jednotlivých částech je vyjádřena barevně, a to od nejlepší 

kvality v zelených polích, až po horší vnímání kvality, která je vyjádřena červeně. Mezi 

oblasti s nejhorší kvalitou bydlení je dle samotných občanů považována část Havířov-Město 

                                                 
14 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-bydleni 
15 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/ekonomicky-odbor/informace-oddeleni-spravy-majetku/zasady-pro-

uzavirani-najemnich-smluv-k-uvolnenym 
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a Havířov-Šumbark, naopak nejlépe občané města hodnotili bydlení v odlehlých částech 

města, a to konkrétně v Životicích, Bludovicích a Dolních Datyních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Kvalita bydlení obyvatel jednotlivých částí města Havířova 
Zdroj: Sociotrendy 

Havířov mimo jiné disponuje i tzv. byty v Domech zvláštního určení (dále jen DZU), které 

jsou zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob, a malometrážními byty 

pro seniory, tzv. byty v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS). 

Byty v DPS jsou určeny osobám, které naléhavě potřebují sociální pomoc a splňují dále tyto 

základní podmínky: 

a) mají trvalé bydliště v Havířově nebo mají trvalé bydliště mimo Havířov, ale jejich děti 

mají trvalé  bydliště v Havířově, 

b) dosáhli důchodového věku nebo nároku na starobní důchod, 

c) prokážou, že jejich příjmy postačí k úhradě nájemného a služeb spojených s nájmem. 
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DPS  není zařízením sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Přidělování bytů 

v DPS se řídí „Zásadami pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou 

službou) v majetku statutárního města Havířova“, které schválila Rada města Havířova.16 

Celkem se na území města nachází 356 bytů.  

Mládežnická, Havířov-Podlesí  133 bytů  

 z toho: 79 bytů 0+1, 54 bytů 0+2 

Karvinská, Havířov-Město 60 bytů  

z toho: 47 bytů 1+1, 12 bytů 0+2, 1byt 1+2 

Generála Svobody, Havířov-Šumbark 110 bytů  

 z toho: 41 bytů 0+1, 69 bytů 0+2 

Střední, Havířov-Šumbark   45 bytů  

 z toho: 30 bytů 0+1, 15 bytů 0+2 

Opletalova, Havířov-Šumbark  8 bytů  

 z toho: 3 byty 1+1, 5 bytů 1+2 

 

Byty v DZU jsou určeny osobám se zdravotním postižením s těžkou vadou nosného 

a pohybového ústrojí, jejichž přidělování se řídí „Zásadami pro vznik nájmu bytu v domech 

zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova“17. Byty v DZU nespadají 

do sociálních služeb definovaným zákonem o sociálních službách. Celkem se ve městě 

nachází 79 bezbariérových bytů ve vlastnictví města. 

Popis ubytoven a ubytovacích zařízení ve městě 

Ubytovací zařízení ve městě lze rozdělit na ubytovny komerčního charakteru a dále 

na zařízení sociálních služeb – azylové domy a noclehárny. 

Azylové domy poskytují, dle zákona o sociálních službách, pobytové služby na přechodnou 

dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Noclehárna následně 

poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického 

zařízení a přenocování. 

Název zařízení Adresa  

Ubytovna Střední Střední 504/3, Havířov-Šumbark 

Hotelový dům Impuls U Hřiště 1324/13b, Havířov-Prostřední Suchá 

Ubytovna Lidická Lidická 600/1a, Havířov-Šumbark 

Ubytovna NOVÁ Nová 140/10, Šumbark, 736 01 Havířov 1 

Ubytovna Školní Školní 601/2, Šumbark, 736 01 Havířov 1 

Ubytovna Mašinka Železničářů 1300/2, Město, 736 01 Havířov 1 

                                                 
16 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/informace/domy-s-pecovatelskou-sluzbou 
17 Dostupné na https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/informace/zasady-pro-vznik-najmu-bytu-v-

domech-zvlastniho-urceni-bezbarierove 
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Ubytovna Fryštátská Fryštátská 1467/20, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4 

Dům pro matky s dětmi Havířov  Dvořákova 235/21, Havířov-Město 

Azylový dům pro muže  Na Spojce 807/2, Havířov-Město 

Noclehárna pro muže Na Spojce 807/2, Havířov-Město 

Tabulka 4 Přehled ubytoven a ubytovacích zařízení ve městě 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

V Havířově v Dolní Suché se nachází pobytové středisko uprchlického zařízení, které 

slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, a to po dobu řízení ve věci jejich žádosti 

o mezinárodní ochranu. Ubytovaným klientům jsou k dispozici sociální pracovníci, 

pedagogové volného času, pracovníci stálé služby a další. Klienti mají možnost využívat 

nabídku volnočasových aktivit, dobrovolných kurzů českého jazyka, právní či psychologické 

poradenství. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří samotné 

ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického 

nebo psychického násilí. 

2.3. Nezaměstnanost a exekuce 

Město Havířov a okres Karviná se dlouhodobě řadí mezi lokality s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti. Průměrná nezaměstnanost v České republice se v roce 2019 pohybovala 

okolo 3 %, v Havířově koncem roku 2018 dosahovala výše nezaměstnanosti 7 % 

(z toho ženy 7,17 % a muži 6,76 %). Celkem volných pracovních míst v evidenci ÚP 

v Havířově bylo 518 a celkový počet uchazečů o zaměstnání činil 3 296 osob 

(z toho 1642 ženy a 1654 muži). 

Nejen v nezaměstnanosti, ale i v počtu exekucí se Moravskoslezský kraj řadí mezi vysoce 

problémové regiony. Podle statistik má exekuci každý sedmý občan v Havířově starší 15 let. 

Nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou v exekuci je střední generace ve věku 30-64 let, 

avšak dluhová past se nedotýká pouze této kategorie (viz Tabulka 5). 

Ukazatele rok 2017 

Počet obyvatel v exekuci  9 643 

Celkový počet exekucí 50 678 

Průměrný počet exekucí na osobu 5,3 

Podíl (počet) osob ve věku 18–29 let 15 % (1 433) 

Podíl (počet) osob ve věku 30–64 let 79 % (7 673) 

Podíl (počet) seniorů – věk 65+ 6 % (537) 

Tabulka 5 Zastoupení počtu a podílu osob s exekucí v Havířově 
Zdroj: Sociotrendy 
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3. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Na území statutárního města Havířova bylo ke dni 1. 1. 2019 poskytováno celkem 

44 registrovaných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. Celkem polovina 

služeb je poskytována příspěvkovými organizacemi města.  

 

 
Poskytovatel 

Počet sociálních 

služeb 

1. Sociální služby města Havířova 15 

2. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb 

4 

3. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 3 

4. Slezská diakonie 3 

5. Armáda spásy v České republice, z. s.  10 

6. Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 2 

7. Charita Český Těšín 1 

8. SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. 2 

9. Heřmánek z. s. 1 

10. Benjamín, příspěvková organizace 1 

11. Spolek PORTAVITA 1 

12. Don Bosko Havířov o.p.s. 1 

Celkem  44 

Tabulka 6 Přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území města 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

 Název organizace 

1. Podané ruce - osobní asistence (osobní asistence-9781801) 

2. Středisko rané péče SPRP Ostrava (raná péče-4287928) 

3.  Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s. (tlumočnické služby-1926246) 

5. Charita Český Těšín (sociální rehabilitace – startovací byt-1848801) 

Tabulka 7 Přehled poskytovatelů sociálních služeb mimo Havířov zařazených do procesu KPSS 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

3.1. Přehled sociálních služeb 

Poskytovatel 
Počet 

služeb 

Sociální služby města Havířova 

Odborné sociální poradenství pro seniory (odborné sociální poradenství-3585560) 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odborné sociální poradenství-1406016) 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (odborné sociální poradenství-

3721364) 

Poradenské centrum Khamoro (odborné sociální poradenství-8199869) 

15 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=e368b8b9feeb0abb&SUBSESSION_ID=1558598940893_104
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Pečovatelská služba (pečovatelská služba-9753468) 

Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče (odlehčovací služby-3982387) 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odlehčovací služby-9419566) 

Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář (denní stacionáře-1180280) 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (raná péče-1676477) 

Linka důvěry (telefonická krizová pomoc-8089658) 

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (kontaktní centra-

8008943) 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra-

6422385) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi-5509869) 

Poradenské centrum Khamoro (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi-

5218079) 

Poradenské centrum Khamoro (terénní programy-3645646) 

 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Denní stacionář (denní stacionáře-4039646) 

MIKADO (denní stacionáře-9876569) 

Stacionář Lípová (denní stacionáře-5447282) 

Chráněné bydlení (chráněné bydlení-9250237) 

4 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 

Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory-9134461) 

Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory-4227258) 

Domov seniorů Havířov (domovy se zvláštním režimem-2621319)  

3 

Slezská diakonie 

PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství (odborné sociální 

poradenství-1443002) 

OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství (odborné sociální 

poradenství-5881200) 

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (intervenční centra-7219229) 

3 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov (azylové domy-1201512) 

Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov (noclehárny-4502063) 

Armáda spásy, Terénní programy Havířov (terénní programy-9888745) 

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům (azylové domy-

1100631) 

Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov (nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež-1461792) 

Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov (služby následné péče-5069181) 

Armáda spásy, Vyhlídka Havířov (služby následné péče-4023688) 

Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov (sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi-4978534) 

Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov-Město (sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením-9583580) 

Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov (terénní programy-3730898) 

10 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (pečovatelská služba-5234053) 

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. (odlehčovací služby-8777696) 

2 

Charita Český Těšín 1 
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Charitní centrum pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením-3415571) 

SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. 

SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy pro seniory-7302992) 

SENECURA SENIORCENTRUM HAVÍŘOV (domovy se zvláštním režimem-

4127002) 

2 

Občanské sdružení Heřmánek 

Dům na půli cesty Heřmánek – startovací byt 2 (domy na půl cesty-5295050) 
1 

 

Benjamín, příspěvková organizace 

Benjamín, příspěvková organizace (domovy pro osoby se zdr.postižením-4878366) 
1 

Spolek PORTAVITA  

Cesta k domovu (terénní programy-5065877) 
1 

Don Bosko Havířov o.p.s. 

Klub Přístav (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež-9773079) 
1 

Celkem sociálních služeb 44 

Tabulka 8 Přehled poskytovatelů soc. služeb, zařízení a druhů poskytovaných služeb 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

Pozn.: Od 1. 1. 2020 bude ukončena činnost registrované sociální služby Linka důvěry. 

Telefonickou krizovou pomoc pro Moravskoslezský kraj bude nadále zajišťovat Linka důvěry 

Karviná a Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.  

Od 1. 1. 2020 Domov seniorů Havířov, Středisko Helios bude poskytovat pouze službu 

domova se zvláštním režimem, čímž dojde ke zrušení služby domova pro seniory a zároveň 

k navýšení kapacity domova se zvláštním režimem. 

3.2. Druhy poskytovaných sociálních služeb 

Následující údaje vypovídají o zastoupení sociálních služeb v Havířově, které definuje 

typologie Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). Z tabulky je zároveň patrné, 

které sociální služby v Havířově zastoupeny nejsou.  

Druhy sociálních služeb Počet 

Odborné sociální poradenství 6 

Služby sociální péče 16 

Osobní asistence - 

Pečovatelská služba 2 

Tísňová péče - 

Průvodcovské a předčitatelské služby - 

Podpora samostatného bydlení - 

Odlehčovací služby 3 

Centra denních služeb - 

Denní stacionáře 4 

Týdenní stacionáře - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 

Domovy pro seniory 3 

Domovy se zvláštním režimem 2 
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Chráněné bydlení 1 

Služby sociální prevence 22 

Raná péče 1 

Telefonická krizová pomoc 1 

Tlumočnické služby - 

Azylové domy 2 

Domy na půl cesty (startovací byt) 1 

Kontaktní centra 1 

Krizová pomoc - 

Intervenční centra 1 

Nízkoprahová denní centra 1 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 

Noclehárny 1 

Služby následné péče 2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 

Sociálně terapeutické dílny - 

Terapeutické komunity - 

Terénní programy 4 

Sociální rehabilitace - 

Celkem sociálních služeb 44 

Tabulka 9 Členění poskytovaných sociálních služeb dle základních druhů 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

 

Druhy sociálních služeb 
Počet 

služeb 

p.o. 

obec 

NNO, 

jiné 

Odborné sociální poradenství celkem 6 4 2 

Pečovatelská služba 2 1 1 

Odlehčovací služby 3 2 1 

Denní stacionáře 4 4 - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 - 1 

Domovy pro seniory 3 2 1 

Domovy se zvláštním režimem 2 1 1 

Chráněné bydlení 1 1 - 

Služby sociální péče celkem 16 11 5 

Raná péče 1 1 - 

Telefonická krizová pomoc 1 1 - 

Azylové domy 2 - 2 

Domy na půl cesty 1 - 1 

Kontaktní centra 1 1 - 

Intervenční centra 1 - 1 

Nízkoprahová denní centra 1 1 - 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 - 2 

Noclehárny 1 - 1 

Služby následné péče 2 - 2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 2 1 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby  

se zdravotním postižením 

2 - 2 
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Terénní programy 4 1 3 

Služby sociální prevence celkem 22 7 15 

Celkem sociálních služeb 44 22 22 

Tabulka 10 Druhy sociálních služeb dle zřizovatele 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

3.3. Zdroje pro plánování sociálních služeb 

Mezi hlavní zdroje plánování sociálních služeb patří: 

 sociodemografické údaje, místní podmínky a specifika,  

 statistická data a prognózy populačního vývoje, 

 SWOT analýzy vytvořené v pracovních skupinách KPSS, 

 analýza potřeb občanů, 

 analýza poskytovatelů sociálních služeb, 

 vlastní data (informace získané na pracovních skupinách KPSS), 

 metodiky. 

Analýza poskytovatelů sociálních služeb  

Pro tvorbu nového komunitního plánu byla vytvořena aktuální „Analýza poskytovatelů 

sociálních služeb“, popisující situaci v oblasti poskytování sociálních služeb. Sběr dat 

pro analýzu probíhal v lednu roku 2019 prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření 

a následných strukturovaných rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb. Kritériem 

pro výběr subjektů bylo poskytování sociálních služeb podle typologie MPSV a působnost 

na území města Havířova. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 10 poskytovatelů 

sociálních služeb zajišťujících na území města 41 sociálních služeb. Do Analýzy 

poskytovatelů nebylo zahrnuto soukromé zařízení Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 

a SeneCura SeniorCentrum HŠH a. s.  

Na výzkumném šetření se podíleli tito poskytovatelé: Sociální služby města Havířova, 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Domov seniorů Havířov, 

příspěvková organizace, Slezská diakonie, Armáda spásy v České republice, z.s., Charita 

Český Těšín, Heřmánek z.s., Benjamín, příspěvková organizace, Spolek PORTAVITA a Don 

Bosko Havířov o.p.s. 

Předmětem zkoumání analýzy byly základní údaje o poskytovatelích sociálních služeb 

na území města (členění sociálních služeb dle druhu), zdroje financování, rizika poskytování 

služby, plány do budoucnosti a srovnání počtu uživatelů za rok 2017 a 2018. 
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Poskytovatelé sociálních služeb měli také možnost vyjádřit se k chybějícím službám na území 

města. Dle poskytovatelů je potřeba zaměřit svou pozornost a vybudovat nové služby 

pro všechny cílové skupiny. Nejčastěji opakující se chybějící články jsou služby pro osoby 

s mentálním postižením, osoby s psychiatrickou diagnózou, osoby ohrožené závislostí 

či závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší v seniorském věku, děti, mládež 

a rodinu. Vzhledem k vývoji je nutné do budoucna posílit kapacity terénních i pobytových 

služeb pro seniory. 

Analýza potřeb občanů  

Záměrem výzkumného šetření bylo zajištění evaluace v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu „Provedení dotazníkového šetření“, která byla na základě průzkumu trhu zadaná 

výzkumné agentuře Sociotrendy s.r.o. Ta se zavázala zhotovit „Analýzu potřeb občanů“, 

zaměřenou na mapování potřeb občanů, sociální rizika obyvatel města Havířova ve vztahu 

k procesům komunitního plánování sociálních služeb s ohledem na specifika města. 

Analýza potřeb občanů města byla provedena terénním výzkumným dotazníkovým šetřením. 

Výzkumnými jednotkami výběrového souboru byli obyvatelé města Havířova s trvalým 

pobytem na tomto území. Výzkumný soubor se skládal z 512 obyvatel a byl získán 

prostřednictvím stratifikovaného výběrového šetření s ohledem na demografické 

charakteristiky města Havířova.   

Doporučení vyplývající z analýzy potřeb občanů 

 V závislosti na reformu psychiatrické péče je nutné se zaměřit na osoby s duševním 

onemocněním, pro které v Havířově není žádná sociální služba dostupná. 

 Zajistit především pobytové služby pro cílovou skupinu seniorů (domov pro seniory, 

domov se zvláštním režimem).  

 Vznik pobytové služby pro dospělé osoby s mentálním či kombinovaným postižením, 

která uleví rodičům (odlehčovací služba). 

 Zajistit sociální služby pro osoby bez přístřeší zaměřené na ženy a rodiny s dětmi 

(azylový dům pro rodiny, noclehárna pro ženy). 

 Zaměřit se na dluhové poradenství ve městě a na prevenci. 

Veškerá doporučení byla projednána na pracovních skupinách komunitního plánování. 
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3.4. Financování sociálních služeb 

V České republice je systém financování sociálních služeb založen na principu 

vícezdrojového financování, které je upraveno zákonem o sociálních službách a vyhláškou 

MPSV č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů. Hlavní zdroje financování sociálních služeb tvoří veřejné 

zdroje (dotace ze státního rozpočtu, dotace z kraje, dotace z obce), úhrady uživatelů a úhrady 

zdravotních pojišťoven. U pobytových sociálních služeb je významným zdrojem financování 

také příspěvek na péči, který je dle zákona o sociálních službách určen osobám, které 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při 

zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. 

Z poskytnutého příspěvku je hrazena pomoc, kterou uživateli může poskytovat osoba blízká, 

asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo 

speciální lůžkové zařízení hospicového typu.  

Výše příspěvku na péči 

stupeň závislosti18 do 18 let věku nad 18 let věku 

Ι. stupeň  3 300 Kč 880 Kč 

ΙΙ. stupeň 6 600 Kč 4 400 Kč 

ΙΙΙ. stupeň u osob v pobytových sociálních službách 9 900 Kč 8 800 Kč 

u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 13 900 Kč 12 800 Kč 

ΙV. stupeň u osob v pobytových sociálních službách 13 200 Kč 13 200 Kč 

u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby 19 200 Kč 19 200 Kč 

Tabulka 11 Výše příspěvku na péči 
Zdroj: zákon o sociálních službách, vlastní zpracování 

Zvýšený příspěvek na péči u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby, má za cíl 

ponechat osoby, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nepříznivého zdravotního 

stavu, co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí. 

  

                                                 
18 Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby (mobilita, orientace, 

komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, 

osobní aktivity a péče o domácnost). Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich 

hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. 
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Financování sociálních služeb v Havířově 

U poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území města Havířova jsou sledovány tyto 

zdroje financování:  

 dotace ze státního rozpočtu (MPSV – kapitola 313), 

 dotace z Moravskoslezského kraje (dále jen MSK), včetně individuálních projektů, 

 dotace z rozpočtu města Havířov (včetně příspěvku zřizovatele, pokud jím je), 

 úhrady uživatelů sociálních služeb (včetně příspěvku na péči), 

 ostatní (úhrady zdravotních pojišťoven, strukturální fondy Evropské unie (dále jen 

SF EU), dotace z jiných institucí, dotace z jiných krajů, dotace z jiných obcí, dary, 

příjmy z vlastní činnosti a další). 

 
Graf 8 Zdroje financování sociálních služeb v Havířově za rok 2018 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

V roce 2018 činily provozní náklady za sociální služby v Havířově téměř 267 mil. Kč, 

přičemž z rozpočtu města byla na sociální služby vynaložena částka ve výši 62,6 mil. Kč. 

Z této částky byly financovány převážně služby sociální péče, mezi které spadá pečovatelská 

služba, odlehčovací služby, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení.  
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Graf 9 Financování sociálních služeb z rozpočtu 

města dle zřizovatele 
Zdroj: poskytovatelé soc. služeb, vlastní zpracování 

Graf 10 Poskytnuté dotace z rozpočtu města 

na sociální služby dle základních druhů  
Zdroj: poskytovatelé soc. služeb, vlastní zpracování 

V Havířově má své zázemí celkem 44 služeb, z nichž polovinu poskytují příspěvkové 

organizace města, kterým byla poskytnuta v roce 2018 částka na provoz převyšující 60 mil. 

Kč. Nestátní neziskové organizace a jiné disponovaly s dotacemi z města ve výši 2 mil. Kč.  

Jedním z důležitých subjektů zajišťujících financování sociálních služeb je Moravskoslezský 

kraj, který podpořil sociální služby na území města v roce 2018 částkou ve výši 16 mil. Kč. 

Většina z dotací MSK byla udělena prostřednictvím individuálních projektů kraje na služby 

sociální prevence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11 Poskytnuté dotace z MSK na sociální služby dle základních druhů v roce 2018 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 
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Následující tabulka znázorňuje zdroje financování sociálních služeb podle základních druhů 

za rok 2018 v tis. Kč. 

Druhy 

sociálních služeb 

celkem 

provozní 

náklady 

dotace 

z rozpočtu  

státní 

dotace 

(MPSV) 

kraj/IP 

kraje 

příjmy 

od 

uživatelů 

ostatní 

odborné sociální 

poradenství 
5087,5 2191,7 2777 61 0 57,8 

služby sociální 

péče 
211966,1 53893,5 42415 2702,2 74720,6 38234,7 

služby sociální 

prevence 
49770,5 7317,3 21098,3 13616,7 5181,1 2557,1 

celkem 266824,1 63402,5 66290,3 16379,9 79901,7 40849,6 

Tabulka 12 Zdroje financování sociálních služeb dle základních druhů za rok 2018 v tis. Kč 
Zdroj: poskytovatelé sociálních služeb, vlastní zpracování 

Podmínky financování sociálních služeb z rozpočtu města 

Statutární město Havířov podporuje rozvoj a udržitelnost sociálních služeb prostřednictvím 

přidělování dotací z rozpočtu města, které se řídí platnými „Zásadami pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova“19 (dále jen Zásady). Příspěvkové organizace města 

jsou financovány z rozpočtu města.  

O poskytnutí dotace žadatel žádá formou písemné žádosti na předepsaném formuláři, 

ke kterému doloží potřebné doklady ve stanoveném rozsahu. Formuláře k žádostem 

o poskytnutí dotace jsou k dispozici na webových stránkách města. Dotace se poskytuje 

na účel určený žadatelem v žádosti o dotaci podané v souladu se Zásadami.  

Lhůty pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu města jsou následující: 

 1. kolo do 31. 10. - žádosti o poskytnutí dotace pro následující kalendářní rok, 

 2. kolo do 31. 3. - žádosti o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce. 

Doručené žádosti jsou příslušnými odbory vyhodnoceny a posuzovány příslušnými komisemi. 

O přidělení dotací rozhodují orgány města na svém zasedání.  

Statutární město Havířov mimo sociální služby poskytuje dotace v sociální oblasti na: 

 projekty a činnost na podporu aktivit souvisejících se sociální oblastí, a to na: 

o podporu dobrovolnictví na území města Havířova, 

                                                 
19 Dostupné na: https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-

rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova 

https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
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o volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi ohrožené 

sociálním vyloučením, seniory a osoby se zdravotním postižením, 

o podporu celoroční činnosti svépomocných organizací, 

 projekty a činnost žadatelů v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence, 

a to zejména na: 

o rizikové skupiny občanů a občany ohrožené sociálně patologickými jevy, 

o společensky nepřizpůsobivé občany a obecně na snižování kriminality ve městě. 

3.5. Síť sociálních služeb 

Zákon o sociálních službách definuje síť jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné 

kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou 

sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob 

na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Obec spolupracuje s krajem 

při určování sítě sociálních služeb na území kraje, za tím účelem sděluje kraji informace 

o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce 

a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. Kraj určuje síť sociálních služeb 

na území kraje, přitom přihlíží k informacím sděleným obcí. 

V průběhu zpracování tvorby „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“ vyvstala potřeba 

definovat síť sociálních služeb statutárního města Havířova. Potřebnost vzniku je uvedena 

v návrhové části komunitního plánu v průřezových cílech a opatřeních (viz kapitola 4.1). 

Vzhledem k plánovaným změnám v oblasti sociálních služeb bude síť definována na počátku 

roku 2020. V současné době se za síť považují stávající registrované sociální služby 

poskytované na území města, které reagují na aktuální potřebnost a byly financované 

z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2019, nebo jsou zahrnuty do individuálního 

projektu Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“, jejich výčet je 

uveden v příloze (viz Příloha 4).  

Definovaná síť bude obsahovat identifikační údaje sociální služby, druh a formu poskytování 

služby, převažující cílovou skupinu, kapacitu a status zařazení do sítě. Spolu s vytvořenou sítí 

budou schválena i závazná kritéria pro vstup do sítě sociálních služeb.  
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Kritéria pro vstup do sítě sociálních služeb statutárního města Havířova 

 Do sítě sociálních služeb jsou zařazeny pouze registrované sociální služby 

(vedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb), které poskytují své služby 

na území statutárního města Havířova.   

 Cílem je vytvoření sítě v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající 

dostupností.  

 Sociální služba, respektive její potřebnost, musí být v souladu s komunitním plánem 

sociálních služeb a musí reagovat na zjištěné potřeby.  

 Zařazením sociální služby do sítě je deklarováno, že sociální služba je potřebná 

a financovatelná z rozpočtu statutárního města Havířova. 

 Zařazením poskytovatele do procesu komunitního plánování sociálních služeb 

nevzniká automaticky právo na zařazení služby do sítě sociálních služeb a s tím 

spojené financování sociální služby. 

 Služby budou ze sítě sociálních služeb vyřazeny na základě zrušení registrace sociální 

služby, zániku poskytovatele, nebo zjištění, že služba již není efektivní a potřebná.  

Organizace, která žádá o zapojení do sítě, musí splňovat podmínku veřejného zadavatele, ten 

vyjadřuje potřebnost služby na daném území a zároveň deklaruje podíl na financování 

oprávněné provozní ztráty (dále jen OPZ) 20 ve výši stanovené Střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015-2020. 

Míra spoluúčasti města na financování se odvíjí od druhu a formy poskytování služby. 

 Odborné sociální poradenství – minimální spoluúčast města ve výši 30 % OPZ. 

 Pobytové sociální služby – minimální spoluúčast města ve výši 30 % OPZ. 

 Ambulantní sociální služby – minimální spoluúčast města ve výši 25 % OPZ. 

 Terénní sociální služby – minimální spoluúčast města ve výši 20 % OPZ. 

V případě vzniku nové služby nebo rozvoje stávajících sociálních služeb je nutno zažádat 

o zařazení do sítě (deklarovat potřebnost služby) a dojednat míru spoluúčasti města 

na financování služby. Dále je žádoucí osobní jednání se zástupci města za účelem upřesnění 

                                                 
20 Oprávněnou provozní ztrátou se rozumí rozdíl mezi celkovými rozpočtovanými náklady dané sociální 

služby a rozpočtovanými úhradami uživatelů a rozpočtovanými jinými zdroji. 



  

I. část Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova 

na období 2020-2022  40 

informací, které se týkají vzniku a fungování sociální služby a vzájemného vyjasnění 

působení služby. Žádost o zařazení do sítě spolu s vyčíslením spoluúčasti města 

na financování bude posouzena odborem sociálních věcí a Komisí pro plánování sociálních 

služeb a následně projednána v orgánech města. 
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4. CÍLE A OPATŘENÍ 

4.1. Průřezové cíle a opatření 

V průřezových cílech a opatřeních se ukrývají přesahová témata napříč více cílovými 

skupinami.  

 

Cíl 1 Plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Opatření 1.1 Zachovat proces komunitního plánování ve městě včetně organizační 

struktury 

Cíl 2 Vznik sítě sociálních služeb statutárního města Havířova 

Opatření 2.1 Vytvořit síť sociálních služeb a zajistit její provázanost na financování 

z rozpočtu města 

Cíl 3 Zvýšit informovanost o sociálních službách 

Opatření 3.1 Rozšířit informovanost o nabídce sociálních služeb a souvisejících 

aktivit 

Cíl 4 Podpora dobrovolnictví  

Opatření 4.1 Podpora a rozvoj dobrovolnických programů 

Cíl 5 Podpora a rozvoj mezioborové spolupráce 

Opatření 5.1 Podpora mezioborové spolupráce se školstvím 

Opatření 5.2 Zapojení zástupců Úřadu práce do procesu komunitního plánování 

Cíl 6 Zvýšit finanční gramotnost 

Opatření 6.1 Zvyšování finanční gramotnosti občanů 

Cíl 7 Dostupnější nebytové prostory pro sociální služby 

Opatření 7.1 Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových prostor 

Tabulka 13 Průřezové cíle a opatření 
 

Cíl 1 Plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Opatření 1.1 Zachovat proces komunitního plánování ve městě včetně 

organizační struktury 

Popis opatření Cílem komunitního plánování je zejména posilování sociální 

soudržnosti komunity, podpora sociálního začleňování a předcházení 

sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Zachování procesu 

komunitního plánování je důležité z hlediska udržení a rozvoje 

sociálních služeb na území města. Plánování sociálních služeb 

se zabývá věcmi veřejnými, ovlivňuje kvalitu života občanů města 

a zdůrazňuje význam místní samosprávy, proto je i nadále důležitá 

podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb 

a souvisejících aktivit a zachování organizační struktury, která je 

v současnosti tvořena 5 pracovními skupinami a cca 60 členy. 

Realizátoři SmH, organizační struktura (Komise pro plánování sociálních služeb, 

manažer sociálních služeb, členové pracovních skupin komunitního 

plánování a jejich vedoucí) 

Předpokládané  udržení a rozvoj sociálních služeb na území města, 
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dopady realizace 

opatření 
 zapojení veřejnosti/uživatelů do procesu komunitního plánování. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Osobní náklady vedoucích PS (DPP): 65 000 – 75 000 Kč 

Občerstvení, materiál: 33 000 – 40 000 Kč 

Analýzy potřeb: cca 200 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 2 Vznik sítě sociálních služeb statutárního města Havířova 

Opatření 2.1 Vytvořit síť sociálních služeb a zajistit její provázanost 

na financování z rozpočtu města 

Popis opatření V průběhu zpracování tvorby „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje 

sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova 

na období 2020-2024“ vyvstala potřeba definovat síť sociálních služeb 

statutárního města Havířova, která bude vycházet z krajské sítě 

sociálních služeb.  

Vzhledem k plánovaným změnám v oblasti sociálních služeb bude síť 

definována na počátku roku 2020. V současné době je síť na území 

města Havířova tvořena stávajícími registrovanými sociálními službami 

poskytovanými na území města, které byly financované z rozpočtu 

statutárního města Havířova v roce 2019 (viz Příloha 4). Z důvodu 

měnící se potřebnosti bude síť sociálních služeb statutárního města 

Havířova průběžně (minimálně jednou ročně) aktualizována.  

Město je odpovědné za zajištění dostupných sociálních služeb na území 

města. Cílem opatření je poskytovat a podporovat takové sociální 

služby, které jsou potřebné, kvalitní a efektivní.  

Z důvodu nutnosti aktualizace sítě budou poskytovatelé sociálních 

služeb 1x ročně vyzváni k vykazování dat o poskytovaných službách se 

zaměřením na informace o finanční nákladnosti a využitelnosti služby 

z důvodu efektivity a hospodárnosti. Nedostatečně využívané 

a duplicitní služby budou vyřazeny ze sítě a nebudou z rozpočtu města 

finančně podporovány.  

Realizátoři SmH  

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 vytvoření jednotné sítě sociálních služeb, 

 zvýšení efektivity investovaných finančních prostředků, 

 postupná optimalizace sociálních služeb. 

 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2020 (průběžná aktualizace 1x ročně) 
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Cíl 3 Zvýšit informovanost o sociálních službách 

Cíl 3.1 Rozšířit informovanost o nabídce sociálních služeb a souvisejících 

aktivit 

Popis opatření Opatření spočívá v rozšíření informovanosti veřejnosti o sociálních 

službách ve městě prostřednictvím např.: 

 vytvoření doprovodného programu Veletrhu poskytovatelů 

sociálních služeb pro žáky škol, 

 vydání aktualizovaného katalogu sociálních služeb 

prostřednictvím Radničních listů, 

 interaktivního katalogu sociálních služeb na webových stránkách 

města, 

 jiných informačních letáků, 

 aktualizace a zpřehlednění webových stránek poskytovatelů 

sociálních služeb, 

 Radničních listů, TV Polar, 

 Dnů otevřených dveří, 

 Dnů se sociálním pracovníkem,  

 Dne zdraví NsP Havířov, 

 a jiné. 

Realizátoři SmH, PO, NNO, NsP Havířov 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zvýšení informovanosti o sociálních službách a souvisejících 

aktivitách, 

 zvýšení informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb, 

 zvýšení povědomí o procesu komunitního plánování ve městě. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb: 125 000 Kč 

Tisk katalogů a jiných informačních letáků: 90 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, PO, NNO 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 4 Podpora dobrovolnictví 

Opatření 4.1  Podpora a rozvoj dobrovolnických programů 

Popis opatření Dobrovolníci z dobrovolnického centra jsou vysíláni do sociálních 

a zdravotnických organizací ve městě, kde vyplňují volný čas 

uživatelům a pomáhají tak zkvalitňovat poskytované sociální služby 

a související aktivity.  

Mimo dobrovolnického centra provozuje organizace ADRA, o.p.s. ve 

městě také charitativní obchůdky a sociální šatník, kde je nabízena 2x 

týdně materiální pomoc sociálně potřebným. 

Počet dobrovolníků: více než 180. 

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin: více než 6 500. 

Počet spolupracujících organizací: 10. 
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Realizátoři Dobrovolnické centrum ADRA 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zkvalitnění/zpříjemnění poskytovaných sociálních služeb 

a souvisejících aktivit, 

 integrace znevýhodněných osob, 

 podpora mezigeneračního setkávání, 

 pomoc sociálně potřebným. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

300 000 – 400 000 Kč na dobrovolnictví z rozpočtu města  

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 5 Podpora a rozvoj mezioborové spolupráce 

Opatření 5.1 Podpora mezioborové spolupráce se školstvím 

Popis opatření Opatření se zaměřuje na prohlubování mezioborové spolupráce v oblasti 

sociálních služeb a souvisejících aktivit a školství. Cílem je navázat 

a případně vylepšit spolupráci mezi aktéry především v oblasti prevence 

a zmírnění dopadů rizikového chování u dětí a mládeže v Havířově.  

Realizátoři SmH, PO, NNO, zástupci ZŠ, SŠ a VŠ 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 efektivnější přenos informací, 

 aktivní spolupráce mezi resorty, 

 využití nabídky přednášek/kurzů ze strany poskytovatelů 

sociálních služeb a souvisejících aktivit pro školy, 

 prevence sociálně patologických jevů u dětí. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 5.2 Zapojení zástupců Úřadu práce do procesu komunitního plánování 

Popis opatření Cílem opatření je navázat užší spolupráci s Úřadem práce ČR (dále jen 

ÚP), jelikož spravuje dávky státní sociální podpory, dávky hmotné 

nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči. 

Dále ÚP zprostředkovává zaměstnání, díky kterému lze předcházet 

sociálnímu vyloučení. Veškerá činnost ÚP tak nepřímo ovlivňuje 

poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města, 

a proto je nutno zaměřit se na rozvoj spolupráce prostřednictvím 

zapojení alespoň jednoho zástupce ÚP do procesu komunitního 

plánování. 

Realizátoři SmH, PO, NNO, ÚP 

Předpokládané  efektivnější přenos informací, 
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dopady realizace 

opatření 
 aktivní spolupráce. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 6 Zvýšit finanční gramotnost 

Opatření 6.1 Zvyšování finanční gramotnosti občanů 

Popis opatření Cílem opatření je zvýšit finanční gramotnost u všech rizikových skupin 

obyvatel. Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které 

člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet 

v různých životních situacích. Dle statistik je v Havířově téměř 10 tis. 

osob nacházejících se v exekuci a celkový počet exekucí ve městě 

přesahuje 50 tis. Více než 80 % všech osob v exekuci ve městě tvoří 

osoby ve věku 30-64 let.  

Opatření spočívá především ve zvyšování gramotnosti prostřednictvím: 

 přednášek, workshopů, besed k problematice finanční 

gramotnosti a k dluhové problematice, 

 vzdělávání na základních a středních školách, 

 osvěty široké veřejnosti, 

 médií. 

Realizátoři SmH, PO, NNO, ZŠ, SŠ 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zvýšení finanční gramotnosti osob, 

 prevence ztráty bydlení, 

 prevence kriminality, 

 prevence nárůstu exekucí, 

 snížení počtu sociálně vyloučených osob. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 7 Dostupnější nebytové prostory pro sociální služby 

Opatření 7.1  Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových 

prostor 

Popis opatření Cílem opatření je podpora organizacím, které poskytují sociální služby 

a související aktivity občanům města Havířova, a to prostřednictvím 

pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města za přijatelné nájemné, 

případně prostřednictvím jiných vlastníků bytového fondu.  

Výše nájmu nebytových prostor bývá často úskalím pro vznik nové 
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nebo rozšíření stávající sociální služby či související aktivity. 

Realizátoři SmH, vlastníci bytového fondu 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 podpora poskytovatelů sociálních služeb, 

 podpora organizací, které poskytují související aktivity. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2020-2022 
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Děti, mládež a rodina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZE 2022:  

„Město, jehož cílem je podporovat vzájemné fungování v rodině.“ 
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4.2. Děti, mládež a rodina 

Seznam členů pracovní skupiny  

Jméno 
Funkce 

v PS 
Organizace 

Mgr. Michaela Ohřálová, DiS. vedoucí PS Slezská diakonie 

Mgr. Kateřina Horváthová, DiS. člen PS Slezská diakonie 

Bc. Richard Chmelík člen PS Armáda spásy v České republice 

Mgr. Ivana Petřeková  člen PS Sociální služby města Havířova 

Ing. Mgr. Jindřich Honěk  člen PS 

Církevní středisko volného času sv. Jana 

Boska 

Mgr. Simona Šostá Skovajsová, 

DiS  člen PS Dětské centrum Čtyřlístek 

Mgr. Lenka Hakalová  člen PS Magistrát města Havířova, OSPOD 

Roman Želonka, MBA člen PS ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc 

Bc. Barbora Kahánková člen PS Multigenerační centrum Lučina 

Bc. Daniela Lorenčíková člen PS Armáda spásy v České republice 

Tabulka 14 Seznam členů PS1 

4.2.1 Popis cílové skupiny 

Cílovým tématem pracovní skupiny „Děti, mládež a rodina“ je vytvoření pevného zázemí 

pro podpoření funkčního rodinného systému v rámci poskytovaných služeb na území města 

Havířova. Současně ale i pomoci dětem a mládeži, které mohou negativně ovlivňovat jejich 

osobnostní nastavení, či nevhodné okolní prostředí. Pomoci jim překonat jejich osobní krizi 

a navrátit se zpět.  

Cílovými osobami této pracovní skupiny jsou rodiny s dětmi, které se z nějakého důvodu 

ocitly v nepříznivé sociální a krizové situaci a nejsou schopny si samy pomoci. Dále jsou to 

děti různého věku, které žijí v nevyhovujících podmínkách, či jsou svým prostředím 

ovlivňovány k nežádoucímu jednání, nebo potřebují aktivně a bezpečně vyplnit svůj volný 

čas.  

Specifika a potřeby cílové skupiny 

Rodina je považována za nejdůležitější článek naší společnosti. Je prvním místem, ve kterém 

se děti učí lásce, úctě a respektu. V rodinách, na které je zaměřena pomoc této pracovní 

skupiny, dochází nejčastěji k narušení nebo celkové ztrátě některé z jejich funkcí. Nejčastěji 

se může jednat o funkci výchovnou nebo ochranitelskou, kdy např. ztráta rodičovských 

kompetencí nedokáže vytvořit podnětné a bezpečné prostředí pro růst a vývoj dětí, funkci 

ekonomickou, spojenou se zadlužením rodin, funkci emocionální či socializační.  
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Tyto ne zcela funkční rodiny pak hledají pomoc u odborníků, aby jim pomohli s řešením 

jejich stávající krizové situace. Pomoc může být poskytnuta např. prostřednictvím: 

 vyhledání vhodného bydlení, krizového ubytování, 

 pomoc s oddlužením, 

 terapeutická pomoc s nabytím rodičovských kompetencí, 

 pomoc s výchovnými problémy jejich dětí, 

 nabídky pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, 

 hledání ochrany a možnosti řešení v případech řešení domácího násilí apod. 

Pro tyto rodiny je charakteristické, že špatně zvládají provoz domácnosti, členové rodiny 

chaoticky fungují, chybí rodinná autorita, hůře se řeší rodinné konflikty nebo dochází 

k rozpadu rodinného systému jako takového.  

Kromě rodiny pracuje tato skupina i s problematikou týkající se nezletilých dětí nejrůznějšího 

věku. Nejčastěji se jedná o děti, které řeší: 

 problematický vztah ve své rodině, 

 špatné školní výsledky, 

 šikanu, 

 týrání a zneužívání, 

 kriminalitu a své kriminální jednání, 

 aktivní trávení volného času. 

Tyto děti jsou považovány za ohrožené, a to z důvodu jejich vyloučení z rodiny nebo 

kolektivu, ale i na základě jejich patologického chování vůči ostatním či zdravotního 

omezení. Velmi často pak dochází k sociálnímu selhání těchto dětí i v dospělosti. Nejčastěji 

pak vyhledávají pomoc v podobě bezpečných volnočasových aktivit, poradenství či z nabídky 

terapie. Velkou cenu pro ně má vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém mohou zažít své 

pocity úspěchu a poznat své vlastní možnosti a dovednosti. 

Dnešní postmoderní doba má vliv na rodinné prostředí, na kulturu a filosofii rodiny. 

V současné rodině dochází k posouvání hodnot a ztrátě osobního kontaktu. Děti, které 

vyrůstají v dnešní společnosti, snadno nabývají dojmu, že něco „mít“ je důležitější než někým 

„být“.   
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Statistická data 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

sňatky - správní obvod 

Havířov 
569 513 454 466 413 429 383 406 476 450 439 

rozvody - správní obvod 

Havířov 
347 391 359 305 295 258 272 260 250 229 284 

počet narozených dětí - 

správní obvod Havířov 
952 951 964 938 841 843 803 810 793 834 789 

Tabulka 15 Statistická data pro cílovou skupinu „Děti, mládež a rodina“ 

4.2.2 Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit  

Na území města je cílové skupině  „Děti mládež a rodina“ poskytováno celkem 8 sociálních 

služeb s okamžitou kapacitou 76 osob (z toho 68 ambulantní a 8 terénní).  

Sociální služby  

p
o
če

t 
sl

u
že

b
 

P
o

če
t 

u
ži

v
a
te

lů
 

Financování 

provozní 

náklady  

dotace 

z rozpočtu 

města 

státní 

dotace  

dotace 

z kraje 
ostatní 

Odborné sociální 

poradenství 
2 296 1 983 562 907 762 1 022 000 41 000  12 800 

Intervenční 

centrum 
1 332 1 856 000 50 000 1 753 000 53 000  0 

Nízkoprahové 

zařízení pro děti 

a mládež 

2 235 2 881 337 412 000  2 254 000 73 200  142 137 

Sociálně 

aktivizační 

služby 

pro rodiny 

s dětmi 

3 124 3 128 922 2 163 119  735 000  54 000  176 803 

Celkem 8 987 9 849 821 9 849 821 2 750 881 6 549 000 221 200 

Tabulka 16 Přehled služeb pro PS1 dle zdrojů financování 
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Související aktivity nejsou registrované sociální služby dle zákona, ale sociální služby 

poskytované na území města vhodně doplňují. Následující přehled obsahuje související 

aktivity, které jsou zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě.  

Související aktivity Charakteristika 

ZIP Zábava Informace Poradenství 

a pomoc, Klub 3NYTY 
Nabídka volnočasových aktivit 

Multigenerační centrum Lučina Nabídka volnočasových aktivit 

CSVČ sv. Jana Boska v Havířově  Nabídka volnočasových aktivit 

Sociální služby města Havířova 

Služby pro pěstounské rodiny 
Náhradní rodinná péče 

Slezská diakonie 

Program pro pěstounské rodiny 
Náhradní rodinná péče 

Dětské centrum Čtyřlístek, 

příspěvková organizace 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Středisko výchovné péče Karviná, 

pobočka Havířov 

Speciálně pedagogické a psychologické služby 

pro děti s rizikem poruch chování 

Sociální služby města Havířova 

Právní poradenství 

Bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného a 

občanského práva 

Magistrát města Havířova Sociálně-právní ochrana dětí 

Tabulka 17 Přehled souvisejících aktivit pro PS1 zapojených do procesu KPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 I. část Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova 

na období 2020-2022  52  

4.2.3 SWOT Analýza21 

Silné stránky Slabé stránky 

 Široká a navzájem provázaná síť 

sociálních služeb 

 Kvalitní a dostupné služby 

 Existence procesu komunitního plánování 

ve městě 

 Široká nabídka volnočasových aktivit 

pro děti a mládež 

 Prevence ve školách na vysoké úrovni 

 Možnost prezentace poskytovatelů 

sociálních služeb ve městě (veletrh 

poskytovatelů sociálních služeb, katalog, 

Radniční listy aj.) 

 Chybí terénní sociální služby pro děti 

a mládež 

 Nedostupné bydlení  

 Chybí možnost ošetření krizového stavu 

(psychologické ošetření) 

 Chybí pedopsychiatr 

 Chybí krizová lůžka/byty pro všechny 

cílové skupiny 

 Chybí startovací byty 

 Chybí služba, která by pomohla 

s oddlužením (sepsání insolvenčních 

návrhů) 

 

Příležitosti Ohrožení/hrozby 

 Financování 

 Legislativní změny 

 Rozšíření spolupráce na všech úrovních 

(mezioborové, meziměstské, mezi 

službami atd.) 

 Spolupráce vlastníků bytového fondu 

v obsazování volných bytů 

s podporovaným nájmem 

 Existence senior pasů a rodinných pasů 

 Byty ve vlastnictví města  

 Vytvoření přirozených míst setkávání 

 Sociální firma pro těžce zaměstnatelné  

 Existence bezplatného právního 

poradenství v oblasti rodinného 

a občanského práva 

 Nedostatek financí 

 Nedostatek pracovních příležitostí 

 Nedostatek dostupných prostor 

pro sociální služby a návazné aktivity 

 Zdlouhavý systém (reakce na potřeby) 

 Nepříznivý sociodemografický vývoj 

(stárnutí populace) 

 Odliv mladých lidí mimo město 

 Nová sociální rizika (flexibilizace rodiny, 

prekarizace práce) 

 Rostoucí počet neúplných rodin 

 Vysoká míra závislosti na službách 

 Chybí podpora pro získávání dotačních 

programů  

 Závislost na sociálních sítích  

 Šikana dětí ve školách  

Tabulka 18 SWOT analýza PS1 

  

                                                 
21 SWOT analýza definuje slabé stránky a silné stránky systému sociálních služeb a souvisejících aktivit, 

příležitosti k rozvoji a posílení systému a vymezení možných ohrožení fungování systému sociálních služeb. 

Smyslem je shrnutí vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém sociálních služeb a souvisejících aktivit. 
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4.2.4 Přehled cílů a opatření 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Terénní program 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Opatření 2.1  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Asistované kontakty 

Opatření 3.2 Podpora prorodinných aktivit a služeb 

Opatření 3.3 Vytvoření koncepčního dokumentu pro rodinnou politiku 

Tabulka 19 Přehled cílů a opatření PS1 
 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Terénní program 

Popis opatření Cílem terénního programu (streetwork) je poskytovat sociální práci 

dětem a mladistvým v jejich přirozeném prostředí, tzn. na ulici, 

v parku, nádraží, obchodních centrech apod. Terénní program pracuje 

s dětmi, které jsou ohroženy rizikovým způsobem trávení volného 

času.  

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 6 do 20 let.  

Plánovaná kapacita služby (okamžitá): 15 dětí. 

Realizátoři NNO, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

Vznik této sociální služby bude mít pozitivní vliv na snížení 

kriminality a přestupků dětí a mladistvých. Důležitým prvkem při této 

práci je práce s nudou dětí. Pracovníci v terénu s cílovou skupinou také 

hovoří otevřeně o jejich problémech, jako jsou drogy, rodinné vztahy, 

sexuální život. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

1 340 000 Kč – neinvestiční náklady 

Investiční náklady – 0 Kč v případě vybudování zázemí pro pracovníky 

v již stávajícím NZDM  

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, MPSV, MSK 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

Opatření 2.1  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

Popis opatření Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je 

snižovat rizika spojená s dětstvím a dospíváním. NZDM vytváří 

pro své uživatele bezpečné a motivující prostředí pro trávení volného 

času. NZDM poskytuje podporu při zvládání obtížných životních 

situací. Pracovníci vedou uživatele k zodpovědnému přístupu k životu. 
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Rozvoj služby bude spočívat v rozšíření služby NZDM do jiných částí 

města (Havířov-Šumbark, Havířov-Město) 

Varianty provedení: 

A/ bez finanční náročnosti – 3 dny v Prostřední Suché, 2 dny 

na Šumbarku, 

B/ 2 noví pracovníci celkový úvazek 0,8 pro 2 nové provozní dny 

na Šumbarku, 5 stávajících dní by v Prostřední Suché zůstalo, 

C/ úplně nové detašované pracoviště – 3 pracovníci v přímé péči, 

3,0 úvazky, 5 provozních dní. 

 

Kapacita služby: varianta A/ 40 varianta B/ 40 varianta C/100. 

Realizátoři DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s., Armáda spásy v České republice 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zasíťování sociální služby pro jiné části města po odborné 

stránce, 

 úbytek kriminality, vandalismu, přestupků u dětí a mládeže. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč -1.500 000 Kč v závislosti na variantě provedení 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MSK, SmH, MPSV 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Asistované kontakty 

Popis opatření Rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb o asistovaný styk 

dítěte s rodičem. Jednalo by se o nepřetržitou nabídku možnosti 

zprostředkování asistovaného styku rodiče s dítětem, a to jak 

v případech pouze u předání či převzetí dítěte rodičem, tak 

i v případech, kdy by kontakt rodiče s dítětem probíhal na neutrálním 

prostředí za přítomnosti sociálního pracovníka. 

Fáze: 

 Příprava k realizaci – zpracování písemných materiálů 

pro rodiče (pohled psychosociální, právní, rodičovský, dětský), 

vzdělávání pracovníků, zpracování pravidel spolupráce. 

 Přípravná schůzka – PPR, OSPOD, rodič, příprava rodičů, 

příprava dítěte na setkání. 

 Vlastní setkání, vyhodnocení a zpracování zprávy, ukončení 

spolupráce. 

Rozvoj bude spočívat v navýšení o 0,7 úvazku. 

Cílová skupina: 

 rodiny s dětmi, které mají nařízený či doporučený asistovaný 

kontakt jak na základě rozhodnutí soudu, tak i ze strany 

OSPOD, ale i na základě vlastní dohody či potřeby. 
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Plánovaný počet uživatelů za rok: 50. 

Plánovaný počet kontaktů za rok: 300. 

Realizátoři NNO, OSPOD a další 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

Posílení rodičovských rolí, prevence syndromu zavrženého rodiče, 

ochrana dítěte, ochrana vztahu dítě versus rodič. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

420 000 Kč (osobní náklady na 0,7 úvazku, DDHM, vzdělávání, 

cestovné, mediace) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, MPSV 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.2 Podpora prorodinných aktivit a služeb 

Popis opatření Opatření spočívá v podpoře: 

 volnočasových a vzdělávacích aktivit, 

 aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodin, 

 sociálně preventivních aktivit, 

 stávajících klubů pro děti a mládež, 

 mateřských a rodinných center. 

Realizátoři SmH, PO, NNO a další  

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 sociální začleňování rodin, 

 prevence sociálně patologických jevů, 

 využití volného času dětí a mládeže, 

 podpora fungujících rodin. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Oblast školská: 3 200 000 Kč 

Oblast sociální: 1 800 000 Kč 

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence: 200 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, MŠMT 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.3 Vytvoření koncepčního dokumentu pro rodinou politiku 

Popis opatření Koncepce rodinné politiky má za cíl vytvářet rodinám takové prostředí, 

ve kterém mohou svobodně naplňovat svá rozhodnutí a přesvědčení 

týkající se rodinných hodnot, způsobů péče a cílů rodinného i osobního 

života. Koncepce prorodinné politiky obsahuje cíle a opatření, které 

vedou k podpoře fungujících rodin v nejrůznějších oblastech (bydlení, 

zaměstnávání, vzdělávání, zdravotnictví, bezpečnosti, infrastruktury, 

volného času apod.). Vzhledem k tomu, že se jedná o přesahové téma 

pro všechna odvětví, je pro vytvoření koncepce nutné zaměřit se 

na spolupráci odborů a ustanovit hlavního koordinátora. 

Realizátoři SmH 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 podpora fungujících rodin, 

 prevence rozpadu rodin, 



  

 I. část Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova 

na období 2020-2022  56  

 vznik pozitivního prorodinného prostředí, 

 vznik pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky, 

 vznik poradního orgánu RMH pro rodinnou politiku ve městě. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, SF EU 

Termín realizace 2020-2022 
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VIZE 2022:  

„Odstraňujeme bariéry ve městě.“ 
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4.3. Osoby se zdravotním postižením 

Seznam členů pracovní skupiny  

Jméno Funkce v PS Organizace 

Bc. Lucie Kácalová vedoucí PS MMH, odbor sociálních věcí 

Mgr. Renáta Vališová, DiS.  člen PS Sociální služby města Havířova  

Bc. Vladimíra Salvetová  člen PS Středisko rané péče SPRP Ostrava 

Mgr. Lucie Horňáčková  člen PS Podané ruce Frýdek Místek, z. s. 

Mgr. Taťána Chmielová  člen PS Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald 

Marie Gerdová  člen PS ADAM – Autistické děti a my z. s. 

Karla Hanáková  člen PS ZO SPCCH Kardio Havířov 

Marta Marčová  člen PS SPCCH v ČR, ZO INNA z.s. Havířov 

Anna Kožinová  člen PS 

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR 

Hana Kočvarová  člen PS Apropo 

Mgr. Eva Liberdová, MBA člen PS 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé 

o.p.s. 

Mgr. Jiřina Nevrlá  člen PS 

HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí 

s postižením 

Bc. Andrea Nováková člen PS 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb 

Tabulka 20 Seznam členů PS2 

4.3.1 Popis cílové skupiny 

Zdravotní postižení významně ovlivňuje život jedince a jeho blízkých. Klade na něho značné 

nároky a často přináší sociální handicap, který může vést až k sociálnímu vyloučení. 

 Zdravotně postižení jsou skupinou se specifickými potřebami. 

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením se zaměřuje na řešení problematiky osob: 

 s mentálním postižením,  

 s tělesným postižením,  

 s kombinovaným postižením,  

 se zrakovým a sluchovým postižením,  

 s duševním a psychickým postižením,  

 s autismem, civilizačními chorobami, a to všech věkových kategorií.  

Na pravidelných jednáních pracovní skupiny se schází zástupci z řad poskytovatelů, 

zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Zájmy uživatelů služeb ve skupině zastupují rovněž 
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pečující osoby a zákonní zástupci. Vzhledem k tomu, že osoby s různým druhem postižení 

mají z důvodu svého onemocnění různé požadavky na sociální služby a návazné aktivity, 

tvoří členové poměrně velkou nehomogenní skupinu.   

Cílem pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením je pokrýt měnící se individuální 

potřeby jednotlivých osob, které se liší mírou jejich postižení a soběstačnosti, pomáhat 

pečujícím osobám, zlepšovat začlenění osob s postižením do společnosti, odstraňovat bariéry 

sociální i architektonické, zajistit informovanost i podporu. 

4.3.2 Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit  

Na území města je cílové skupině „Osoby se zdravotním postižením“ poskytováno celkem 

8 sociálních služeb s okamžitou kapacitou 172 osob (z toho 112 ambulantní, 8 terénní 

a 52 pobytová). 

Sociální 

služby 

v roce 2018 

P
o
če

t 
sl

u
že

b
 

P
o
če

t 

u
ži

v
a
te

lů
 Financování 

provozní 

náklady 

celkem 

dotace 

z rozpočtu 

města 

státní 

dotace 

dotace 

z kraje 

příjmy od 

uživatelů 
ostatní 

Odborné 

sociální 

poradenství 

1 44 1 266 726 700 465 540 000 0 0 26 261 

Odlehčovací 

služby 
1 35 1 238 075 758 295 250 000 0 222 300 7 480 

Denní 

stacionáře 
3 101 19 372 881 7 917 450 7 616 000 0 3 217 112 622 319 

Chráněné 

bydlení 
1 31 7 144 447 1 540 000 2 943 000 0 2 638 339 23 108 

Raná péče 1 21 253 114 101 174 150 000 0 0 1 940 

Domov 

pro osoby se 

zdravotním 

postižením 

1 26 19 116 964 0 10 145 000 2 702 217 4 268 716 2 001 031 

Celkem 8 258 48 392 207 11 017 384 21 644 000 2 702 217 10 346 467 2 682 139 

Tabulka 21 Přehled služeb pro PS2 dle zdrojů financování 
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Související aktivity nejsou registrované sociální služby dle zákona, ale sociální služby 

poskytované na území města vhodně doplňují.  

Následující tabulka obsahuje související aktivity, které jsou zapojeny do procesu komunitního 

plánování ve městě.  

Související aktivity Charakteristika 

Podané ruce, z. s. Canisterapie – terapie pomocí psa 

Svaz postižených civilizačními chorobami v České 

republice, z.s. 
Osoby s civilizačními chorobami 

INNA z.s. Havířov, onkologická organizace Onkologičtí pacienti 

ADAM – autistické děti a my, z.s. Děti s autismem a jejich rodiny 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

v ČR, z.s., pobočný spolek Havířov 

Osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením 

a jejich rodiče 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

ČR, z. s. oblastní pobočka Havířov 
Osoby se zrakovým postižením 

Apropo z.s. Osoby s tělesným postižením 

ADRA, o.p.s. Dobrovolnictví 

Help klub, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Rodiče a děti s postižením 

MMH – odbor sociálních věcí 

Rekondičně ozdravné pobyty 

pro osoby se zdravotním 

postižením 

Tabulka 22 Přehled souvisejících aktivit pro PS2 zapojených do procesu KPSS 

Statutární město Havířov se rozhodlo zapojit do projektu MSK „Obálka života do lednice“, 

který by měl být realizován na přelomu roku 2019/2020. 

Cílem projektu je zajistit potřebné informace o zdravotním stavu osoby, které je přivolána 

rychlá záchranná pomoc. Obálka života do lednice obsahuje základní informace o zdravotním 

stavu občana (onemocnění, medikace, alergie a další) a kontakt na blízké osoby, které je 

v případě nutnosti potřeba informovat o zdravotním stavu nebo hospitalizaci.  

Cílová skupina osob: 

 senioři,  

 osoby se zdravotním postižením, 

 osamělé osoby. 

Obálky jsou financovány z projektu MSK a MMH, odbor sociálních věcí zajistí jejich 

distribuci.  
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4.3.3 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Široká síť poskytovatelů sociálních služeb 

 Velký počet příspěvkových organizací 

města  

 Prevence nádorových onemocnění u žáků 

ZŠ a SŠ 

 Výborná spolupráce s Adrou a se studenty 

SŠ a VŠ 

 Ocenění kvalitních jednotlivců 

za hodnotnou práci v sociální oblasti ze 

strany veřejnosti/klientů 

 Pracovníci na správném místě (srdcaři) 

 Chybí odlehčovací pobytová služba 

pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením od 3 let věku 

 Chybí pobytová služba pro osoby 

se zrakovým postižením  

 Chybí sociální služby pro osoby 

s psychiatrickým onemocněním 

 Bariérovost (vlakové nádraží, autobusy, 

krytý bazén, kulturní objekty apod.) 

 Nízká informovanost o poskytovatelích 

sociálních služeb a návazných aktivit 

prostřednictvím internetových stránek 

města 

 Chybí DOZP pro osoby od 19 let věku 

s mentálním nebo kombinovaným 

postižením 

 Nedostatek pracovních příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením 

 Špatná informovanost o komunikačních 

potřebách osob se sluchovým postižením 

a zrakovým postižením 

 Chybějící využití již existujících 

asistivních technologií (online přepis) 

 

Příležitosti Ohrožení/hrozby 

 Finanční podpora k vybudování center 

duševního zdraví 

 Byty a prostory ve vlastnictví města 

 Osvěta prostřednictvím médií (Radniční 

listy, TV Polar apod.) 

 Projekty  

 Prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb prostřednictvím Veletrhu 

poskytovatelů, katalogu 

 Mezioborová spolupráce (školství, 

zdravotnictví a sociální oblast) 

 Rozvoj dobrovolnictví 

 Osvěta ve školách (informovanost 

o osobách s postižením) 

 Odstranění sociálních bariér osob 

se zdravotním postižením 

 Zapojení města do projektu MSK 

„Obálka života do lednice“. 

 Nízká finanční podpora NNO 

 Reforma psychiatrické péče 

 Změny v legislativě 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

v sociálních službách/sociálních 

pracovníků 

 Nepříznivá sociodemografická prognóza  

 Měnící se potřeby v průběhu let 

Tabulka 23 SWOT analýza PS2 
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4.3.4 Přehled cílů a opatření 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Odlehčovací služba 

Opatření 1.2 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 1.3 Sociální rehabilitace 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér 

Opatření 3.2 Podpora vzniku pracovních příležitostí 

Opatření 3.3 Zvýšit informovanost o komunikačních potřebách osob se smyslovým 

postižením  

Tabulka 24 Přehled cílů a opatření PS2 

 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Odlehčovací služba 

Popis opatření Posláním odlehčovací služby je podpora fyzických osob, které 

v domácím prostředí pečují o svého člena domácnosti. Cílem je 

poskytnout rodinným pečovatelům potřebný čas k odpočinku 

od náročné péče o jejich blízké, pomoci jim nabrat nové síly proto, aby 

se o ně mohli i nadále starat a umožnit osobám s postižením setrvat co 

nejdéle v jejich domácím prostředí. Cílem opatření je vznik  1 lůžka 

pobytové odlehčovací služby. 

Cílová skupina: (od 15 let) 

 osoby s mentálním postižením, 

 osoby s kombinovaným postižením, 

 osoby s tělesným postižením, 

 osoby s chronickým nemocněním. 

Realizátoři SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 podpora pečujících osob, které v domácím prostředí pečují 

o svého člena domácnosti, 

 umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě,  

 umožnění pečující osobě nechat se ošetřit či hospitalizovat 

v nemocničním či lázeňském zařízení.  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Náklady vycházejí ze stávajících nákladů služby chráněného bydlení. 

Není nutné navyšovat personální obsazení, službu zajistí současný 

personál. Předpokládané náklady na 1 lůžko/rok jsou vyčísleny 

na 390 000 Kč. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, MPSV, MSK 
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Termín realizace 2020-2022 

Opatření 1.2 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Popis opatření V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují sociální 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 

postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. 

Cílovou skupinu služby tvoří osoby s mentálním, případně v kombinaci 

s tělesným postižením od 19 let věku. Plánovaná kapacita služby je 12-

15 klientů. 

Zařízení by mělo vzniknout v současných prostorech budovy 

Stacionáře Lipová na ul. Lipová 618/12, přičemž Stacionář Lipová 

bude přesunut na ul. U Jeslí v Havířově-Šumbarku. 

Realizátoři SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 poskytnutí celoročního pobytu osobám se zdravotním 

postižením, 

 zajištění kvalitní péče. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

63 000 000 Kč (rekonstrukce budovy u Jeslí) 

Náklady na zřízení DOZP nelze předem odhadnout 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, MSK, SmH, SF EU 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 1.3 Sociální rehabilitace 

Popis opatření Sociální rehabilitace je sociální služba směřující k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem 

výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 

alternativním způsobem využívajícím zachované schopnosti, 

potenciály a kompetence.  

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let věku s chronickým duševním 

onemocněním. 

Služba by měla být poskytována převážně terénní formou a částečně 

ambulantně.  

Realizátoři NNO, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 podpora osob s duševním onemocněním získat, udržet si 

a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě (v oblasti 

bydlení, zaměstnání, vzdělávání, ve vztazích…),  

 poskytnutí služby v přirozeném domácím prostředí. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

2 200 000 – 2 300 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, MZ, MSK, SmH, SF EU 

Termín realizace Od 1. 1. 2020 
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Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér 

Popis opatření Bezbariérovost prostředí je důležitým faktorem pro posuzování kvality 

života nejen u osob se zdravotním postižením, ale i u těch, kteří mají 

dočasně omezenou schopnost pohybu. Bezbariérové prostředí je 

důležité především z hlediska aktivního začlenění jedince 

do společnosti. Cílem opatření je podporovat aktivity, které vedou 

k začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti.  

Opatření spočívá v: 

 odstraňování bariér v prostředí, 

 podpoře bezbariérového bydlení, 

 podpoře bezbariérové dopravy, 

 odstraňování sociálních bariér, 

 podpoře aktivizačních činností, 

 podpoře integračních aktivit, 

 vytvoření katalogu bezbariérovosti statutárního města Havířova, 

 zavedení předčítací technologie na webových stránkách. 

Realizátoři SmH, NNO, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zlepšení kvality života obyvatel, 

 prevence před sociálním vyloučením, 

 zlepšení bytové problematiky a dopravní dostupnosti pro osoby 

se zdravotním postižením, 

 integrace a aktivizace osob se zdravotním postižením 

do společenského života. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.2 Podpora vzniku pracovních příležitostí  

Popis opatření Opatření směřuje k podpoře a rozvoji pracovních příležitostí (podpora 

sociálního podnikání, podporovaného zaměstnávání) pro osoby 

se zdravotním postižením. Cílem opatření je mimo jiné vytvořit 

sociální podnik. 

Cílová skupina: 

 osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 

 osoby s chronickým duševním onemocněním, 

 osoby s tělesným postižením. 
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Realizátoři SmH, NNO, ÚP, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 vznik pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením, 

 integrace osob se zdravotním postižením. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením jsou 

podporovány ze strany města prostřednictvím dotací. 

Náklady na vznik nového sociálního podniku pro osoby se zdravotním 

postižením nelze předem vyčíslit. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH a další 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.3 Zvýšit informovanost o komunikačních potřebách osob 

se smyslovým postižením  

Popis opatření Opatření směřuje k zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti 

o komunikačních potřebách osob se sluchovým a zrakovým 

postižením. 

Zvyšování informovanosti bude probíhat prostřednictvím médií, 

webových stránek města, Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb 

a dalších.  

Cílová skupina: 

 osoby se sluchovým postižením, 

 osoby se zrakovým postižením, 

 veřejnost. 

Realizátoři SmH, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 podpora osob se sluchovým postižením, 

 podpora osob se zrakovým postižením, 

 možnost kvalitnějšího dorozumívání, 

 usnadnění přístupu k informacím, 

 prevence sociálního vyloučení. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace 2020-2022 
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Senioři 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZE 2022:  

„Město, jehož cílem je podporovat terénní sociální služby, díky kterým mají senioři 

možnost setrvat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.“ 

„Důstojné stáří.“ 
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4.4. Senioři 

Seznam členů pracovní skupiny  

Jméno Funkce v PS Organizace 

Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová  vedoucí PS Sociální služby města Havířova 

Mgr. Bc. Gabriela Kunčická  člen PS Domov seniorů Havířov (středisko Helios) 

Mgr. Irena Vámoš  člen PS Domov seniorů Havířov (středisko Luna) 

Ing. Jiří Ptáček  člen PS Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 

Mgr. Lucie Horňáčková  člen PS Podané ruce, z.s 

Marcela Bühnová  člen PS Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s 

Ing. Šárka Prudká  člen PS RAMONA senior o.p.s 

Mgr. Stanislav Laža  člen PS Charita Český Těšín 

Bc. Pavla Mirková  člen PS Armáda spásy v České republice 

Bohuslava Litavská  člen PS veřejnost  

Bc. Urszula Anna Kubíčková  člen PS MMH, odbor sociálních věcí  

Mgr. Hana Vlhová člen PS Multigenerační centrum Lučina 

Tabulka 25 Seznam členů PS3 

4.4.1 Popis cílové skupiny 

Za seniory jsou dle základních charakteristik považovány osoby ve věku 65 a více let. 

Z hlediska potřeby péče si zvláštní pozornost zaslouží osoby starší 80 let, kde s přibývajícím 

věkem přibývá i závislost na péči druhé osoby. Novou kategorií tvoří osoby starší 50 let, které 

se z různých důvodů (zejména pro zhoršující se zdravotní stav) ocitají v tíživé životní situaci 

a potřebují sociální služby. Není pochyb o tom, že česká populace stárne, stejně tak obyvatelé 

města Havířova. Stále se prodlužuje délka dožití a zároveň se ve společnosti zvyšuje i podíl 

starších osob. Toto prodlužování délky života s sebou přineslo i řadu negativních aspektů, 

zejména nárůst chronických onemocnění, zvyšující se závislost až úplná nesoběstačnost 

seniorů. Pro tento fakt se i přiměřeně zvyšují nároky na poskytované služby, zejména sociálně 

zdravotní péče, s cílem zabezpečit přiměřený komfort ve stáří.  

Cílovou skupinu vyžadující sociální služby, podporu či pomoc tvoří:  

 osoby v seniorském věku žijící ve svém přirozeném domácím prostředí nebo pobytové 

sociální službě z důvodu věku či snížené soběstačnosti,  

 osoby v seniorském věku vyžadující pomoc z důvodu zdravotního postižení, změny 

zdravotního stavu nebo snížených schopností, např. v důsledku oslabení svých 

kognitivních (poznávacích) funkcí nebo chronického duševního onemocnění. 
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Tyto osoby vyžadují podporu, pomoc či péči v různých oblastech každodenního života. 

Zejména v oblasti zajištění své sebeobsluhy či chodu domácnosti, včetně pomoci udržování 

kontaktu s vnějším společenským prostředím, posílení soběstačnosti nebo ubytování.  

Smyslem poskytovaných služeb je především přiblížení života ve stáří, podporovaného 

službami, normálnímu životu. Aktuální trend v novodobém pojetí sociálních služeb je snaha 

udržet seniory co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí a změna způsobu organizace 

služeb pro ně tak, aby naplňovaly individuální potřeby seniora a podporovaly jeho soužití 

s okolní komunitou. I při požadavku na zkvalitnění služeb bude však určitý podíl starých lidí 

potřebovat pobytovou formu péče. S ohledem na nárůst počtu starších osob význam rodiny 

právě v kontextu zmíněných aspektů sílí. Rodina je významnou součástí společenské 

mikrostruktury, která poskytuje péči a ochranu svým členům, zvláště v obdobích, kdy nejsou 

schopni se o sebe postarat. 

Při koncipování sociálních služeb i navazujících služeb je třeba vycházet z respektování 

specifických potřeb uživatelů služeb s cílem:  

 zajistit dostupnost terénních, ambulantních i pobytových forem sociálních služeb 

zejména rozšířením kapacit terénní a pobytové služby,  

 zajistit podporu pečujícím osobám, které se starají o seniory,  

 zajistit dostupné informace veřejnosti o nabídkách sociálních služeb a souvisejících 

aktivit, 

 podpořit mezioborovou spolupráci (zejména se zdravotnickým sektorem a Úřadem 

práce),  

 zajistit podporu a rozvoj subjektů zajišťujících volnočasové aktivity.  

Za významnější faktor ovlivňující i do budoucích let zvýšenou potřebu čerpání sociálních 

služeb lze považovat vedle demografických prognóz i faktor změn v životním stylu lidí. 

V oblasti služeb sociální péče i navazujících služeb půjde o zvyšování kvality života, 

zvyšování příjmové situace příjemců důchodů a jejich zájmu přijímat takové sociální služby, 

které usnadňují jejich život, napomáhají prodlužovat jejich soběstačnost, pomáhají je 

aktivizovat. Senioři budou usilovat o prožívání kvalitního života i v pokročilém věku, který 

bude v závislosti na individuálních potřebách podporován sociálními službami právě v jejich 

domácnosti.  

Rizika, která i do dalších let budou ovlivňovat zvýšenou spotřebu sociálních služeb, tvoří: 

 nárůst počtu osob nad 80 let (včetně rizika zvyšující se závislosti klientů 

na poskytované službě), 
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 zvýšený podíl osamělých seniorů, kteří by v případě absence péče byli ohroženi 

na životě, 

 seniorské dvojice (kdy jeden je odkázán na péči, a druhý partner není schopen 

vzhledem k věku i zdravotnímu stavu svépomocí zajistit odpovídající péči), 

 zvýšený počet osob s demencí, 

 nepřipravenost rodin na stáří. 

 

4.4.2 Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit  

Na území města je cílové skupině „Senioři“ poskytováno celkem 13 sociálních služeb 

s okamžitou kapacitou 601 osob. 

Sociální služby 

v roce 201822 

P
o

če
t 

sl
u

že
b

 

P
o

če
t 

u
ži

v
a

te
lů

 

Financování  

provozní 

náklady 

celkem 

dotace 

z rozpočtu 

města 

státní 

dotace  

dotace 

z kraje 

příjmy od 

uživatelů 
ostatní 

Pečovatelská 

služba 
2 796 24 673 379 11 644 443 3 700 000 0 8 943 304 385 632 

Odlehčovací 

služby 
2 214 10 173 058 3 862 718 2 400 000 0 3 259 678 650 662 

Denní 

stacionáře 
1 82 5 121 698 2 666 635 1 210 000 0 1 085 918 159 145 

Domovy 

pro seniory 
3 304 94 707 559 20 677 000 5 778 000 0 38 911 134 29 341 425 

Domovy 

se zvláštním 

režimem 

2 68 30 418 002 4 823 000 8 373 000 0 12 174 149 5 047 853 

SAS pro seniory 

a osoby 

se zdravotním 

postižením 

2 34 3 044 200 36 000 2 471 000 144 900 0 392 300 

Odborné 

sociální 

poradenství 

1 881 606 096 382 216 220 000 0 0 3 880 

Celkem  13 1 741 166 462 390 44 092 012 24 152 000 144 900 64 374 183 35 980 897 

Tabulka 26 Přehled sociálních služeb pro PS3 dle zdrojů financování  

 

Související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť 

sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám 

v nepříznivé sociální situaci byla neúplná. 

                                                 
22 V tabulce nejsou uvedeny údaje od společnosti Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. a SeneCura 

SeniorCentrum HŠH a.s.  

 

 



  

 I. část Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova 

na období 2020-2022  71  

Výčet souvisejících aktivit pro cílovou skupinu „Senioři“, které jsou zapojeny do procesu 

komunitního plánování ve městě obsahuje následující tabulka.  

Související aktivity Charakteristika 

ADRA, o.p.s. Dobrovolnictví  

RAMONA real s.r.o 

Areál Čapí hnízdo Havířov 
Bydlení pro seniory 

Centrum volnočasových aktivit Volnočasové aktivity pro seniory 

Podané ruce, z. s. Canisterapie – terapie pomocí psa 

SsmH – právní poradenství 
Bezplatné poradenství v oblasti občanského 

a rodinného práva 

Multigenerační centrum Lučina Volnočasové aktivity pro seniory 

Kluby seniorů Volnočasové aktivity pro seniory 

MMH, odbor sociálních věcí Byty zvláštního určení  

Tabulka 27 Přehled souvisejících aktivit pro PS3 zapojených do procesu KPSS 

Senior doprava 

Od ledna 2017 na území města Havířova funguje pro havířovské seniory Senior doprava, 

kterou provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná. Osobní přepravu mohou 

osoby starší 75 let využít pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo 

úřadů státní správy či samosprávy. Služba je určena především pro seniory, kteří potřebují 

odvoz a doprovod k lékaři, nemají nárok na sanitní vozidlo, mají daleko na autobusovou 

zastávku a pro ty, kteří se bojí či nezvládají cestovat MHD. Výhodou služby je to, že je 

cenově přístupná. Cena jedné jízdy je 20 Kč a v případě, že osoba potřebuje doprovod, má 

doprovod jízdu zdarma. Řidič je proškolený z předlékařské první pomoci a asistenčních 

služeb, ve vozidle je nadstandardně vybavená lékárnička.  

  

https://rejstrik.penize.cz/27856208-ramona-real-s-r-o
https://rejstrik.penize.cz/27856208-ramona-real-s-r-o
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4.4.3 SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Široká a navzájem provázaná síť 

sociálních služeb 

 Existence Centra pro rodinné pečující 

 Existence Senior dopravy 

 Široká nabídka volnočasových aktivit 

pro seniory 

 Dobrovolnictví 

 

 Nedostatečná kapacita Domova 

se zvláštním režimem 

 Neexistence služby 

pro gerontopsychiatrické pacienty 

 Chybí kapacita pobytového zařízení 

pro seniora a rodinné příslušníky (senior 

a osoba se zdravotním postižením/dítě) 

 Nedostatečná kapacita terénních služeb 

(pečovatelská služba) 

 

Příležitosti Ohrožení/hrozby 

 Mezioborová spolupráce 

 Rozvoj terénních služeb 

 Spolupráce obce a kraje 

 Dobrovolníci z řad odborníků i široké 

veřejnosti 

 Studentský klub – program 

mezigeneračního setkávání (ADRA) 

 Reforma psychiatrické péče 

 Bezbariérové byty 

 Osvěta ve školách, osvěta napříč všemi 

věkovými kategoriemi 

 Schůzka s odborem školství k navázání 

spolupráce při mezigeneračním setkávání 

 Vybudování Senior Pointu 

 Existence slevových pasů (senior pasy) 

 Zapojení se do projektu MSK „Obálka 

života do lednice“ 

 Nedostatek financí 

 Novela zákona o sociálních službách 

 Nová sociální rizika (stárnutí populace, 

flexibilizace rodiny) 

 Nepříznivá sociodemografická prognóza 

 Nepřipravenost na stáří 

 Reforma psychiatrické péče 

 Nízká mezigenerační solidarita 

 Bariérovost prostředí (DPS, byty, 

plavecký bazén, linky autobusů atd..) 

 Nedostatečné vybavení terénních 

sociálních služeb 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

v sociálních službách/sociálních 

pracovníků 

Tabulka 28 SWOT analýza PS3 
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4.4.4 Přehled cílů a opatření 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Opatření 2.1  Domov pro seniory 

Opatření 2.2  Domov se zvláštním režimem 

Opatření 2.3 Pečovatelská služba 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora neformálních pečujících 

Opatření 3.2  Podpora bytů zvláštního určení 

Opatření 3.3 Aktivizační a integrační činnosti pro seniory 

Tabulka 29 Přehled cílů a opatření PS3 

 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

Opatření 2.1  Domov pro seniory 

Popis opatření Domov pro seniory je pobytová služba určená seniorům starším 65 let, 

kteří z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu či tíživé 

sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Vzhledem k demografickému vývoji populace v Havířově vyplývá 

potřebnost rozšíření kapacity služby domova pro seniory. Středisko 

Luna eviduje k 18. 4. 2019 609 žádostí. Z výše uvedeného počtu 

žádostí je 24 žadatelů umístěno v jiných pobytových zařízeních mimo 

město a mají zájem o přestěhování zpět do Havířova, neboť zde mají 

své rodiny a známé.  Na středisku Luna jsou rovněž umístění uživatelé 

(cca 60 osob) s diagnózou stařecké demence a Alzheimerovy choroby 

s nutností jejich umístění na službu DZR. 

V současné době je kapacita střediska Luna 184 lůžek.  

Rozvoj bude spočívat v: 

 rozšíření kapacity služby domova pro seniory o 32 lůžek 

prostřednictvím rekonstrukce střediska Luna,  

 personálním navýšení, které se bude odvíjet od skutečné 

kapacity uživatelů a jejich zdravotního stavu. 

Realizátoři Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zabezpečení biopsychosociálních potřeb uživatelů, vč. potřeb 

duchovních, 

 prostřednictvím pobytové sociální služby zajištění trvalé 
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podpory a pomoci uživatelům, 

 omezení prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Investiční náklady na rekonstrukci střediska Luna jsou dle projektové 

dokumentace vyčísleny částkou 175 mil. bez DPH.  

Provozní náklady 45 tis. Kč/ měsíc/ lůžko.  

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, MPSV, MSK, úhrada uživatelů, úhrada zdravotních pojišťoven. 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 2.2  Domov se zvláštním režimem 

Popis opatření Domov se zvláštním režimem poskytuje odbornou sociální, 

ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči seniorům s nízkou mírou 

soběstačnosti a pokročilou ztrátou orientačních a paměťových 

schopností. Služba je určena seniorům, kteří potřebují trvalou pomoc, 

kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřednictvím 

pečující osoby či jiné sociální služby.  

V evidenci DZR střediska Helios je k 18. 4. 2019 vedeno 86 žádostí 

o poskytnutí sociální služby DZR. Dalších cca 60 osob s diagnózou 

demence a Alzheimerovy choroby jsou stávající uživatelé domova 

pro seniory - střediska Luna. Z těchto údajů vyplývá dlouhodobá 

potřeba rozšíření kapacity služby domova se zvláštním režimem 

pro seniory, kteří trpí demencí lehkého až těžkého stupně a 

Alzheimerovou chorobou, která neumožňuje pobyt v domově 

pro seniory.  

Jedná se o přesahové opatření týkající se rovněž cílové skupiny osob se 

zdravotním postižením. 

Rozvoj bude spočívat v: 

 rozšíření kapacity – např. prostřednictvím vzniku nové služby 

domova se zvláštním režimem, 

 personálním navýšení – bude se odvíjet od skutečné kapacity 

uživatelů a jejich zdravotního stavu, 

 rozšíření okruhu osob o osoby se smyslovým postižením. 

Realizátoři Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zabezpečení biopsychosociálních potřeb uživatelů, vč. potřeb 

duchovních, 

 prostřednictvím pobytové sociální služby zajištění trvalé 

podpory a pomoci uživatelům, 

 omezení prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Investiční náklady: nevyčísleny 

Provozní náklady cca 50 tis. Kč/ měsíc/ lůžko. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, SmH, MSK, úhrada uživatelů, úhrada zdravotních pojišťoven. 
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Termín realizace 2020-2022 

Opatření 2.3 Pečovatelská služba 

Popis opatření Dlouhodobá potřeba navyšování kapacit služeb, které mohou pružně 

reagovat na poptávku a adekvátně krátce v čase i na místě potřebném 

zabezpečit péči o seniora či osobu se zdravotním postižením v jeho 

domácím prostředí, vyplynula z evidence počtu využití kapacit 

terénních sociálních služeb pro seniory, vedené v rámci jednotlivých 

organizací i z analýzy potřeb občanů města, která byla provedena 

v souvislosti s přípravou dokumentu.  

Rozvoj bude spočívat v postupném personálním 

navyšování pracovníků v přímé péči. 

Předpokládaný počet uživatelů za rok po navýšení pracovníků: 800. 

Realizátoři Sociální služby města Havířova 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 udržení osob v jejich domácím přirozeném prostředí, 

 zabezpečení základních životních potřeb, 

 posílení a podpora kompetencí klientů,  

 omezení sociální izolace, 

 posílení soběstačnosti osob. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Výše finančních nákladů na 4,5 úvazku (z toho 0,5 sociální pracovník 

a 4,0 pracovník v sociálních službách) v roce 2020: 2 155 000 Kč 

V dalších letech: nevyčísleno (reakce na potřebnost) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, SmH, MSK, úhrada uživatelů 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora neformálních pečujících 

Popis opatření Neformální pečující nejsou zařazeni v zákoně o sociálních službách 

jako cílová skupina. Problematika pečujících se prolíná několika 

rezorty (sociální, školství a zaměstnanost). Je obsáhlá a těžko se v ní 

orientuje. Informovanost není dostatečná jak na straně pečujících, tak 

na straně společnosti. 

Cílem opatření je podpořit pečující osoby, aby mohly poskytovat 

kvalitní a potřebnou péči. 

Realizátoři SmH, NNO, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 udržení osob v jejich domácím přirozeném prostředí, 

 zvýšení znalostí pečujících osob „jak ony samy mají pečovat“,  

jejich lepší orientaci v systému sociálně zdravotní péče, 

 procentuální nárůst osob, které budou schopny kombinovat 

formální a neformální péči, jejich proaktivní přístup, 

 posílení a podpora kompetencí rodin. 
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Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit  

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, MSK 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.2 Podpora bytů zvláštního určení 

Popis opatření Mezi byty zvláštního určení patří: 

 byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob 

(bezbariérové byty) - viz cílová skupina osoby se zdravotním 

postižením, 

 byty v Domech s pečovatelskou službou. Ty jsou určeny 

občanům, kteří dosáhli důchodového věku a naléhavě potřebují 

zajistit ubytování vhodné pro seniory. Město evidovalo 

k 1. 1. 2019 celkem 205 žádostí. 

Počet bytů v Domech s pečovatelskou službou: 356 bytů. 

Počet bytů v Domech zvláštního určení: 79 bezbariérových bytů.  

Realizátoři SmH, soukromé subjekty 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zajištění bydlení pro seniory v tíživé sociální situaci, 

 prevence před sociálním vyloučením, 

 prevence ztráty bydlení. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, veřejné zdroje 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.3 Aktivizační a integrační činnosti pro seniory 

Popis opatření Cílem opatření je nabízet seniorům aktivity směřující ke smysluplnému 

vyplnění jejich volného času. Veškeré aktivity mají za úkol především 

zkvalitnit život ve stáří, posílit pocit potřebnosti a hodnoty života, 

posílit funkční schopnosti, podpořit fyzickou i psychickou kondici. 

Opatření si klade mimo jiné za cíl podpořit mezigenerační vztahy 

a zvýšit zdravotní gramotnost seniorů. 

Mezi klubové aktivity patří: kulturně společenské aktivity, vzdělávací 

a sportovní akce, přednášky, zájezdy, dovednostní kroužky a cvičení.  

Předpokládaný počet účastníků za rok: CVA, MKS cca 2 500 

a KC Lučina cca 150. 

Realizátoři SmH, KC Lučina 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 aktivizace seniorů, 

 zlepšení kvality života ve stáří, 

 zlepšení psychického a fyzického stavu, 
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 podpora společenského života, 

 podpora přirozeného mezigeneračního setkávání, 

 zmírnění/neprohlubování mezigenerační propasti, 

 zvýšení motivace seniorů a prevence závislostí, 

 zvýšení znalostí v oblasti zdravotní gramotnosti. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Klubová činnost: 1 900 000 – 2 300 000 Kč/rok 

Rekreace: 1 800 000 – 2 000 000 Kč/rok 

KC Lučina: 150 000 Kč/rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, Residomo, nadace, účastníci 

Termín realizace 2020-2022 
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Osoby ohrožené závislostmi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIZE 2022:  

„Město, které má sociální služby pro osoby ohrožené závislostmi komplexní a stabilní.“ 

„Prevence, léčba, doléčování.“ 
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4.5. Osoby ohrožené závislostmi 

Seznam členů pracovní skupiny  

Jméno Funkce v PS Organizace 

Mgr. Michal Fabian, DiS. vedoucí PS Sociální služby města Havířova 

Mgr. Jan Vincenc člen PS Armáda spásy  

Jan Hamal, DiS.  člen PS Armáda spásy     

Mgr. Jiří Kroček  člen PS SP+D Kontakt  

Mgr. Michaela Režňáková, DiS.  člen PS Sociální služby města Havířova 

Mgr. Michaela Skřížalová  člen PS Pedagogicko-psychologická poradna 

Bc. Monika Krpelíková  člen PS Městská policie Havířov 

Robert Kokeš  člen PS veřejnost 

Jiří Šišlík člen PS veřejnost 

Tabulka 30 Seznam členů PS4 

4.5.1 Popis cílové skupiny 

V souhrnu lze říci, že do cílové skupiny Osoby ohrožené závislostí patří každá osoba, která 

se v životě setkala s obtížnou životní situací spojenou s užíváním návykových látek 

(dále jen NL) včetně alkoholu a patologického hráčství nebo se závislostí látkového či 

nelátkového typu. Okruh osob není věkově vymezen, týká se již dětí od MŠ až po osoby 

v seniorském věku. 

Do cílové skupiny spadají:  

 uživatelé NL v různé fázi užívání, bez ohledu na typ, historii užívání  

a způsob aplikace NL, 

 uživatelé, kteří škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí, 

 osoby ohrožené nebo závislé na nelátkových závislostech včetně patologického 

hráčství, 

 osoby, které hledají podporu v abstinenci (osoby po léčbě závislosti, po propuštění 

z výkonu trestu, v ambulantní léčbě závislosti), 

 rodinní příslušníci a blízké sociální okolí uživatelů NL, 

 skupiny dětí a mládeže ohrožené návykovým chováním, pro které jsou určeny aktivity 

specifické a všeobecné primární prevence včetně osvětových aktivit, 

 pracovníci ve školství, zdravotnictví, sociálních služeb, policie či služeb, kde je 

zvýšená pravděpodobnost, že se setkají s lidmi užívajícími NL, 

 široká veřejnost. 
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Z hlediska vymezení aktuálních potřeb v oblasti protidrogové prevence je žádoucí: 

 zajistit udržení stávajícího rozsahu poskytovaných sociálních služeb a návazných 

aktivit, 

 monitorovat počty dětí mladších 15 let, které jsou závislé na NL včetně včasného 

záchytu a řešení závislostního chování, 

 podporovat vznik (sociální) služby, která by komplexně řešila a integrovala celé 

spektrum návykového chování, závislost na nelegálních NL, tabáku, alkoholu včetně 

patologického hráčství, 

 podporovat a rozvíjet aktivity programů zaměřených na prevenci společensky 

nežádoucích jevů, 

 zpracovat prevalenční odhady závislostního chování na území města Havířova, 

 zpracovat strategii protidrogové politiky statutárního města Havířova. 

Řešení drogové problematiky musí být uskutečňováno vyváženě na úrovni snižování 

poptávky po NL (primární prevence, harm reduction, léčba a resocializace)  

a zároveň potlačování nabídky (zákonná represe). Opomenout nelze oblast koordinace. 

Zjišťování potřeb služeb pro uživatele NL a osoby, jež jsou tímto jevem ohroženy, je 

s ohledem na vysokou latenci tohoto jevu mnohdy obtížné a představuje jeden  

z klíčových úkolů k nastavení optimální, udržitelné a danému území odpovídající sítě služeb  

a návazných aktivit. 

Specifika a potřeby cílové skupiny 

základní stabilizace  

 Možnost řešit nepříznivou sociální situaci, možnost poradit se, možnost materiální 

pomoci, možnost udržovat hygienu, možnost pravidelné výměny pomůcek sloužících 

pro aplikaci NL, možnost využití pomůcek pro detekci NL a infekčních chorob, 

udržování uspokojivého zdravotního stavu a předcházení rizikům spojeným 

se zdravotním stavem, znalost důsledků užívání NL včetně alkoholu a patologického 

hráčství, znalost důsledků rizikového způsobu života pro zdraví. 

motivace k léčbě  

 Individuální poradenství, krizová intervence, možnost využití asistence (doprovodu 

klienta), zprostředkování léčby závislosti, práce s rodinou. 

získání základních dokladů 

 Zajištění/vlastnictví platného občanského průkazu, rodného listu, platného cestovního 

dokladu, průkazu zdravotní pojišťovny. 
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hmotné zabezpečení 

 Potřeba orientovat se ve finanční oblasti, bezpečné hospodaření s finančními 

prostředky, uplatnění dalších zdrojů finančního zabezpečení, identifikace vlastních 

dluhů a závazků z nich plynoucích, požádání o nárokové a nenárokové dávky včetně 

nároku na různý typ důchodu. 

pracovní uplatnění 

 Nalezení a získání pracovního uplatnění, dokončení vzdělání, získání rekvalifikace. 

bydlení, vedení domácnosti 

 Vyhledávání vhodného bydlení, kontaktování vlastníka bytu /nemovitosti a sjednání si 

podmínek, plnění finančních závazků spojených s bydlením, udržování domácnosti 

v pořádku a s odpovídajícím materiálním vybavením, zajištění hygieny a stravy. 

předcházení rizikovému chování a jeho řešení 

 Pomoc s řešením následků spáchané trestné činnosti. 

kontakt se společenským prostředím 

 Obnovení kontaktu s rodinou a styk s rodinou, styk s vrstevníky, řešení vztahových 

problémů. 

zdraví a bezpečí 

 Možnost čerpat zdravotní péči, základní zdravotní ošetření, zprostředkování kontaktu 

se zdravotnickým zařízením, doprovod k lékaři. 

posilování rodičovských kompetencí 

 Zajištění péče o dítě v domácím prostředí, zajištění plnění školních povinností dětí, 

péče o zdravotní stav dítěte a předcházení rizikům zhoršení zdravotního stavu, 

zajištění péče s ohledem na onemocnění, či zdravotní postižení, udržení kontaktu 

s dítětem a plnění závazků k dítěti. 

Statistická data  

Počet osob závislých na NL je obtížné přesně určit, neboť samotná problematika závislostí je 

velmi široká a vyznačuje se vysokou latentností. Lze si vytvořit jakousi širší představu 

o počtech závislých z výkaznictví sociálních a zdravotních služeb zabývajících se touto 

problematikou. Je však třeba mít na paměti, že tyto výčty nezahrnují jedince, kteří závislostní 

problém mají, ale doposud ho neřeší, byť jim samotným a jejich okolí závislost znesnadňuje 

život. Prevalenční odhad problémových uživatelů pervitinu a opioidů v Moravskoslezském 

kraji činí dle Národního monitorovacího střediska za rok 2017 cca 4 100 osob 

(z toho cca 3 600 osob jsou injekční uživatelé NL).  

Nejčastější zneužívanou NL v Moravskoslezském kraji zůstává alkohol, z nelegálních drog je 

to metamfetamin (pervitin) společně s marihuanou. 
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Dostupnými údaji jsou informace od Kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené 

závislostmi, které za rok 2018 poskytlo služby 216 osobám se závislostním chováním 

a 29 rodinným příslušníkům, kteří potřebovali odbornou pomoc a podporu v souvislosti 

se závislým chováním jejich blízkého člena rodiny. 

4.5.2 Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Na území města jsou cílové skupině „Osoby ohrožené závislostmi“ poskytovány celkem 

3 sociální služby s okamžitou kapacitou 49 osob (z toho 35 pobytová, 12 ambulantní 

a 2 terénní) 

Sociální 

služby 

v roce 

2018 

p
o
če

t 
sl

u
že

b
 

P
o
če

t 
u

ži
v
a
te

lů
 Financování 

provozní 

náklady 

celkem 

dotace 

z rozpočtu 

města 

státní 

dotace 

dotace 

z kraje 

příjmy od 

uživatelů 
ostatní 

Kontaktní 

centra 
1 245 2 624 564 1 554 132 550 000 500 000 1 112 20 432 

Služby 

následné 

péče 

2 68 8 869 072 300 000 6 147 600 246 000 1 587 890 2 175 472 

Celkem  3 313 11 493 636 1 854 132 6 697 600 746 000 1 589 002 2 195 904 

Tabulka 31 Přehled služeb pro PS4 dle zdrojů financování 

Související aktivity nejsou registrované sociální služby dle zákona, ale sociální služby 

poskytované na území města vhodně doplňují. Následující tabulka obsahuje přehled 

souvisejících aktivit, které jsou zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě.  

Související aktivity Charakteristika 

SsmH – Centrum prevence Primární prevence u dětí a mládeže 

ZIP Zábava Informace Poradenství a Pomoc Primární prevence u dětí a mládeže 

Spolek SP+D Kontakt, z. s. 
Osoby ohrožené sociálně patologickými 

jevy a drogovou závislostí 

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, 

příspěvková organizace, místo poskytování 

služeb Havířov 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Středisko výchovné péče Rodiče, děti, pedagogové 

Městská policie Havířov 

 

Manažer prevence kriminality 

a protidrogový koordinátor 

Tabulka 32 Přehled souvisejících aktivit pro PS4 zapojených do procesu KPSS 
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4.5.3 SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Existence procesu komunitního plánování ve 

městě 

 Existence pracovní skupiny – Občané 

ohrožení drogou v rámci komunitního 

plánování 

 Zájem a podpora ze strany města 

 Existence služeb zabývajících se závislostmi 

 Vznik pobočky střediska výchovné péče 

v Havířově 

 Dostupnost pobytových zařízení 

pro mladistvé uživatele 

 Stabilní síť sociálních služeb 

 Vysoká odbornost a kvalifikace pracovníků 

 Existence dotačních titulů pro poskytovatele 

sociálních služeb a souvisejících aktivit 

(mimo město) 

 

 Neexistence adiktologické poradny 

 Nedostačující kapacita psychiatrické péče 

(nedostatek psychiatrů, dlouhé čekací lhůty, 

nedostatek pedopsychiatrů) 

 Nedostatečná kapacita Centra prevence 

 Nedostatečná komunikace mezi sociální, 

zdravotní a školskou oblastí 

 Neexistence noclehárny a AD pro ženy 

 Chybí následné služby pro starší osoby 

a osoby se zdravotním postižením ohrožené 

závislostmi 

 Omezené podmínky ve školách v oblasti 

primární prevence 

 Absence kontinuálního vzdělávání pedagogů 

v oblasti závislostí 

 Chybí pobytová služba pro matky s dětmi 

ohrožené závislostí 

 Chybí lékař pro sociálně vyloučené 

 Nízká společenská prestiž služeb pro osoby 

ohrožené závislostmi 

Příležitosti Ohrožení/hrozby 

 Zapojení vhodných youtuberů a bloggerů 

 Spolupráce s masmédii  

 Spolupráce s veřejností (více se prezentovat) 

 Čerpání dotací/financí z rozpočtů kraje, 

ministerstev… 

 Zapojení peer pracovníků  

 Efektivnější mezioborová spolupráce  

 Systematické vzdělávání školních metodiků 

prevence 

 Rozvíjet síť sociálních služeb 

 Politická podpora (oslovení) 

 Podpora sociálního podnikání pro osoby 

ohrožené závislostí 

 Dobrovolníci z řad odborníků i veřejnosti 

 Osvěta ve školách 

 Spolupráce se zdravotními pojišťovnami 

 Dostupnost návykových látek a činností  

 Zvyšující se počet osob závislých 

na sociálních sítích 

 Podceňování rizika nelátkových závislostí 

 Snižující se věk, ve kterém děti začínají 

experimentovat s návykovými látkami 

a zároveň zvyšující se věk uživatelů 

návykových látek 

 Skryté záškoláctví 

 Narůstající administrativa 

 Každoroční nejistota získávání finančních 

prostředků na provoz 

 Nedostatek kvalifikovaného personálu 

 Vysoká tolerance společnosti k závislostnímu 

chování 

 Přenášení rodičovské odpovědnosti 

na instituce 

 Zvyšující se agresivita u osob ohrožených 

závislostí 

 Podstatné omezení prodeje injekčních 

stříkaček v lékárnách 

 Mýty a stereotypy vztahující se k osobám 

závislým na návykových látkách  

Tabulka 33 SWOT analýza PS4 
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4.5.4 Přehled cílů a opatření 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Odborné sociální poradenství 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora primární prevence 

Opatření 3.2 Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřující k prevenci 

sociálně patologických jevů 

Opatření 3.3 Přiblížit otázku závislostí veřejnosti a zapracovat na zlepšení 

mediálního obrazu cílové skupiny 

Opatření 3.4 Zmapovat drogovou scénu ve městě 

Tabulka 34 Přehled cílů a opatření PS4 

 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství 

Popis opatření V současné době není v Havířově žádný poskytovatel, který by nabízel 

odborné sociální poradenství v tak specializované a rozšířené podobě 

(specifikum rozšíření věkové skupiny pod 15 let, řešení „novodobých 

moderních“ závislostí, metody práce s rodinným systémem apod.). 

SmH deklarovalo potřebnost vzniku adiktologického poradenství již 

v předchozím komunitním plánu. Podpora projektů, které směřují 

k prevenci sociálně patologických jevů, je zmíněna i v Koncepci 

prevence kriminality na léta 2017 až 2020 v Havířově. 

Stoupá potřebnost adiktologického poradenství, zejména ze strany 

oddělení sociálně-právní ochrany při odboru sociálních věcí Magistrátu 

města Havířova, který v roce 2018 zaznamenal 73 případů nezletilých 

dětí, které jsou ohroženy závislostí na marihuaně, pervitinu, alkoholu, 

informačních technologiích a tabákových výrobcích. Navíc dochází 

ke snižování věkové hranice dětí u prvních experimentů s NL. 

Ze statistických údajů služby Kontaktního a poradenského centra 

pro osoby ohrožené závislostmi, která je registrována pouze jako 

kontaktní centrum, vyplývá vzrůstající počet rodinných příslušníků, 

osob blízkých uživatelů se závislostním chováním, kteří potřebují 

podporu ve zvládání zátěžových situací spojených s důsledkem 

závislostního chování blízkého člověka (nutné posílení edukace 

a kompetence rodiny při zvládání výchovy dítěte, jež má návykový 

problém). 

Plánovaný počet uživatelů za rok: až 1000 intervencí (30 min. jednání), 

až 100 uživatelů. 

Realizátoři NNO, PO 
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Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 Zvýšení dostupnosti adiktologického poradenství pro různé 

cílové skupiny osob ohrožených závislostí nebo se závislostí ze 

spádové oblasti Havířova a okolí. 

 Prevence kriminality a rizikového chování (především u dětí 

a mládeže) na území města. 

 Včasný záchyt a řešení závislostního chování u dětí a mládeže. 

 Poradenství pro rodiny s dětmi, které experimentují nebo 

užívají NL, bude směřovat např. ke zklidnění rodinného 

prostředí a následnému ukončení experimentu s NL, motivaci 

k léčbě, stanovení základních komunikačních a funkčních 

pravidel, k přípravě rodiny na situaci, kdy je uživatel v léčbě 

nebo se z ní vrací apod. Poskytování orientačních testů 

na přítomnost NL v moči jako kontrolní součást procesů v práci 

s rodinami ohroženými užíváním NL. Pracovníci poradny 

budou také rodinám poskytovat specifické a jasně strukturované 

poradenství, během něhož nejen povedou uživatele ke splnění 

požadavků potřebných k nástupu do léčby.  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Provozní náklady - 1 100 000,-Kč (mzdové a osobní náklady) 

100 000,-Kč (energie, služby, materiál) 

100 000,-Kč (vybavení služby)  

Investiční náklady nelze dopředu určit, jejich výše se bude odvíjet 

od charakteru objektu, kde bude služba poskytována. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

statutární město Havířov, MPSV, MSK, SF EU 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora primární prevence 

Popis opatření Podpořit a rozšířit nabídku a realizaci specifické primární prevence 

u dětí a mládeže. Programy jsou založeny na vedení ke zdravému 

způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji 

a chováním dětí a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních 

kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání NL a hledání 

pozitivních alternativ. 

 

Opatření bude uskutečňováno prostřednictvím: 

 interaktivních besed pro děti a mládež, 

 adaptačních programů, 

 individuálních konzultací (Centrum prevence), 

 preventivních besed, 

 rozšíření pracovního týmu Centra prevence o 1 lektora.  
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Realizátoři SsmH – Centrum prevence, Kontaktní a poradenské centrum pro osoby 

ohrožené závislostmi, ZIP, Městská policie Havířov 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

Realizací různých forem preventivních programů dojde k omezování 

rizikového chování.  

Předpokládané dopady na cílovou skupinu:  

 prevence a omezování rizikového chování u školní mládeže, 

 podpora zdravého způsobu života dětí a mládeže, 

 podpora zdravých vztahů a prevence šikany, 

 prevence zneužívání NL, 

 nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností 

a dovedností. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Rozšíření Centra prevence – při 1 celém úvazku 382 000 Kč. 

ZIP projekt „Zdravá mládež“ 430 000 Kč. 

Městská policie Havířov – protidrogový vlak 260 000 Kč. 

 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, Městská policie, dary, výnosy z činností 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.2  Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřující k prevenci 

sociálně patologických jevů 

Popis opatření Podpora aktivizačních, vzdělávacích a poradenských činností 

směřujících k prevenci sociálně patologických jevů.  

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi/děti ohrožené sociálně 

patologickými jevy a drogovou závislostí. 

Realizátoři NNO, PO, OSPOD, PMS, spolek SP+D 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 omezení výskytu společensky nežádoucích jevů, 

 nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností 

a dovedností, 

 pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MV, MSK, statutární město Havířov, vlastní zdroje spolek SP+D 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.3 Přiblížit otázku závislostí veřejnosti a zapracovat na zlepšení 

mediálního obrazu cílové skupiny 

Popis opatření Mnozí poskytovatelé služeb pro osoby závislé na NL jsou veřejností 

vnímány jako služby s nízkou společenskou prestiží a se špatným 

mediálním obrazem. To je dáno nepochybně charakterem a povahou 

cílové skupiny. S ohledem na tuto skutečnost je zapotřebí pracovat 

na přiblížení otázky závislostí veřejnosti tak, aby bylo na závislostní 

chování nahlíženo jako na problém celé naší společnosti a nikoliv jako 
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na selhání úzkého okruhu lidí (např. rodiny). 

 

Cílem opatření je: 

 zvýšit informovanost o problematice závislostí prostřednictvím 

médií (články, videoreportáže), 

 uskutečnit jednání odborné veřejnosti k problematice, 

 jiné aktivity vedoucí ke změně pohledu veřejnosti 

na problematiku závislostí. 

Realizátoři SmH, NNO, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zlepšení mediálního obrazu cílové skupiny, 

 vyvracení mýtů a stereotypů o závislých osobách, 

 přiblížení otázky závislostí veřejnosti. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nerelevantní 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, NNO a další  

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.4 Zmapovat drogovou scénu ve městě  

Popis opatření Cílem opatření je vytvořit analýzu drogové scény v Havířově 

a případně jeho blízkého okolí, která zmapuje počty osob ohrožených 

závislostmi a přispěje tak k dalšímu možnému vývoji v oblasti 

sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby ohrožené 

závislostmi. 

Realizátoři SmH, PO, NNO, ZŠ, SŠ, VŠ 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zmapování rizik spojených s užíváním drog ve městě, 

 zvýšení informovanosti o problematice závislostí, 

 možnost reakce na hrozící rizika spojená se závislostmi, 

 zmapování vyvíjejících se trendů v oblasti užívání drog. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH 

Termín realizace 2020-2022 
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Osoby v přechodné krizi a 

etnické menšiny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZE 2022: 

„Město, které má dostatek kvalitních sociálních služeb, aby zvládlo řešit krizové situace 

svých občanů.“ 
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4.6. Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny 

Seznam členů pracovní skupiny  

Jméno Funkce v PS Organizace 

Ladislav Solana vedoucí PS Armáda spásy, Azylový dům pro muže 

Bc. Alica Neupauerová  člen PS Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi 

Mgr. Táňa Ševčíková  člen PS Armáda spásy, Prevence bezdomovectví 

Mgr. Radim Koziorek  člen PS MMH, odbor sociálních věcí 

Pavol Danihel  člen PS MMH, odbor sociálních věcí 

Bc. Dagmar Kiszková  člen PS Sociální služby města Havířova 

Jana Kotasová  člen PS Sociální služby města Havířova 

Bc. Vladimíra Waidlichová, DiS. člen PS Sociální služby města Havířova 

Bc. Šárka Křivá, DiS.  člen PS Slezská diakonie 

Mgr. Daniela Brůnová  člen PS Občanské sdružení Heřmánek 

Mgr. Martin Rédr člen PS Spolek PORTAVITA 

Marcela Holková  člen PS ADRA o.p.s. 

Mgr. Šárka Wernerová  člen PS Probační a mediační služba ČR 

Tabulka 35 Seznam členů PS5 

4.6.1 Popis cílové skupiny 

Cílovou skupinu tvoří především lidé v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit bez 

pomoci druhé osoby.  

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje nepříznivou sociální situaci 

jako oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, 

pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu 

se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné 

fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení 

podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.  

Sociální vyloučení -  vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj 

zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. 

Cílová skupina je různorodá a lze ji rozdělit podle důvodu sociálního vyloučení 

či potenciálních rizik. 

Do této skupiny zahrnujeme zejména: 

 osoby v krizi, 

 osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
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 osoby bez přístřeší, 

 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 

 oběti domácího násilí, 

 oběti trestné činnosti, 

 osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu nezaměstnanosti, 

 propuštění z vazby a po výkonu trestu, 

 sociálně slabé rodiny (dlužníci). 

Pracovní skupina se při svých jednáních zabývá problematikou cílové skupiny a mapováním 

jejích potřeb. Sociální služby reflektují potřeby občanů a snaží se nalézat možnosti, jak jim 

pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace.  

Z dlouhodobého sledování a mapování situace se na území města Havířova nachází stále více 

osob bez přístřeší se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Podporujeme vznik Domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší 

a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Tyto osoby nepotřebují 

soustavnou lékařskou pomoc, ale přesto jsou závislé na pomoci jiných osob a z těchto důvodů 

nejsou schopné vzhledem ke svému stavu být uživateli azylového domu ani jiné sociální 

nebo zdravotní služby. 

U cílové skupiny osob bez přístřeší je klíčová forma práce prostřednictvím terénních aktivit, 

vyhledávání těchto osob a poskytování nezbytné podpory tam, kde se tito lidé nacházejí. Tato 

forma spolupráce s klientem zvyšuje její efektivitu, napomáhá prevenci vzniku či alespoň 

minimalizaci komplikací závažných situací a napomáhá k pozitivnímu rozhodování klientů 

ke změně a k řešení dané situace. Zdravotní stav osob bez přístřeší se vlivem jejich způsobu 

života rychle zhoršuje, protože se zanedbávají možnosti prevence a včasné léčby. Tyto osoby 

jsou pak více ohroženy infekčními nemocemi, zůstávají v daleko horším stavu, a poté 

potřebují intenzívnější a nákladnější následnou péči.  

Cílem pracovní skupiny a zároveň vizí do budoucna je, aby Havířov byl městem, které má 

dostatek kvalitních sociálních služeb, aby zvládl řešit krizi svých občanů, a jehož cílem je mít 

pro všechny občany dostupnou střechu nad hlavou. 

4.6.2 Přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit  

Na území města je cílové skupině  „Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny“ poskytováno 

celkem 12 sociálních služeb s okamžitou kapacitou 165 osob (z toho 40 ambulantní, 

24 terénní a 101 pobytové).  
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Sociální 

služby v roce 

2018 
P

o
če

t 
sl

u
že

b
 

P
o
če

t 
u

ži
v
a
te

lů
 Financování 

provozní 

náklady 

celkem 

dotace 

z rozpočt

u města 

státní 

dotace 

dotace 

z kraje 

příjmy 

od 

uživatelů 

ostatní 

Odborné 

sociální 

poradenství 

2 710 1 231 092 201 212 995 000 20 000 0 14 880 

Telefonická 

krizová 

pomoc 

1 285 728 478 410 948 310 000 0 0 7 530 

Azylové domy 2 155 15 277 940 0 0 12 281 234 2 719 232 277 474 

Domy na půl 

cesty23             
1 5 3 737 683 60 000 2 684 000 0 619 072 374 611 

Nízkoprahová 

denní centra 
1 166 2 094 399 1 124 181 950 000 0 5 728 14 490 

Noclehárny 1 164 2 158 768 300 000 1 443 000 69 000 248 100 98 668 

Terénní 

programy 
4 316 3 116 020 805 709 1 650 658 195 400 0 464 253 

Celkem  12 1 637 28 344 380 2 902 050 8 032 658 12 565 634 3 592 132 
1 251 

906 

Tabulka 36 Přehled služeb pro PS5 dle zdrojů financování 

 

Související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť 

sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám 

v nepříznivé sociální situaci byla neúplná. Následující přehled obsahuje výčet souvisejících 

aktivit, které jsou zapojeny do procesu komunitního plánování ve městě.  

Související aktivity Charakteristika 

ADRA, o.p.s. Charitativní obchod a sociální šatník 

Probační a mediační služba Pachatelé a oběti trestné činnosti 

SsmH – právní poradenství 
Bezplatné právní poradenství v oblasti 

rodinného a občanského práva 

Spolek PORTAVITA Komunitní nábytník 

Úřad práce ČR 

kontaktní pracoviště Havířov 

Vyplácení dávek 

Zprostředkování zaměstnání 

MMH, odbor sociálních věcí 
Romský asistent 

Kurátor pro dospělé 

Tabulka 37 Přehled souvisejících aktivit pro PS5 zapojených do procesu KPSS 

                                                 
23 Rozpočet zahrnuje celkové provozní náklady na Dům na půli cesty Heřmánek, nezohledňuje pouze náklady 

na startovací byt, který se na území města nachází. 
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4.6.3 SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Široká, stabilní a navzájem provázaná síť 

sociálních služeb 

 Kvalitní ambulantní, terénní a pobytové 

sociální služby 

 Existence procesu komunitního plánování  

 Existence pracovní skupiny Občané 

v přechodné krizi a etnické menšiny 

 Spolupráce mezi poskytovateli  

 Spolupráce s bytovým fondem 

 Existence romského asistenta 

 Možnost zaměstnání (veřejně prospěšné 

práce) 

 Existence informačních směrovek 

odkazující na poskytovatele sociálních 

služeb ve městě 

 Dobrovolnictví 

 

 Chybí bezplatný právník (pro všechny 

cílové skupiny) 

 Chybí domov pro nízkopříjmové seniory 

a pro seniory bez domova 

 Nedostatečná kapacita pobytových 

sociálních služeb 

 Chybí sociální bydlení  

 Chybí azylový dům pro rodiny 

 Chybí noclehárna pro ženy 

 Chybí zdravotní péče pro osoby bez 

přístřeší (především terénní) 

Příležitosti Ohrožení/hrozby 

 Využití síťování 

 Podpora zaměstnavatelů, kteří 

zaměstnávají sociálně slabé 

 Osvěta sociálně slabých 

 Osvěta dětí a mládeže ve školách  

 Využití městských bytů (sociální bydlení) 

 Projekty 

 Lepší informovanost o potravinové 

pomoci 

 Jednání zástupců města se společností 

RESIDOMO 

 Spolupráce se zdravotními pojišťovnami 

 Rozvoj spolupráce s ÚP, oddělením 

hmotné nouze  

 

 Nepopulární cílová skupina 

 Rostoucí počet zadlužených rodin 

a jednotlivců 

 Změny v legislativě 

 Vznik bezdoplatkových zón 

 Příliv sociálně slabších rodin 

 Vyloučené lokality 

Tabulka 38 SWOT analýza PS5 
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4.6.4 Přehled cílů a opatření 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Domov se zvláštním režimem 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Opatření 2.1 Azylový dům 

Opatření 2.2 Nízkoprahové denní centrum 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora terénní práce romského asistenta 

Opatření 3.2 Podpora při zajištění terénní lékařské péče pro osoby bez přístřeší 

Opatření 3.3 Preventivní opatření před umrznutím 

Tabulka 39 Přehled cílů a opatření PS5 

 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Domov se zvláštním režimem 

Popis opatření Na území města se nachází stále více osob bez přístřeší se sníženou 

soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby, proto je nutný vznik služby domova se zvláštním režimem. 

Jedná se o specifické pobytové zařízení, které řeší ubytování a podporu 

této cílové skupiny. Jedná se o osoby, které mají často problém 

s alkoholem, nepotřebují soustavnou lékařskou pomoc, ale přesto jsou 

závislé na pomoci jiné osoby a vzhledem ke svému stavu nejsou 

schopni být uživateli azylového domu nebo podobné služby. 

Cílová skupina: 

 osoby bez přístřeší, 

 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, 

 osoby s chronickým duševním onemocněním, 

 osoby se zdravotním postižením, 

 senioři. 

Předpokládaná kapacita služby je 80 uživatelů. 

Realizátoři PO, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 poskytnutí adekvátního zázemí osobám, které nemohou 

využívat jinou pobytovou sociální službu, 

 posílení sítě služeb pro cílovou skupinu osob bez přístřeší. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

40 000 000 Kč 

Náklad na lůžko: 488 390 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV, MSK, statutární město Havířov 

Termín realizace 2020-2022 
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Cíl 2 Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb 

Opatření 2.1 Azylový dům 

Popis opatření Opatření spočívá v rozšíření služby azylového domu o cílovou skupinu 

rodin s dětmi. V současné době je služba poskytována, buďto zletilým 

těhotným ženám nebo zákonnému zástupci s dětmi v nepříznivé 

sociální situaci. Plánem je poskytovat sociální službu nejen jednomu 

rodiči s dětmi, ale také celé rodině. 

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dítětem/dětmi a osoby bez přístřeší. 

Realizátoři Armáda spásy v České republice 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 předcházení rozpadu rodin v tíživé životní situaci spojené 

se ztrátou bydlení, 

 rozšíření sítě služeb pro osoby bez přístřeší o cílovou skupinu 

rodin s dětmi. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

0 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní 

Termín realizace Od 1. 1. 2020 

Opatření 2.2 Nízkoprahové denní centrum 

Popis opatření U cílové skupiny osob bez přístřeší, které jsou ztrátou bydlení akutně 

ohrožené, je klíčová forma práce prostřednictvím terénních aktivit, 

vyhledávání těchto osob a poskytování nezbytné podpory tam, kde 

se tito lidé nacházejí. Tato forma spolupráce s klientem zvyšuje její 

efektivitu, napomáhá prevenci vzniku či alespoň minimalizaci 

komplikací závažných situací a napomáhá k pozitivnímu rozhodování 

klientů ke změně a k řešení dané situace.  

Rozvoj služby spočívá v: 

 rozšíření služby o terénní formu poskytování, 

 navýšení kapacity poskytování sociální práce (o 1 sociálního 

pracovníka). 

Realizátoři SsmH 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 Rozšíření informovanosti o službě nízkoprahového denního 

centra, a to jak mezi osobami žijícími na ulici, tak i mezi 

pracovníky ÚP, NsP a v ostatních zdravotnických zařízeních. 

 Zvýšení dostupnosti služby pro osoby bez přístřeší, které 

doposud službu nevyužívají. 

 Zkvalitnění poskytování sociální práce + zajištění vzájemné 

zastupitelnosti sociálního pracovníka ve službě. 

 Poskytnutí individuálního poradenství a sociální práce většímu 

počtu potřebných klientů. 

 Možnost kontinuální práce s klientem. 
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Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Provozní náklady na navýšení o jednoho sociálního pracovníka: 

550 000,-Kč (mzdové a osobní náklady),  

50 000,-Kč (dovybavení služby) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, MPSV 

Termín realizace 2020-2022 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora terénní práce romského asistenta 

Popis opatření Podpora terénní práce romského asistenta je důležitá z hlediska 

předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově. Terénní romský asistent 

provádí dílčí šetření romských komunit a navrhuje optimální řešení 

v případě problémů. Poskytuje poradenské a konzultační činnosti 

k romské problematice. Spolupracuje s dalšími organizacemi, 

především se školami, které navštěvují romské děti, a napomáhá 

k řešení vzniklých problémů.   

Realizátoři SmH 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 snížení kriminality, 

 prevence před sociálním vyloučením. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

300 000 Kč 

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, Úřad vlády ČR 

Termín realizace 2020-2022 

Opatření 3.2 Podpora při zajištění terénní lékařské péče pro osoby bez přístřeší 

Popis opatření Opatření směřuje k zajištění lékařské péče pro osoby bez přístřeší.  

Zdravotní stav lidí bez domova se vlivem jejich způsobu života rychle 

zhoršuje, protože zanedbávají možnosti prevence a včasné léčby. 

Tyto osoby jsou pak více ohroženy infekčními nemocemi, zůstávají 

v daleko horším stavu, a poté potřebují intenzivnější a nákladnější 

následnou péči.  

Cílem je zajištění lékařské péče poskytované v terénu a případně vznik 

ordinace praktického lékaře pro osoby bez přístřeší, sociálně 

vyloučené, osamělé seniory a klienty azylových zařízení. 

Realizátoři SmH, NNO, PO, zdravotnická zařízení 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zlepšení zdraví populace, 

 snížení nemocnosti, včetně výrazného snížení nákladů na léčbu. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit  

Předpokládané 

finanční zdroje 

SmH, veřejné zdroje 

Termín realizace 2020-2022 
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Opatření 3.3  Preventivní opatření před umrznutím   

Popis opatření Cílem je provést opatření, které slouží jako prevence před umrznutím. 

Opatření lze uskutečnit prostřednictvím: 

 zřízení „zimní noclehárny“. „Zimní noclehárna“ probíhá ve 

speciálním režimu. Nejedná se o registrovanou sociální službu, 

ale pouze o prevenci proti umrznutí – záchrana lidských životů. 

Lůžka a čaj jsou poskytovány zdarma. Provoz „zimní 

noclehárny“ je uzpůsoben dle počasí od -5°C.  

 Využití „iglou“, tedy nouzového přístřešku, který chrání osoby 

bez přístřeší před umrznutím v zimním období. 

Potřebná kapacita služby nelze předem odhadnout, opatření by mělo 

flexibilně reagovat na potřebnost.  

Realizátoři SmH, NNO, PO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 prevence před umrznutím, 

 záchrana lidských životů v případě mrazivého počasí. 

 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů/rok 

Nelze předem vyčíslit (reakce na potřebnost) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Nerelevantní  

Termín realizace 2020-2022 
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5. NÁVAZNOST CÍLŮ A OPATŘENÍ NA KONCEPT 

SMART CITY 

  

 je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje 

do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu 

života a zefektivnit správu věcí veřejných.  

V době zpracování předkládaného komunitního plánu byl vytvářen strategický plán rozvoje 

města „Vize města 2020+“, který se zabývá podrobně konceptem Smart City v různých 

oblastech života. V sociální oblasti jsou navrženy následující chytré technologie, které 

pomáhají zlepšit kvalitu života občanům: 

Interaktivní katalog sociálních služeb  

Odbor sociálních věcí, ve spolupráci s členy pracovních skupin komunitního plánování, 

vytvořil na webových stránkách města tzv. „Interaktivní katalog sociálních služeb 

a souvisejících aktivit“24.  

Katalog je rozdělen do pěti cílových skupin, na které jsou uvedené služby převážně zaměřeny. 

Pro každou cílovou skupinu byl vytvořen seznam sociálních služeb a souvisejících aktivit 

s následujícími informacemi:  

 druh sociální služby či návazné aktivity,  

 popis,  

 kontaktní údaje (adresa s odkazem na mapu, telefon, email a odkaz na webové 

stránky organizace poskytující sociální službu či návaznou aktivitu).  

Interaktivní katalog byl vytvořen s cílem umožnit občanům, skrze webové stránky města, se 

lépe a snáze orientovat v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě 

Havířov a v jeho okolí. Katalog bude průběžně aktualizován a inovován.  

Návaznost na cíle a opatření komunitního plánu – Průřezové cíle a opatření, Cíl 3 Zvýšit 

informovanost o sociálních službách 

 

 

                                                 
24 Dostupný na https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/katalog-soc-sluzeb 

Smart City  

https://www.havirov-city.cz/odbor-socialnich-veci/katalog-soc-sluzeb
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Katalog bezbariérovosti statutárního města Havířova  

Jedním z cílů komunitního plánu pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením je 

odstraňovat bariéry ve městě, a to jak komunikační, sociální, tak i bariéry v prostředí. 

Bezbariérové prostředí je důležité především z hlediska aktivního začlenění jedince 

do společnosti. Cílem opatření je vytvořit katalog bezbariérovosti statutárního města 

Havířova. V katalogu by měly být uvedeny veškeré instituce, úřady, kulturní objekty, 

zdravotnická zařízení a další nacházející se na území statutárního města Havířova. Dále bude 

katalog obsahovat informace týkající se bezbariérovosti. 

Návaznost na cíle a opatření komunitního plánu – Osoby se zdravotním postižením, Cíl 3, 

Opatření 3.1 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér 

Asistivní technologie - předčítání 

Termín asistivní technologie je souhrnné označení pro zařízení nebo systémy, které 

kompenzují určitý handicap a přispívají tak k zachování kvality života a samostatnosti osob.  

Cílem opatření je usnadnit přístup k informacím nevidomým a slabozrakým osobám 

za pomoci tzv. předčítací technologie. Jedná se o technologii, která osobám se zrakovým 

postižením převede text na webových stránkách města (příspěvkových organizací) 

do hlasového výstupu.  

Návaznost na cíle a opatření komunitního plánu – Osoby se zdravotním postižením, Cíl 3, 

Opatření 3.1 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér 
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ZÁVĚR 

„Město s komplexní sítí kvalitních a dostupných sociálních služeb a souvisejících aktivit 

pro všechny cílové skupiny, které reaguje na potřeby občanů a podporuje prevenci.“ 

 

Hlavní cílem komunitního plánu je reagovat na potřeby lidí a zajistit jim důstojný život 

prostřednictvím široké a navzájem provázané nabídky služeb v sociální oblasti, které jsou 

kvalitní, dostupné, podporující individuální přístup k člověku a umožňující žít lidem 

co nejdéle v domácím prostředí, a to ve spolupráci se zadavateli, poskytovateli, uživateli 

i veřejností. Předkládaný komunitní plán obsahuje celkem 19 cílů a 36 opatření, které jsou 

obrazem aktuální potřebnosti ve městě. 

Předkládaný strategický dokument „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících 

aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2022“ byl zpracován odborem sociálních 

věcí Magistrátu města Havířova ve spolupráci s členy pracovních skupin komunitního 

plánování. Tímto jim náleží poděkování za jejich aktivní spolupráci. 
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Sumarizovaný přehled cílů a opatření 

Cíle a opatření Cíle Opatření 

Průřezové cíle a opatření pro všechny PS 7 8 

Děti, mládež a rodina 3 5 

Osoby se zdravotním postižením 2 6 

Senioři 2 6 

Osoby ohrožené závislostmi 2 5 

Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny 3 6 

Celkem 19 36 

 

Průřezové cíle a opatření 

Cíl 1 Plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Opatření 1.1 Zachovat proces komunitního plánování ve městě včetně organizační 

struktury 

Cíl 2 Vznik sítě sociálních služeb statutárního města Havířova 

Opatření 2.1 Vytvořit síť sociálních služeb a zajistit její provázanost na financování 

z rozpočtu města 

Cíl 3 Zvýšit informovanost o sociálních službách 

Opatření 3.1 Rozšířit informovanost o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Cíl 4 Podpora dobrovolnictví  

Opatření 4.1 Podpora a rozvoj dobrovolnických programů 

Cíl 5 Podpora a rozvoj mezioborové spolupráce 

Opatření 5.1 Podpora mezioborové spolupráce se školstvím 

Opatření 5.2 Zapojení zástupců Úřadu práce do procesu komunitního plánování 

Cíl 6 Zvýšit finanční gramotnost 

Opatření 6.1 Zvyšování finanční gramotnosti občanů 

Cíl 7 Dostupnější nebytové prostory pro sociální služby 

Opatření 7.1 Podpora organizacím prostřednictvím pronájmu nebytových prostor 

 

Cíle a opatření Děti, mládež a rodina 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Terénní program 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb  

Opatření 2.1  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Asistované kontakty 

Opatření 3.2 Podpora prorodinných aktivit a služeb 

Opatření 3.3 Vytvoření koncepčního dokumentu pro rodinnou politiku 
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Cíle a opatření Osoby se zdravotním postižením 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Odlehčovací služba 

Opatření 1.2 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 1.3 Sociální rehabilitace 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér 

Opatření 3.2 Podpora vzniku pracovních příležitostí 

Opatření 3.3 Zvýšit informovanost o komunikačních potřebách osob se smyslovým 

postižením 

Cíle a opatření Senioři 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Opatření 2.1  Domov pro seniory 

Opatření 2.2  Domov se zvláštním režimem 

Opatření 2.3 Pečovatelská služba 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora neformálních pečujících 

Opatření 3.2  Podpora bytů zvláštního určení 

Opatření 3.3 Aktivizační a integrační činnosti pro seniory 

Cíle a opatření Osoby ohrožené závislostmi 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Odborné sociální poradenství 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Není plánován 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora primární prevence 

Opatření 3.2 Aktivizační, vzdělávací a poradenské činnosti směřující k prevenci sociálně 

patologických jevů 

Opatření 3.3 Přiblížit otázku závislostí veřejnosti a zapracovat na zlepšení mediálního 

obrazu cílové skupiny 

Opatření 3.4 Zmapovat drogovou scénu ve městě 
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Cíle a opatření Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny 

Cíl 1  Vznik nových sociálních služeb 

Opatření 1.1  Domov se zvláštním režimem 

Cíl 2 Rozšíření stávajících sociálních služeb 

Opatření 2.1 Azylový dům 

Opatření 2.2 Nízkoprahové denní centrum 

Cíl 3  Podpora a rozvoj souvisejících aktivit 

Opatření 3.1  Podpora terénní práce romského asistenta 

Opatření 3.2 Podpora při zajištění terénní lékařské péče pro osoby bez přístřeší 

Opatření 3.3 Preventivní opatření před umrznutím 
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1. ÚVOD  

Výhled ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního 

města Havířova na období 2023-2024 (dále jen výhled) má za cíl představit cíle a opatření 

přesahující realizační období Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících 

aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2022. Výhled přímo navazuje 

na komunitní plán, a to jak v části analytické, tak v části návrhové.  

V případě plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit nestačí mít informace jen 

o aktuální situaci v sociální oblasti, ale je nutné predikovat i budoucí vývoj, a proto s ohledem 

na demografické prognózy je potřeba vytvořit stabilní síť sociálních služeb, která bude 

schopna pružně reagovat na poptávku a potřeby obyvatel města Havířova i po skončení 

realizačního období.  

V případě rostoucí potřebnosti cílů a opatření uvedených ve výhledu je nutno aktualizovat 

komunitní plán o tato opatření.  
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2. CÍLE A OPATŘENÍ VÝHLEDU KE KOMUNITNÍMU 

PLÁNU  

Výčet cílů a opatření výhledu se opírá o předpokládaný budoucí vývoj v potřebnosti 

sociálních služeb a návazných aktivit.  

Cíl 1 Rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 1.1  Zajištění služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním 

Opatření 1.2  Zkvalitnění služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Opatření 1.3 Zajištění odlehčovací služby 

Cíl 2 Rozvoj sociálních služeb pro seniory 

Opatření 2.1  Rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory 

Opatření 2.2  Rozšíření pobytových sociálních služeb pro seniory 

Opatření 2.3 Zajištění pobytové sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Cíl 3  Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby v krizi 

Opatření 3.1 Rozšíření a přesun noclehárny 

Opatření 3.2 Vznik krizového bytu 

Opatření 3.3 Funkční a dosažitelné právní poradenství v oblasti sepisování 

insolvenčních návrhů 

Tabulka 40 Cíle a opatření Výhledu ke komunitnímu plánu 

 

Cíl 1  Rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 1.1  Zajištění služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním 

Popis opatření Opatření směřuje k zajištění komplexní sítě sociálních služeb 

a souvisejících aktivit pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním. V návaznosti na reformu psychiatrické péče je žádoucí 

se na cílovou skupinu osob zaměřit. V komunitním plánu je uvedena 

potřebnost vzniku sociální rehabilitace pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním. Další potřebou cílové skupiny je vznik 

chráněného bydlení nebo podpora samostatného bydlení, případně 

vybudování tzv. Centra duševního zdraví.  

Je žádoucí zajistit také návazné aktivity pro osoby s duševním 

onemocněním (svépomocná skupina). 

Návaznost 

na komunitní plán 

SWOT analýza PS2. 

PS2: Cíl 1 opatření 1.3 Sociální rehabilitace. 

Realizátoři PO, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zajištění sociálních/sociálně zdravotních služeb pro osoby 

s chronickým duševním onemocněním, 

 zajištění souvisejících aktivit pro osoby s duševním 
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onemocněním. 

Termín realizace 2023+ 

Opatření 1.2 Zkvalitnění služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením 

Popis opatření Opatření směřuje ke zkvalitnění poskytované služby chráněného 

bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.  

Cílem je přesun chráněného bydlení z ulice Nerudova 351/12 

do objektu v majetku města z důvodu nevyhovujících prostor 

a vysokého nájemného.  

Kapacita služby bude minimálně 31 osob, což je stávající kapacita 

chráněného bydlení (dle potřebnosti bude kapacita v případě přesunu 

navýšena). 

Návaznost 

na komunitní plán 

PS2: Cíl 1 Opatření 1.1 Odlehčovací služba a Opatření 1.2 Domov pro 

osoby se zdravotním postižením. 

Realizátoři PO, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zkvalitnění služby chráněného bydlení, 

 navýšení kapacity poskytované služby (dle potřebnosti). 

 

Termín realizace 2023+ 

Opatření 1.3 Zajištění odlehčovací služby 

Popis opatření Cílem opatření je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek 

prostřednictvím pobytové odlehčovací služby pro děti se zdravotním 

postižením od 3 let věku. V komunitním plánu je uvedena potřebnost 

pobytové odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením od 15 let věku.  

Návaznost 

na komunitní plán 

SWOT analýza PS2. 

PS2: Cíl 1 Opatření 1.1 Odlehčovací služba. 

Realizátoři SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 podpora pečujících osob, které v domácím prostředí pečují 

o svého člena domácnosti, 

 umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 

Termín realizace 2023+ 

Cíl 2 Rozvoj sociálních služeb pro seniory 

Opatření 2.1  Rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory 

Popis opatření Opatření spočívá v postupném rozšiřování terénních sociálních služeb 

pro seniory. Cílem je, aby senioři mohli setrvat co nejdéle ve svém 

přirozeném domácím prostředí. Z důvodu nepříznivých 

sociodemografických prognóz, které poukazují na stárnutí populace, 

lze předpokládat, že bude do budoucna nutné navyšovat kapacitu 

terénních sociálních služeb pro seniory. Předem nelze určit počet 

navýšených úvazků. 

Návaznost SWOT analýza PS3. 
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na komunitní plán PS3: Cíl 2 Opatření 2.3 Pečovatelská služba. 

Realizátoři PO, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 umožnit občanům v seniorském věku zůstat co nejdéle v jejich 

přirozeném domácím prostředí, 

 zajištění sociálních služeb pro seniory. 

Termín realizace 2023+ 

Opatření 2.2  Rozšíření pobytových sociálních služeb pro seniory 

Popis opatření Cílem opatření je zajistit pro seniory dostatek míst v pobytových 

sociálních službách. Přesto, že prioritou pro město je, aby občané 

zůstali co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, ne vždy je to 

možné.  

Opatření spočívá v: 

 rozšíření kapacity služby domova se zvláštním režimem 

v budově města o 40 lůžek (budova Asterix na ulici 

M. Kudeříkové), 

Jedná se o přesahové opatření, které se týká rovněž cílové skupiny osob 

se zdravotním postižením. 

Návaznost 

na komunitní plán 

SWOT analýza PS3. 

PS3: Cíl 2 Opatření 2.1 Domov pro seniory a Opatření 2.2 Domov se 

zvláštním režimem. 

PS2: Cíl 3, Opatření 3.1 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování 

bariér 

Realizátoři Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 zajištění trvalé podpory a pomoci uživatelům, 

 omezení prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Termín realizace 2023+ 

Opatření 2.3  Zajištění pobytové sociální služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením  

Popis opatření Opatření spočívá v zajištění pobytové služby pro osoby se zdravotním 

postižením a jejich rodiče v seniorském věku v jednom objektu. 

Předpokladem je rostoucí potřebnost této služby během několika let, 

jelikož osoby pečující o zdravotně hendikepovaného potomka stárnou 

a sami budou v brzké době potřebovat pomoc jiné fyzické osoby.  

Jedná se o přesahové opatření, které se týká rovněž cílové skupiny osob 

se zdravotním postižením. 

Předem nelze určit výše kapacity služby. 

Návaznost 

na komunitní plán 

SWOT analýza PS3. 

PS3: Cíl 2, Opatření 2.1 Domov pro seniory a Opatření 2.2 Domov se 

zvláštním režimem. 

Realizátoři PO, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

Zajištění pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. 
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opatření  

Termín realizace 2023+ 

Cíl 3  Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby v krizi 

Opatření 3.1 Rozšíření a přesun noclehárny 

Popis opatření Podle predikce budoucího vývoje se předpokládá nárůst potřebnosti 

sociální služby noclehárny a s tím spojenou nutnost navýšení kapacity 

služby především v zimním období. Ve stávajících prostorech není 

možné kapacitu navýšit, a proto je nezbytné noclehárnu přemístit do 

jiného objektu.  

Předpokladem budoucího vývoje je i vyšší zájem o službu ze strany 

žen. Stávající noclehárna sídlí v objektu azylového domu pro muže 

a pro klienty tohoto zařízení je existence noclehárny ve stejném objektu 

demotivující. 

Rozšíření spočívá v: 

 přesunu noclehárny do jiného objektu, 

 rozšíření kapacity (dle potřebnosti), 

 rozšíření cílové skupiny o ženy. 

Návaznost 

na komunitní plán 

PS5: Cíl 3, Opatření 3.3 Preventivní opatření před umrznutím. 

Realizátoři PO, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 vyšší motivace osob v azylovém domě pro muže, 

 uspokojení poptávky po službě, 

 zajištění služby noclehárny pro ženy. 

Termín realizace 2023+ 

Opatření 3.2 Vznik krizového bytu 

Popis opatření Krizové byty jsou nástrojem pomoci v náhlých krizových situacích. 

Cílem je poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v krizi, 

spojené s náhlou ztrátou bydlení.  

Cílová skupina: 

 osoby v krizi, 

 oběti domácího násilí, 

 oběti trestné činnosti. 

Cílem opatření je vznik minimálně 1 krizového bytu, případně 

krizového lůžka. 

Návaznost 

na komunitní plán 

SWOT analýza PS1. 

Realizátoři PO, NNO 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 pomoc osobám překlenout náhlou krizovou situaci, 

 zajištění bydlení na přechodnou dobu. 

 

Termín realizace 2023+ 

Opatření 3.3 Funkční a dosažitelné právní poradenství v oblasti sepisování 
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insolvenčních návrhů 

Popis opatření Opatření směřuje ke vzniku bezplatného právního poradenství 

zaměřeného na pomoc osobám v dluhové tísni se sepsáním 

insolvenčního návrhu. Počet osob v exekuci ve městě stoupá a v rámci 

služby odborného sociálního poradenství je po sepisování návrhu 

na povolení oddlužení stále vyšší poptávka.  

Návaznost 

na komunitní plán 

SWOT analýza PS1. 

SWOT analýza PS5. 

Realizátoři PO, NNO, SmH 

Předpokládané 

dopady realizace 

opatření 

 bezplatná pomoc se sepsáním insolvenčního návrhu. 

 omezení prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Termín realizace 2023+ 
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3. ZÁVĚR 

Hlavním cílem výhledu je reagovat na potřebnost a zajistit dostupné a kvalitní sociální služby 

i po skončení realizačního období komunitního plánu.  

Předkládaný strategický dokument „Výhled ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2023-2024“ byl zpracován 

odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova ve spolupráci s členy pracovních skupin 

komunitního plánování.  

 

Sumarizovaný přehled cílů a opatření výhledu 

Cíl 1 Rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 1.1  Zajištění služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním 

Opatření 1.2  Zkvalitnění služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Opatření 1.3 Zajištění odlehčovací služby 

Cíl 2 Rozvoj sociálních služeb pro seniory 

Opatření 2.1  Rozšíření terénních sociálních služeb pro seniory 

Opatření 2.2  Rozšíření pobytových sociálních služeb pro seniory 

Opatření 2.3 Zajištění pobytové sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Cíl 3  Rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit pro osoby v krizi 

Opatření 3.1 Rozšíření a přesun noclehárny 

Opatření 3.2 Vznik krizového bytu 

Opatření 3.3 Funkční a dosažitelné právní poradenství v oblasti sepisování 

insolvenčních návrhů 

 



Seznam použitých zkratek 

CVA  Centrum volnočasových aktivit 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPS  Domy s pečovatelskou službou 

DZU  Domy zvláštního určení 

EU  Evropská unie 

KP  komunitní plán 

KPSS  komunitní plánování sociálních služeb 

MMH  Magistrát města Havířova 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

NL  návykové látky 

NNO  Nestátní neziskové organizace 

NsP  Nemocnice s poliklinikou 

NZDM  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OPZ  oprávněná provozní ztráta 

OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

PO  příspěvkové organizace města 

PS  pracovní skupina 

RMH   Rada města Havířova 

SmH  Statutární město Havířov 

SF EU  strukturální fondy Evropské unie 

SsmH  Sociální služby města Havířova 

SŠ  střední škola 

SWOT  Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats 

ÚP  Úřad práce 

VŠ  vysoká škola 

ZMH  Zastupitelstvo města Havířova 

ZPCO  Zpráva o plnění cílů a opatření 

Zásady  Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

ZŠ  základní škola 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Základní listina komunitního plánování  

Č. j.: OPS/ 47611/2014 

Počet listů dokumentu: 4 

Počet příloh: 0  

                                                                                                          Zn.: ZS/14/ZMH/2014 

 

 

Základní listina komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících 

aktivit na území statutárního města Havířova 

 

 
čl. I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Základní listina komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS)  

 a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova slouží k vymezení pravidel, 

 principů a hodnot, kterými se tento proces řídí. 

2. Základní listina je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci 

procesu KPSS. 

 

čl. II 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ KPSS 

 

1. KPSS 

 Metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby 

odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Tato metoda se využívá 

při tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb.  

 

2. Plán rozvoje sociálních služeb  

Výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území  

a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem  

je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, 

kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie 

zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob 

sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování 

sociálních služeb. 

  

3. Sociální služby  

Činnost nebo souhrn činností zajišťujících pomoc a podporu osobám  

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma 

pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, dbát na dodržování základních lidských práv  

a svobod, působit na osoby aktivně, posilovat a motivovat je k činnostem, které nezhoršují 

jejich nepříznivou sociální situaci. Pomoc musí vycházet z potřeb osob, kterým je určena, 

musí podporovat rozvoj samostatnosti a zabraňovat sociálnímu vyloučení. Sociální služby 
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jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

4. Související aktivity  

Zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociálních služeb vhodně 

doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci byla 

neúplná. 

 

5. Účastníci komunitního plánování 

Proces plánování je založen na principu partnerství a spolupráci v rámci komunity. 

Účastníky procesu komunitního plánování ve městě Havířov se mohou stát všichni, kdo  

se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. Jsou to 

zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti (princip 

triády). 

 

6. Působnost KPSS 

Realizace KPSS a souvisejících aktivit probíhá na území statutárního města Havířova.  

 

čl. III 

PRINCIPY KPSS 

 

1. Princip dohody 

Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se přinejmenším tři strany,  

tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. 

Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí 

být nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených 

aktivit.  

 

2. Princip „Vše je veřejné“ 

KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně 

dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování 

jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. 

  

3. Princip rovnosti 

Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování 

musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Každý 

má právo starat se o věci veřejné a společné. Každý má právo se vyjádřit a právo mluvit. 

 

4. Princip skutečných potřeb 

Zahrnuje aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran. 

 

5. Princip kompetence účastníků 

V řízení KPSS musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi  

a pozicí. Dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení, stejně jako dovednosti budovat 

týmy, projektově řídit a plánovat, vede k možnosti svobodně vyjádřit své názory a postoje, 

otevírat diskuzi, umožňuje uzavírat dohody. 

 

6. Princip cyklického opakování 

Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky 

opakují, je nutné se jimi opětovně zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje.  
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7. Princip dosažitelnosti řešení 

Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů  

v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, 

přání lidí a lidským, finančním i materiálním zdrojům. 

 

8. Princip přímé úměry 

Kvalitně probíhající proces plánování je pro občany stejně přínosný jako výstup plánování 

- vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. 

 

čl. IV 

CÍLE KPSS  

 

1. Zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům města Havířova.  

  

2. Vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb, která bude odpovídat aktuálním potřebám 

komunity a bude pružně reagovat na změny potřeb. 

 

3. Zajištění efektivního plánování sociálních služeb, s cílem co nejlépe využívat dostupné 

zdroje. 

 

4. Trvale a efektivně podporovat sociální služby a eliminovat nežádoucí sociální jevy. 

 

čl. V 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS 

 

KPSS je proces, který má svou jasně definovanou organizační strukturu. Nejedná  

se o strukturu neměnnou, ale lze ji v průběhu celého procesu upravovat v závislosti na obsahu 

jednotlivých fází a podle aktuálních úkolů. 

 

Role jednotlivých subjektů v procesu komunitního plánování: 

1. Zastupitelstvo města Havířova a Rada města Havířova 

Schvalovací orgány města, které deklarují politickou vůli aktivně se na procesu realizace 

plánu podílet včetně vyjádření politické podpory celému procesu plánování sociálních 

služeb. 

 

2. Komise pro plánování sociálních služeb 

Je iniciativním a poradním orgánem Rady města Havířova. Ve vztahu k procesu KPSS plní 

řídící roli (řídící skupina). Komise projednává a připomínkuje výstupy celého procesu 

komunitního plánování. Činnost komise se řídí jednacím řádem komisí a statutem. 

 

3. Dotčené komise Rady města Havířova 

Jsou iniciativními a poradními orgány Rady města Havířova. Projednávají  

a připomínkují výstupy z komunitního plánování v oblastech týkajících se jejich činnosti 

uvedené statutem komise. 

 

4. Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova 
Je garantem procesu KPSS a zodpovídá za zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb 

(komunitní plán), její následnou implementaci a evaluaci. 
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5. Manažer sociálních služeb 

Manažerem sociálních služeb je osoba pověřena Radou města Havířova, aby v procesu 

komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově zastupovala město. 

Koordinuje a metodicky řídí proces plánování sociálních služeb včetně vedení vedoucích 

pracovních skupin. Zastupuje a hájí zájmy pracovních skupin v komisi. Zpracovává 

komunitní plán. 

 

6. Pracovní skupiny 

V rámci organizační struktury je vytvořeno pět pracovních skupin v zastoupení zadavatelé 

- zástupci města, poskytovatelé, uživatelé služeb a další subjekty. Pracovní skupiny jsou 

v období zpracování komunitního plánu zodpovědné za definování problémových oblastí, 

formulaci strategických cílů, priorit a opatření k jejich naplnění. V období realizace 

komunitního plánu jsou pracovní skupiny zodpovědné za jeho postupnou implementaci 

včetně monitoringu a evaluaci dosažených výsledků.  

Činnost pracovních skupin se řídí společným jednacím řádem a společným organizačním 

řádem. 

 

7. Vedoucí pracovní skupiny 

Osoba zvolená členy skupiny. Zodpovídá za činnost skupiny a její výstupy. Ze své činnosti 

je odpovědná manažerovi sociálních služeb.  

 

čl. VI 

PROVÁDĚNÍ ZMĚN a DOPLŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍ LISTINY 

 

Návrh změn Základní listiny včetně zdůvodnění, může podat kterýkoli účastník komunitního 

plánování. Změny a doplnění budou projednány v Komisi pro plánování sociálních služeb  

a podléhají schválení Rady města Havířova a Zastupitelstva města Havířova. 

 

                                                          čl. VII 

                                        ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 

Základní listina KPSS a souvisejících aktivit na území statutárního města Havířova byla 

projednána v pracovních skupinách komunitního plánování a v Komisi pro plánování 

sociálních služeb. Byla schválena Zastupitelstvem města Havířova dne 23.6.2014 pod  

č. usnesení 1196/26ZM/2014 bod 1. 

 

 

Za Zastupitelstvo města Havířova: 

 

 

 

Ing. Zdeněk Osmanczyk     Bc. Daniel Pawlas 

primátor města      náměstek primátor 
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Příloha 2 Organizační řád pracovních skupin 

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova 

Organizační řád pracovních skupin 

 

I.  Úvodní ustanovení 

1. Organizační řád (dále jen OŘ) je normou, která upravuje postavení pracovních skupin, 

práva a povinnosti jejich členů. 

2. OŘ je závazný pro všechny účastníky jednání pracovních skupin (dále jen PS). 

3. OŘ včetně následných změn a dodatků navrhují členové PS a tento schvaluje Komise pro 

plánování sociálních služeb (dále jen komise). O změnu nebo doplnění OŘ může také 

požádat manažer sociálních služeb. 

4. PS zřizuje komise (řídící skupina) na návrh manažera sociálních služeb.  

5. Postavení a definice PS: 

a) PS jsou základním článkem koordinace sociálních služeb na území města Havířova. 

PS jsou vždy v dané oblasti složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb bez 

ohledu na formu a zřizovatele, zástupců organizací návazných aktivit, uživatelů 

sociálních služeb či návazných aktivit, zadavatele, zástupců institucí i široké 

veřejnosti. 

b) Vedoucí jednotlivých PS jsou jmenování Radou města Havířova po projednání 

v komisi. Vedoucí pracovní skupiny odpovídá za výstupy PS. 

6. PS zřizuje v případě potřeby pracovní podskupinu (podskupiny). 

7. PS jsou ustanoveny pro oblasti služeb pro tyto cílové skupiny:  

a) Děti, mládež a rodina 

b) Osoby se zdravotním postižením 

c) Senioři 

d) Osoby ohrožené závislostmi  

e) Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny 

 

II. Role pracovních skupin 

 

1. Zastupují a hájí zájmy poskytovatelů, uživatelů a zadavatele v rámci rozvoje sociálních 

služeb v příslušné oblasti. 

2. Prosazují principy komunitního plánování sociálních služeb. 

3. Zajišťují dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

občanům města Havířova. 

4. Podílejí se na zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb občanů města Havířova. 

5. Jsou zapojeny do tvorby komunitního plánu sociálních služeb vždy na dané období. 

6. Podílejí se na realizaci a vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb. 
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7. V návaznosti na aktuální komunitní plán zpracovávají podklady pro rozvoj sociálních 

služeb ve městě Havířově. 

8. Podílejí se na propojování a spolupráci jednotlivých služeb i mezi jednotlivými oblastmi 

sociálních služeb. 

9. Zabývají se realizací společných akcí a aktivit podporujících uvedenou oblast. 

10. Svou iniciativu, náměty a stanoviska realizují v jednotlivých oblastech služeb. 

11. Členové PS mohou vznést podněty, připomínky, případně stížnosti k procesu komunitního 

plánování a to vedoucímu PS, který je předkládá k projednání na nejbližším jednání PS. 

12. Výstupy PS jsou doporučujícím dokumentem pro komisi. 

13. Metodické vedení, řízení a kontrola úkolů PS a jejich vedoucích je v kompetenci 

manažera sociálních služeb, který zastupuje a hájí zájmy PS v komisi. 

14. Město Havířov poskytuje PS prostřednictvím manažera sociálních služeb potřebnou 

součinnost nezbytnou pro její činnost. 

 

III. Organizační struktura 

 

1. PS je tvořena členy a vedoucím, kterého ze svého středu navrhují členové PS 

nadpoloviční většinou všech svých hlasů. Vedoucí PS si zvolí svého zástupce. V případě 

závažného a opakovaného neplnění povinností, může být vedoucí PS odvolán Radou 

města Havířova na návrh komise. Vedoucí PS může kdykoliv oznámit rezignaci na svou 

funkci. Své rozhodnutí oznámí na jednání PS.  

2. Úkolem vedoucího pracovní skupiny je svolávat jednání PS, řídit jejich průběh, pořizovat 

zápisy z jednání a kontrolovat plnění úkolů členů skupiny.  

3. Jednání PS se řídí jednacím řádem pracovních skupin.  

4. Členství v PS je dobrovolné, jednotlivé PS jsou otevřené pro všechny, kteří se chtějí 

podílet na rozhodování a poskytování sociálních služeb ve městě Havířově.  

5. Členství vzniká za těchto podmínek: 

a) na základě písemné přihlášky zájemce, 

b) schválením členství manažerem sociálních služeb a členy PS, 

c) vyjádřením souhlasu s organizačním a jednacím řádem.  

6. Členství zaniká za těchto podmínek: 

a) vystoupením člena z PS oznámením vedoucímu pracovní skupiny nebo manažeru 

sociálních služeb, 

b) opakovanou neomluvenou neúčastí člena na třech po sobě jdoucích setkáních PS. 

7. Členové mohou v případě nemožnosti zúčastnit se jednání PS určit svého zástupce, který 

v rámci zástupu na daném jednání uplatňuje práva a povinnosti stálého člena skupiny. 

Případné delegování oznámí vedoucímu pracovní skupiny nejpozději den před jednáním 

PS. 

8. Členem PS mohou být i zástupci poskytovatelských subjektů se sídlem v jiných obcích. 

Podmínkou je, že mají zařízení sociálních služeb na území města Havířova (případně ve 

správním obvodu města Havířova) nebo poskytují terénní sociální služby či jiné aktivity 

na území města Havířova (případně ve správním obvodu města Havířova) nebo občanům 

města Havířova v případě služeb ambulantních. 
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IV. Závěrečné ustanovení 

 

Změny a doplnění organizačního řádu pracovních skupin podléhají schválení komise. 

O změnu nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb.  

Tento organizační řád pracovních skupin nabývá účinnosti schválením „Komise pro 

plánování sociálních služeb“ dne 18. 6. 2019 
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Příloha 3 Jednací řád pracovních skupin 

 

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova 

Jednací řád pracovních skupin 
 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb (dále JŘ) je 

vnitřním předpisem, který upravuje činnost pracovních skupin komunitního plánování 

sociálních služeb (dále jen PS).  

 

II. Svolání jednání pracovní skupiny 

 

1. Jednání PS se koná dle potřeby v závislosti na fázi procesu komunitního plánování 

(nejméně však 4x ročně).   

2. Jednání PS svolává vedoucí pracovní skupiny a to písemně, telefonicky nebo 

elektronickou poštou po domluvě s manažerkou sociálních služeb. Členové PS musí být 

pozváni nejpozději 10 dní před jednáním.  

3. Vedoucí PS svolá jednání vždy, požádá-li o to nejméně jedna polovina členů PS, manažer 

sociálních služeb nebo Komise pro plánování sociálních služeb (dále jen komise). 

4. Vedoucí pracovní skupiny v součinnosti s manažerem sociálních služeb navrhuje program 

jednání PS a členové PS jsou s tímto programem v pozvánce předem seznámeni. 

 

III. Průběh jednání pracovních skupin 

 

1. Jednání PS je neveřejné.  

2. Jednání vede vedoucí pracovní skupiny. Není-li přítomen vedoucí pracovní skupiny, řídí 

jednání jeho zástupce, popřípadě manažer sociálních služeb. 

3. Jednání PS se mohou účastnit členové PS, manažer sociálních služeb, zástupci zadavatele 

a přizvaní hosté. V případě, že některý z členů PS chce přizvat hosta k jednání PS, 

uvědomí o této skutečnosti vedoucího PS nejpozději den před jednáním PS.  

4. Jednání pracovní skupiny se řídí programem, který je v úvodu jednání schválen členy PS.  

5. Členové PS mohou vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným materiálům, 

uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a navrhovat řešení.  

6. Z jednání PS pořizuje vedoucí skupiny zápis, v němž je uvedeno datum, čas a místo 

jednání, program jednání, jmenný seznam přítomných členů a hostů. Součástí zápisu jsou 

přijatá usnesení, stanoviska, náměty nebo doporučení, výsledky hlasování, přidělené úkoly 

a prezenční listina přítomných členů a hostů. Usnesení PS jsou závazná pro všechny její 

členy.  

7. Vedoucí pracovní skupiny, případně zástupce, zasílá písemný zápis z jednání všem 

členům PS do 15 dnů elektronicky nebo poštou. Podepsaný zápis v písemné podobě předá 
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manažerovi sociálních služeb včetně originálu prezenční listiny. Zápis podepisuje ten, kdo 

jednání řídil.  

8. Zápisy z  jednání jsou k dispozici k nahlédnutí u manažera sociálních služeb. 

V elektronické podobě jsou zveřejněny na webových stránkách. 

 

IV. Rozhodování v pracovní skupině 

 

1. Členové PS rozhodují na základě souhlasného rozhodnutí – konsensu všech zúčastněných. 

Rozhodování konsensem je prvořadným postupem. 

2. Pokud není konsensu dosaženo, může v těchto případech PS rozhodnout i hlasováním. 

Manažer sociálních služeb, zástupci zadavatele a přizvaní hosté mají pouze hlas poradní. 

3. Každý člen PS má právo hlasovat. Nastane-li situace, kdy počet zástupců 1 organizace 

převýší počet nadpoloviční většiny všech členů PS, má každá organizace, která je 

v pracovní skupině zastoupena při hlasování, pouze jeden hlas. Členové PS z téže 

organizace utváří tento hlas formou konsensu nebo hlasováním.  

4. Pro hlasování platí následující pravidla: 

a) PS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, 

b) stanoviska, náměty nebo doporučení PS jsou platná, pokud pro ně hlasovala 

nadpoloviční většina přítomných členů, 

c) při rovnosti hlasů nejsou stanoviska, náměty nebo doporučení přijata, 

d) není-li PS usnášeníschopná, může vedoucí pracovní skupiny rozhodnout o době 

a místě opakování jednání. Je povinen o tom vyrozumět všechny členy PS 

v přiměřeném časovém předstihu. Není-li PS usnášeníschopná, může jednání 

pokračovat, nelze však přijmout žádná stanoviska, náměty nebo doporučení. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Změny a doplnění jednacího řádu pracovních skupin podléhají schválení komise. O změnu 

nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb. 

Tento jednací řád pracovních skupin nabývá účinnosti schválením „Komise pro plánování 

sociálních služeb“ dne 18. 6. 2019. 
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Příloha 4 Výčet služeb spadajících do sítě sociálních služeb statutárního města Havířova 

 

Sociální služby spadající do sítě sociálních služeb statutárního města 

Havířova  
Sociální služby města Havířova 

 Odborné sociální poradenství pro seniory (odborné sociální poradenství-3585560 

 Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odborné sociální poradenství-1406016) 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (odborné sociální poradenství-

3721364) 

 Poradenské centrum Khamoro (odborné sociální poradenství-8199869) 

 Pečovatelská služba (pečovatelská služba-9753468) 

 Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče (odlehčovací služby-3982387) 

 Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (odlehčovací služby-9419566) 

 Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář (denní stacionáře-1180280) 

 Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD (raná péče-1676477) 

 Linka důvěry (telefonická krizová pomoc-8089658) 

 Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (kontaktní centra-

8008943) 

 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová denní centra-

6422385) 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi-5509869) 

 Poradenské centrum Khamoro (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi-

5218079) 

 Poradenské centrum Khamoro (terénní programy-3645646) 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

 Denní stacionář (denní stacionáře-4039646) 

 MIKADO (denní stacionáře-9876569) 

 Stacionář Lípová (denní stacionáře-5447282) 

 Chráněné bydlení (chráněné bydlení-9250237) 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory-9134461) 

 Domov seniorů Havířov (domovy pro seniory-4227258) 

 Domov seniorů Havířov (domovy se zvláštním režimem-2621319)  

Slezská diakonie 

 PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství (odborné sociální 

poradenství-1443002) 

 OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství (odborné sociální 

poradenství-5881200) 

 INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (intervenční centra-7219229) 
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Armáda spásy v České republice, z. s. 

 Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov (azylové domy-1201512) 

 Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov (noclehárny-4502063) 

 Armáda spásy, Terénní programy Havířov (terénní programy-9888745) 

 Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům (azylové domy-

1100631) 

 Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov (nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež-1461792) 

 Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov (služby následné péče-5069181) 

 Armáda spásy, Vyhlídka Havířov (služby následné péče-4023688) 

 Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov (sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi-4978534) 

 Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov-Město (sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením-9583580) 

 Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov (terénní programy-3730898) 

Charita Český Těšín 

 Charitní centrum pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením-3415571) 

Občanské sdružení Heřmánek 

 Dům na půli cesty Heřmánek – startovací byt 2 (domy na půl cesty-5295050) 

Benjamín, příspěvková organizace (krajské zařízení) 

 Benjamín, příspěvková organizace (domovy pro osoby se zdr.postižením-4878366) 

Don Bosko Havířov o.p.s. 

 Klub Přístav (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež-9773079) 
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POUŽITÉ ZKRATKY  
CVA         Centrum volnočasových aktivit 

DSH         Domov seniorů Havířov 

DZ          Den Země 

EDBA         Evropský den bez aut 

EO          Ekonomický odbor 

ETM         Evropský týden mobility 

HVP         Havířov v pohybu 

MKS         Městské kulturní středisko Havířov 

MMH         Magistrát města Havířov 

MSH         Městská sportovní hala 

MSK         Moravskoslezský kraj 

MŠ          Mateřská škola 

MŠMT        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

KP          Odbor kancelář primátora 

OKS         Odbor komunálních služeb 

ORG         Odbor organizační 

OŠK         Odbor školství a kultury 

OÚR         Odbor územního rozvoje 

PD          Projektová dokumentace 

PO          Příspěvková organizace 

PPP         Public Private Partnership 

RPS         Radní pro sport 

RMH         Rada města Havířova 

SCM         Sportovní centrum mládeže      

SKST         Sportovní klub stolního tenisu 

SMH         Statutární město Havířov 

SPCCH         Svaz postižených civilizačními chorobami 

SSRZ         Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (příspěvková organizace) 

SŠ          Střední škola 

SVČ         Asterix – středisko volného času Havířov, p. o. 

TJ          Tělovýchovná jednota 

VAM         Volejbalová akademie mládeže 

VÚH         Víceúčelová hala Havířov 

ZMH         Zastupitelstvo města Havířova 

ZŠ          Základní škola 
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Lokal Sport 
www.lokalsport.cz 

  

 

 

 

 

 

V následujícím textu je nastíněn způsob, jak by měl být Plán rozvoje sportu města Havířova v letech  
2018 – 2025 (dále jen „Plán rozvoje sportu“) implementován při reflektování ekonomických možností města  
a dalších faktorů či omezení. Předpokladem k tomu, aby byly postupně plněny definované priority Plánu 
rozvoje sportu, je pravidelná formulace a evaluace akčního plánu. Akční plán je základním nástrojem 
implementace Plánu rozvoje sportu, prostřednictvím akčního plánu by mělo dojít k postupnému naplnění 
formulované vize, strategických oblastí, priorit a opatření.  

Akční plán bude formulován pro každé následující dvouleté období a bude co nejpodrobněji upřesňovat 
formulovaná opatření, včetně časového rámce jejich plnění, zodpovědnosti či finanční náročnosti. 
Předpokladem uskutečnění akčního plánu je jeho ukotvení ke schvalovanému rozpočtu města pro následující 
období, čímž by mělo být zajištěno jak finanční krytí konkrétních opatření, tak podpora ze strany aktuální 
politické reprezentace. Tvorbu a schválení akčního plánu pro následující dvouleté období je vhodné 
uskutečnit nejpozději do měsíce září nebo října, před přípravou a schvalováním rozpočtu města. 

Jakým způsobem by měl být akční plán formulován? 

Na tvorbě akčního plánu by se měli podílet aktéři z oblasti sportu, zejména pak radní pro sport, pracovníci 
MMH, členové sportovní komise či ředitel SSRZ. Předpokladem úspěšné a efektivní implementace je 
nastavení systému, jenž vymezí jednotlivé role, povinnosti a koordinaci mezi zúčastněnými aktéry. V průběhu 
tvorby akčních plánů by mělo proběhnout setkání zodpovědných pracovníků. Akční plán by měl být poté, 
nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku, schválen zastupitelstvem města. Pro první období by 
měl být vypracován akční plán s důrazem na již započaté realizace, na neinvestiční a finančně méně náročné 
projekty. 

Plnění akčních plánů bude monitorováno. Monitorovací zpráva bude vyhotovena z údajů známých k 30. 6. 
roku, ve kterém bude končit platnost daného akčního plánu, tak, aby mohla být předložena vedení města 
před projednáváním rozpočtu na následující kalendářní rok. Monitoring bude provádět odbor školství  
a kultury pod vedením člena Rady města Havířova pro sport, přičemž bude sledováno plnění jednotlivých 
aktivit, budou vyhodnoceny splněné aktivity, včetně porovnání skutečných a plánovaných finančních nákladů, 
a budou hledány možnosti realizace aktivit nesplněných. Zároveň bude posouzeno, zda jsou aktivity stále 
aktuální v souvislosti s potřebami obyvatel a poptávkou.  

V roce 2021 se výstup monitoringu Akčního plánu na období 2020 – 2021 k Plánu rozvoje sportu města 
Havířova v letech 2018 – 2025 promítne do přípravy rozpočtu na rok 2022 a do přípravy navazujícího akčního 
plánu na léta 2022 – 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACE PLÁNU ROZVOJE 

SPORTU MĚSTA HAVÍŘOVA 

V LETECH 2018 - 2025 
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Název akce 
Rok 

dokončení 
akce 

Investice v Kč 
Vazba na 
prioritu 

/opatření 

Vybudování multifunkčního hřiště v Centrálním parku 2018 1 585 734 A 1.3 

Modernizace MSH Slávie – II. etapa, 2. část - bazénu 

Delfínek 
2018 12 641 490 A 1.2 

Rekonstrukce fotbalového areálu TJ Slovan Havířov 

(spolufinancování akce) 
2018 1 200 000 A3, B2 

Cyklostezka Havířov-Žermanická přehrada – 3. etapa 2018 1 698 892 A 4.2 

Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek lesopark 

– Na Osinách 
2018 4 841 172 A 4.2 

TJ – Havířov – Centrum reprezentace stolního tenisu – I. 

etapa (spolufinancování akce) 
2018 20 000 000 A3, B2 

Oprava šaten MSH Slávie 2018 277 114 A5.2 

Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale 

Havířov 
2018 1 748 450 A5.2 

Rekonstrukce podlahy v MSH Slávie 2018 2 399 000 A5.2 

TJ – Havířov – Centrum reprezentace stolního tenisu – 1. 

část II. etapy (spolufinancování akce) 
2019 12 000 000 A3, B2 

Rekonstrukce dětského hřiště v parku Fibichova 2019 3 333 333 A 1.3 

Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové 2019 6 356 581 A 2.1 

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kudeříková 2019 27 091 756 A 2.2 

Areál volného času – 1. etapa – zóna pod letním kinem 2019 7 151 404 A3 

Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 2019 30 708 220 A3 

Letní koupaliště nerezový bazén – nové rozvody 2019 12 088 641 A 5.2 

Zavedení systému bikesharing 2019 874 000 * A 3.7 

Oprava dětského mobiliáře v areálu ZŠ M. Pujmanové 2019 218 314 A5.2 

Rekonstrukce sauny v MSH Slávie 2019 247 630 A5.2 

CELKEM  146 461 731  

* placeno bude z rozpočtu na rok 2020 

 

VÝZNAMNÉ PROJEKTY 

REALIZOVANÉ / 

SPOLUFINANCOVANÉ  
V OBDOBÍ TVORBY AP  

(2018 – 2019) 
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V této části je prezentován akční plán pro následující dvouleté období. Akční plán specifikuje jednotlivá 
opatření – vymezuje finanční náročnost, zodpovědnost za realizaci opatření, definuje cílové skupiny, termín 
plnění či indikátory pro hodnocení naplnění daného opatření. 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_A1  

REKONSTRUKCE A REVITALITACE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ  

A LOKALIT 

Název opatření 

Opatření A 1.1  

Revitalizace počtu meziblokových hřišť v rámci revitalizace 

sídlišť 

Popis realizace opatření 

- rekonstrukce asfaltových hřišť včetně příslušenství 

- dodání a instalace nového dětského mobiliáře 

- opravy sportovního mobiliáře 

- opravy dětského mobiliáře 

Odpovědnost OKS  

Cílová skupina Občané města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 

Rok 2020 

1 800 000 Kč - asfaltová hřiště  

1 300 000 Kč - dětský mobiliář  

150 000 Kč - opravy sportovního 

mobiliáře   

350 000 Kč - opravy dětského 

mobiliáře  

Rok 2021 

1 500 000 Kč - asfaltová hřiště  

1 000 000 Kč - dětský mobiliář   

100 000 Kč - opravy sportovního 

mobiliáře    

300 000 Kč - opravy dětského 

mobiliáře  

200 000 Kč - cvičební prvky pro 

seniory  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2021 

Indikátor hodnocení 
počet zrevitalizovaných hřišť + počet opravených / nově pořízených 

mobiliářů 

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_A1  

REKONSTRUKCE A REVITALITACE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ  

A LOKALIT 

Název opatření 

Opatření A 1.2  

Realizace spádových multifunkčních hřišť v návaznosti  

na Opatření A 2.1 

Popis realizace opatření 

Příprava výstavby hřiště v části města Dolní Suchá – vytipování 

lokality vhodné pro stavbu hřiště a vypracování PD, realizace 

vybudování hřiště 

Odpovědnost OÚR 

Cílová skupina Občané Dolní Suché a přilehlých částí města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 5 230 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2020  

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

AKČNÍ PLÁN 2020 - 2021 
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Vazba na prioritu PRIORITA_A1  

REKONSTRUKCE A REVITALITACE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ  

A LOKALIT 

Název opatření Opatření A 1.3  
Rozvoj městských sportovních a volnočasových parků 

Popis realizace opatření 
Vybudování volnočasového hřiště pro děti v Parku sponzorů –  

1. etapa 

Odpovědnost OÚR 

Cílová skupina Havířovská veřejnost a návštěvníci města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 8 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace 12/2021 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu PRIORITA_A1  

REKONSTRUKCE A REVITALITACE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ  

A LOKALIT 

Název opatření Opatření A 1.4  

Rozšíření zázemí sportovních zařízení 

Popis realizace opatření Výstavba beachvolejbalového hřiště v areálu koupaliště Jindřich 

Odpovědnost OÚR  

Cílová skupina VAM Havířov, občané a návštěvníci Havířova  

Odhad finanční náročnosti 5 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH  

Předpokládaný termín realizace Do 12/2020 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_A1  

REKONSTRUKCE A REVITALITACE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ  

A LOKALIT 

Název opatření 
Opatření A 1.4  

Rozšíření zázemí sportovních zařízení 

Popis realizace opatření Zhotovení PD na rekonstrukci Bowlingu v prostorách VÚH 

Odpovědnost SSRZ 

Cílová skupina Občané a návštěvníci města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 200 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SSRZ 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2021 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 
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Vazba na prioritu 

PRIORITA_A1  

REKONSTRUKCE A REVITALITACE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ  

A LOKALIT 

Název opatření 
Opatření A 1.4  

Rozšíření zázemí sportovních zařízení 

Popis realizace opatření 
Vytvoření a vybavení prostoru pro veřejné grilování v areálu 

Minigolfu (místo bývalého skate hřiště) 

Odpovědnost SSRZ 

Cílová skupina Občané a návštěvníci města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 350 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SSRZ 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2021 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A2  

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Název opatření 
Opatření A 2.1  

Rekonstrukce venkovních sportovišť základních škol 

Popis realizace opatření Rekonstrukce hřiště při ZŠ 1. máje 

Odpovědnost OÚR 

Cílová skupina Žáci ZŠ, pedagogové, občané města Havířova  

Odhad finanční náročnosti 12 300 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2020  

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A2  

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Název opatření 
Opatření A 2.1  

Rekonstrukce venkovních sportovišť základních škol 

Popis realizace opatření Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gorkého  

Odpovědnost OÚR 

Cílová skupina Žáci ZŠ, pedagogové, občané města Havířova  

Odhad finanční náročnosti 10 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace 

Do 12/2020 - zredukování PD 

Do 12/2021 - realizace projektu (pouze za podmínky 

spolufinancování z MSK)  

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 
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Vazba na prioritu 
PRIORITA_A2  

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Název opatření 
Opatření A 2.1  

Rekonstrukce venkovních sportovišť základních škol 

Popis realizace opatření Rekonstrukce hřiště při ZŠ Mládežnická 

Odpovědnost OÚR 

Cílová skupina Žáci ZŠ, pedagogové, občané města Havířova  

Odhad finanční náročnosti 10 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace 
Do 12/2021 - zredukování PD 

Do 12/2022 - realizace projektu  

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A3   

NOVÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 3.1  

Vybudování sportovního zařízení v nádražní hale 

Popis realizace opatření 
Zpracování záměru vybudování sportovního zařízení v nádražní 

hale, vč. PD a realizace vybudování sportovního zařízení 

Odpovědnost OÚR  

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 
1 000 000 Kč - zpracování PD (2020) 

20 000 000 Kč  - realizace celé akce (začátek v r. 2021) 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace 
Do 12/2020  -  zpracování záměru a vyhotovení PD  

Do 12/2021 -  započetí realizace akce 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A3   

NOVÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 3.3  

Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku 

Popis realizace opatření 

Pro naplnění opatření je nutno získat do vlastnictví SMH pozemky 

v katastrálním území Šumbark pod stavbou krytého bazénu, 

včetně stavby krytého bazénu č. p. 595, a další pozemky, které na 

tuto stavbu navazují, vykoupení pozemků od soukromých 

subjektů, zpracování PD, zahájení akce „Dopravní napojení  

ul. U Nádraží a Opletalova“  

Odpovědnost EO, OÚR 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 

2 000 000 Kč - výkupy pozemků (r. 2020) 

1 000 000 Kč - zpracování PD (r. 2020) 

9 656 000 Kč - realizace celé akce Dopravního napojení ul. U Nádraží 

a Opletalova (začátek v r. 2021)  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace 

Do 12/2020 - výkupy pozemků, zpracování PD 

Do 12/2021 - započetí výstavby Dopravního napojení ul. U Nádraží 

a Opletalova 
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Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A3   

NOVÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 3.3  

Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku 

Popis realizace opatření 

Podpora výstavby Multifunkčního sportovního areálu Šumbark – 

I. etapa  

- výstavba tenisové haly s jedním dvorcem a multifunkčním 

využitím, která provozně nahradí stávající dvoukurtovou 

nafukovací halu, čímž dojde ke snížení nákladů na provoz 

tenisového areálu. Konečným výsledkem celé investiční akce 

bude tenisová hala s akrylátovým povrchem splňující podmínky 

pro pořádání tenisových turnajů na nejvyšší úrovni. 

*** 

Odpovědnost Tenisový klub Havířov, z.s. 

Cílová skupina 

Tenisový klub Havířov, tenisové házenkářské, florbalové, 

fotbalové a badmintonové sportovní kluby, občané a návštěvníci 

Havířova 

Odhad finanční náročnosti 
6 353 298 Kč (celkové náklady 21 177 657 Kč - 14 824 359 Kč dotace 

z MŠMT) 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH (pouze za podmínky poskytnutí dotace z MŠMT) 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2020  

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A3   

NOVÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 3.3  

Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku 

Popis realizace opatření 

Podpora výstavby Multifunkčního sportovního areálu Šumbark – 

II. etapa  

- výstavba provozní budovy s tělocvičnou částí, která bude mít 

využití pro fitness, fyzickou přípravu pro ostatní sporty v areálu, 

úpolové sporty a biliard 

Odpovědnost Tenisový klub Havířov, z.s. 

Cílová skupina 
Tenisový klub Havířov, fitness, úpolové a biliardové sportovní 

kluby, občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 
500 000 Kč – v roce 2020 (PD) 

25 000 000 Kč – v roce 2021 (realizace) 

Předpokládané zdroje financování 
Rozpočet SMH, vlastní zdroje Tenisového klubu Havířov, z.s., 

dotace z národního dotačního programu na rok 2021 

Předpokládaný termín realizace 

Rok 2020 – PD, územní a stavební řízení + žádost o investiční        

dotací na rok 2021 z národního dotačního programu 

Rok 2021 – realizace II. etapy výstavby Multifunkčního sportovního 

areálu Šumbark 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 
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Vazba na prioritu 
PRIORITA_A3   

NOVÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 3.4  

Realizace hřiště pro parkour 

Popis realizace opatření 
Vytipování vhodné lokality pro výstavbu parkourového hřiště  

a příprava PD, realizace výstavby hřiště 

Odpovědnost OKS 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova  

Odhad finanční náročnosti 2 100 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace 
Do 12/2020 - přípravná fáze 

Do 12/2021 - započetí samotné realizace vybudování hřiště 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A3   

NOVÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 3.5  

Výstavba druhé ledové plochy 

Popis realizace opatření 

Vytipování vhodné lokality pro výstavbu ledové plochy  

a stanovení způsobu financování akce, zpracování PD, realizace 

výstavby ledové plochy 

Odpovědnost OÚR, RPS  

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 
2 401 000 Kč - zpracování PD (r. 2020) 

150 000 000 Kč  - realizace výstavby celé akce (začátek v r. 2021) 

Předpokládané zdroje financování 
Rozpočet SMH + spolufinancování z dotačních programů MŠMT  

a MSK, případně prostřednictvím PPP projektu 

Předpokládaný termín realizace 
Do 12/2020 - vytipování vhodné lokality, zpracování PD 

Do 12/2021 - započetí výstavby ledové plochy 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A4  

CYKLOSTEZKY A IN-LINE STEZKY 

Název opatření 

Opatření A 4.1  

Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu 

města 

Popis realizace opatření 

Zpracování generelu cyklistické dopravy – příprava PD pro 

dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu 

města s následnou realizací akce 

Odpovědnost OKS  

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2020 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 
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Vazba na prioritu 
PRIORITA_A5  

ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 

Opatření A 4.1  

Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu 

města 

Popis realizace opatření Rozšíření systému bikesharing - navýšení počtu kol ze stávajících 

80 na cca 150 a rozšíření počtu stanovišť ze stávajících 21 na cca 

35 – jako podpora aktivního využívání cyklostezek a cyklopruhů  

Odpovědnost OKS 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova  

Odhad finanční náročnosti Dle počtu stanovišť a počtu výpůjček 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace 4 – 11/2020 a 4 – 11/2021 

Indikátor hodnocení počet nových stanovišť + počet nových kol 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A4  

CYKLOSTEZKY A IN-LINE STEZKY 

Název opatření 
Opatření A 4.3  

Vybudování in-line okruhu 

Popis realizace opatření 
Vytipování vhodné trasy pro vybudování in-line okruhu  

a zhotovení PD 

Odpovědnost OKS  

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti Dle délky okruhu 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace 
Do 12/2020 - vytipování vhodné trasy 

Do 12/2021 - zhotovení PD 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A5  

ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 5.1  

Vybavení sportovních zařízení SSRZ 

Popis realizace opatření 

SSRZ vytipuje potřeby v oblasti vybavení jednotlivých 

sportovních areálů, objektů, hřišť a sportovišť. Připraví návrh 

postupné obnovy tohoto vybavení (priority, finance, 

odpovědnost) do r. 2025  

Odpovědnost SSRZ 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti Bez samostatného finančního nároku 

Předpokládané zdroje financování X 

Předpokládaný termín realizace Do 6/2020 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 
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Vazba na prioritu 
PRIORITA_A5  

ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 5.1  

Vybavení sportovních zařízení SSRZ 

Popis realizace opatření Instalace turniketů na letní koupaliště 

Odpovědnost SSRZ, OÚR 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 1 700 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 
Rozpočet SSRZ, rozpočet SMH + spolufinancování z krajských  

a národních dotačních titulů 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2020 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A5  

ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 5.1  

Vybavení sportovních zařízení SSRZ 

Popis realizace opatření Rekonstrukce palubovky MSH Žákovská 

Odpovědnost SSRZ, OÚR 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 1 600 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 
Rozpočet SSRZ, rozpočet SMH + spolufinancování z krajských  

a národních dotačních titulů 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2021  

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A5  

ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 5.2  

Opravy sportovních zařízení SSRZ 

Popis realizace opatření 

SSRZ stanoví plán rekonstrukcí, oprav či údržby jednotlivých 

sportovních areálů, objektů, hřišť a sportovišť. Připraví návrh 

postupné realizace těchto zařízení (priority, finance, 

odpovědnost) do r. 2025  

Odpovědnost SSRZ 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti Bez samostatného finančního nároku 

Předpokládané zdroje financování X 

Předpokládaný termín realizace Do 6/2020 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 
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Vazba na prioritu 
PRIORITA_A5  

ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 5.2  

Opravy sportovních zařízení SSRZ 

Popis realizace opatření 
Montáž nové vzduchotechniky v šatnách žáků ve Víceúčelové 

hale Havířov  

Odpovědnost SSRZ, OÚR 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 700 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 
Rozpočet SSRZ, rozpočet SMH + spolufinancování z krajských  

a národních dotačních titulů 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2020 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_A5  

ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření A 5.2  

Opravy sportovních zařízení SSRZ 

Popis realizace opatření 

Letní koupaliště – nerezový bazén – 2. etapa 

V rámci 2. etapy budou provedeny následující stavební práce: 

- základy plaveckého bazénu 
- výstavba plaveckého bazénu 
- pokládka a napojení rozvodů plaveckého bazénu 
- provedení zásypů okolo bazénu 
- základy a výstavba brodítek vč. napojení potrubních rozvodů 
- zpevněné a odvodňovací plochy, napojení dešťové 

kanalizace 
- terénní úpravy, zatravnění ploch, výsadba živého plotu, 

vymezení ploch sloupy s řetězy a květináči 
Odpovědnost SSRZ, OÚR 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 30 640 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace Do 6/2020 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_B1  

EFEKTIVNÍ PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 

Opatření B 1.1  

Zahájení jednání o převodu krytého plaveckého bazénu do 

vlastnictví SMH 

Popis realizace opatření 

Projednat s MSK bezúplatný převod stavby krytého bazénu č. p. 

595, včetně pozemků v katastrálním území Šumbark pod stavbou 

krytého bazénu do vlastnictví SMH  

Odpovědnost OÚR, EO 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti Bez samostatného finančního nároku 

Předpokládané zdroje financování X 
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Předpokládaný termín realizace Zahájeno 9/2019 – 3/2020 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_B1  

EFEKTIVNÍ PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Název opatření 
Opatření B 1.3  

Prodloužení otevírací doby sportovních zařízení 

Popis realizace opatření 
Prodloužení otevírací doby skate parku a lezecké stěny v období 

říjen – listopad z původních 18:00 hod nově do 20:00 hod.  

Odpovědnost SSRZ 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 65 000 Kč / rok 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SSRZ 

Předpokládaný termín realizace 10 - 11/2020 a 10 – 11/2021 

Indikátor hodnocení splněno / probíhá / nesplněno 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_B2  

PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ 

Název opatření 
Opatření B 2.1  

Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům  

Popis realizace opatření 
Průběžná metodická podpora pro žadatele o dotace – informace  

a aktuality z dotačního řízení 

Odpovědnost OŠK 

Cílová skupina Sportovní subjekty 

Odhad finanční náročnosti Bez samostatného finančního nároku  

Předpokládané zdroje financování X 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet poskytnutých podpor  

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_B2  

PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ 

Název opatření 
Opatření B 2.1  

Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům  

Popis realizace opatření 
Metodický den se 2 semináři pro žadatele o dotace – informace  

a aktuality v oblasti poskytování dotací z rozpočtu SMH 

Odpovědnost OŠK 

Cílová skupina Sportovní subjekty 

Odhad finanční náročnosti Do 2 000 Kč / rok 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace 10/2020 a 10/2021  

Indikátor hodnocení počet seminářů + počet účastníků seminářů 
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Vazba na prioritu 
PRIORITA_B2  

PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ 

Název opatření 

Opatření B 2.2  

Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných 

jednotlivců 

Popis realizace opatření 
Poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Havířova 

Odpovědnost RMH, ZMH, OŠK 

Cílová skupina Sportovní subjekty 

Odhad finanční náročnosti 33 500 000 Kč / rok 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace celoročně  

Indikátor hodnocení 
výše poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SMH + počet 

podpořených subjektů 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_B2  

PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ 

Název opatření 

Opatření B 2.2  

Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných 

jednotlivců 

Popis realizace opatření 
Podpora sportovních subjektů výpůjčkou nebo snížením nájmu 

v zařízeních ve vlastnictví města Havířova 

Odpovědnost RMH, PO města Havířova, OŠK 

Cílová skupina Sportovní subjekty, občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti Bez samostatného finančního nároku 

Předpokládané zdroje financování X 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet takto podpořených projektů / subjektů 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_B2  

PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ 

Název opatření 

Opatření B 2.2  

Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných 

jednotlivců 

Popis realizace opatření 
Podpora výstavby Tenisové haly Hill v lokalitě Havířov-Životice 

*** 

Odpovědnost Tennis Hill Havířov, z.s. 

Cílová skupina Tennis Hill Havířov, z.s., občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 
3 000 000 Kč (celkové náklady 32 062 134 Kč – vlastní zdroje   

6 618 640 Kč, 22 443 494 Kč dotace z MŠMT) 

Předpokládané zdroje financování 
Rozpočet SMH (pouze za podmínky poskytnutí dotace z MŠMT  

a zapojení vlastních finančních zdrojů) 

Předpokládaný termín realizace Do 12/2020 

Indikátor hodnocení výše poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SMH 
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Vazba na prioritu 
PRIORITA_B2  

PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ 

Název opatření 

Opatření B 2.3  

Finanční podpora reprezentace města a sportovních center 

mládeže 

Popis realizace opatření 

Podpora dokončení výstavby Centra reprezentace stolního tenisu 

z rozpočtu statutárního města Havířova - finanční podpora 

realizátora stavby - SKST Havířov  

Odpovědnost SKST Havířov  

Cílová skupina SKST Havířov, občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 8 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH  

Předpokládaný termín realizace 6/2020 

Indikátor hodnocení výše poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SMH 

 

Vazba na prioritu 
PRIORITA_B2  

PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ 

Název opatření 

Opatření B 2.4  

Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či 

nadnárodních zdrojů 

Popis realizace opatření 

Vyhledávání vhodných dotačních titulů z krajských, národních  

a nadnárodních zdrojů a předávání informacích o možnostech 

čerpání dotací z těchto dotačních zdrojů sportovním subjektům  

Odpovědnost ORG, OŠK, OÚR 

Cílová skupina Sportovní spolky  

Odhad finanční náročnosti Bez samostatného finančního nároku  

Předpokládané zdroje financování X 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet vybraných / nabídnutých dotačních titulů  

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 

Opatření B 3.2  

Prezentace a propagace sportu na oficiálním webu města  

a sociálních sítích 

Popis realizace opatření 
Webové stránky města a facebook jako platformy prezentace 
sportovních aktivit ve městě. Směřovat tok informací od 
sportovních subjektů k tiskovému oddělení městu 

Odpovědnost KP -Tisková mluvčí 

Cílová skupina Sportovní subjekty, občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti Bez samostatného finančního nároku 

Předpokládané zdroje financování X 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet zveřejněných zpráv na webu a soc. sítích 
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Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.3  

Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů 

Popis realizace opatření 

Ocenění mimořádných sportovních výsledků subjektů 

reprezentujících město Havířov svými vynikajícími výkony  

v celostátním a mezinárodním měřítku při uspořádání 

slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců města Havířova 

Odpovědnost OŠK, MKS, KP 

Cílová skupina Sportovní subjekty, občané města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 350 000 Kč / rok 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH, rozpočet MKS 

Předpokládaný termín realizace 1. pol. 2020 a 1. pol. 2021 

Indikátor hodnocení počet oceněných subjektů 

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.4  

Zvýšení publicity sportu v Radničních listech 

Popis realizace opatření 

Zasílání informací z OŠK a informací od sportovních subjektů 

Redakci Radničních listů - pravidelná rubrika „Sportovní 

kalendář“ 

Odpovědnost KP - Redakce Radničních listů 

Cílová skupina Sportovní subjekty, občané města Havířova 

Odhad finanční náročnosti Bez samostatného finančního nároku 

Předpokládané zdroje financování X  

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet zveřejněných článků se sportovní tématikou v RL 

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.5  

Vytvoření sportovního kalendáře 

Popis realizace opatření Webová a mobilní databázová aplikace s kalendářem sportovních 

akcí a prezentací sportovních klubů a sportovišť. Možnost 

rozšíření aplikace k prezentaci dalších oblastí života města. 

Odpovědnost OŠK, externí dodavatel  

Cílová skupina Sportovní subjekty, občané města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 215 000 Kč v roce 2020  

135 000 Kč v roce 2021  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH  

Předpokládaný termín realizace Do 12/2020 – zavedení zkušebního provozu aplikace 

Do 12/2021 – spuštění ostrého provozu aplikace 

Indikátor hodnocení počet zapojených klubů + počet unikátních návštěv 
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Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.6  

Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

Popis realizace opatření Městské postupové kolo Havířovské ligy základních škol 

Odpovědnost SVČ 

Cílová skupina Občané města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 148 000 Kč / rok 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SVČ 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet zorganizovaných akcí + počty návštěvníků 

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.6  

Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

Popis realizace opatření Havířovská liga středních škol 

Odpovědnost OŠK, SŠ, sportovní subjekty 

Cílová skupina Občané města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 154 000 Kč / rok 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet zorganizovaných akcí + počty návštěvníků 

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.6  

Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

Popis realizace opatření 

Pokračování v podpoře tradičních akcí (Míčové hry pro žáky ZŠ, 

pohybová výchova pro žáky MŠ, sportovní kroužky na ZŠ a SŠ, výuka 

plavání na 1. st. ZŠ) 

Odpovědnost OŠK, MŠ, ZŠ, SŠ 

Cílová skupina Občané města Havířova 

Odhad finanční náročnosti 

35 000 Kč / rok  - Míčové hry 

300 000 Kč / rok - Pohybová výchova 

540 000 Kč / rok - Sportovní kroužky 
650 000 Kč / rok  - Výuka plavání 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet zorganizovaných aktivit + počty návštěvníků 
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Lokal Sport 
www.lokalsport.cz 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.6  

Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

Popis realizace opatření 

Pokračování v organizování tradičních akcí (badmintonový   
a bowlingový turnaj, Den otevřených dveří - Seznámení s jednotlivými 
sportovišti SSRZ Havířov, soutěž ve Skocích z 10m věže, veřejná 

bruslení) 

Odpovědnost SSRZ 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova  

Odhad finanční náročnosti 360 000 Kč / rok 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SSRZ 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet zorganizovaných akcí + počty návštěvníků 

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.6  

Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

Popis realizace opatření 

Pokračování v organizaci dalších sportovních aktivit, které SMH 

tradičně organizuje pro havířovské občany v rámci akcí Den 

Země a Evropský týden mobility, vč. EDBA, k výročí města 

zorganizovat jedinečnou samostatnou rozsáhlou sportovní akci 

„Havířov v pohybu“  

Odpovědnost OŠK 

Cílová skupina Občané a návštěvníci Havířova 

Odhad finanční náročnosti 
1 800 000 Kč v roce 2020 

300 000 Kč v roce 2021 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH  

Předpokládaný termín realizace 12/2020 (HVP), 04/2020 a 04/2021 (DZ), 09/2020 a 09/2021 (ETM) 

Indikátor hodnocení počet zorganizovaných akcí + počty návštěvníků 

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.7   

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů 

Popis realizace opatření 
Prezentace pohybových aktivit havířovských seniorů jako 

součásti projektu Havířov v pohybu  

Odpovědnost OŠK 

Cílová skupina Senioři z Havířova a okolí  

Odhad finanční náročnosti 1 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH  

Předpokládaný termín realizace 12/2020 

Indikátor hodnocení počet zapojených seniorů + počet návštěvníků - seniorů 
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Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST  

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.7   

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů 

Popis realizace opatření Nabídka sportovně společenských aktivit v domovech seniorů  

Odpovědnost DSH  

Cílová skupina Senioři z havířovských domovů seniorů 

Odhad finanční náročnosti Bez samostatného finančního nároku  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet DSH 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet zapojených seniorů + počet aktivit 

 

Vazba na prioritu 

PRIORITA_B3  

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST 

A PROPAGACE SPORTU 

Název opatření 
Opatření B 3.7   

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů 

Popis realizace opatření 

Nabídka tradičních sportovně společenských pro havířovské 
seniory (bowlingový turnaj „Seniorská kuželka“, Krajské 
sportovní hry, Sportovně společenské hry Luna, Pochod seniorů, 
pravidelné cvičení v CVA - 2x týdně SPCCH KARDIO, 4x týdně 
lekce cvičení pro členy klubů, 1x týdně lekce chůze Nordic Walking)   

Odpovědnost OSV 

Cílová skupina Senioři z Havířova  

Odhad finanční náročnosti 50 000 Kč / rok 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet SMH 

Předpokládaný termín realizace celoročně 

Indikátor hodnocení počet zapojených seniorů + počet aktivit 

 

*** Poznámka k výstavbě tenisových hal: 

V případě výstavby obou tenisových hal bude potřebnost prostor pro tenisový sport v Havířově naplněna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 - NÁVRH 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. ……/2019, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. … 

/10ZM/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Statutární město Havířov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je Magistrát města Havířova.
1
  

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek platí
2
: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci,  

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši 

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 

poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 

žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. 

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku 

oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
3
 

                                                 
1
 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

2
 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 

3
 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 



Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.  

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 

popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.  

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 

popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba 

nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo 

pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit 

orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě 

popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.  

(4) Ve stejné lhůtě podle odst. 1 tohoto článku jsou poplatníci povinni ohlásit správci 

poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku 

změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 

a zánik poplatkové povinnosti v případě změny umístění podle čl. 6 odst. 1 této 

vyhlášky. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
4
 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
5
 

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 tohoto článku nebo jeho změnu se nevztahuje na 

údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo 

evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní 

správce poplatku na své úřední desce.
6
 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 588 Kč a je tvořena: 

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 338 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů statutárního města Havířova předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 

45 075 106 Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 45 075 106 Kč děleno 76 322 (74 349 počet osob přihlášených na území obce 

plus 1 973 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve 

                                                 
4
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

5
 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 

6
 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) je rovno 590,59 Kč. Z této částky je 

stanovena sazba poplatku dle odst. 1 písm. b) tohoto článku ve výši 338 Kč.  

(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 

odst. 1 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, 

která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění 

v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 

pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
7
 

Čl. 5 

Splatnost poplatku a způsoby placení poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního 

roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 tohoto článku, 

je poplatek splatný nejpozději do posledního dne měsíce, který následuje po měsíci,  

ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 

kalendářního roku. 

(3) Poplatek lze platit:  

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb  

na příslušný účet správce poplatku,  

b) v hotovosti  

1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním 

poukazem na příslušný účet správce daně,  

2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby, přičemž součet plateb na 

všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho 

kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500000 Kč,  

3. šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,  

4. daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,   

c) přeplatkem na jiné dani, 

d) platební kartou na terminálu správce poplatku; za den platby se považuje den, kdy 

ten, kdo poplatek platí, předal platební příkaz správci poplatku. 

e) prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO); za den platby se 

považuje den, kdy byla připsána na účet správce poplatku. 

 

                                                 
7
 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích 



Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, 

která je:
8
 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 

výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 

soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 

dítěte nebo nezletilého,  

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 

domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

 

(2) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba podle čl. 2 odstavce 1 písm. a) této vyhlášky: 

a) nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří let věku, 

b) nezletilá bez stanoveného zástupce, po dobu trvání podmínek osvobození do 

dosažení zletilosti této osoby, 

c) s dlouhodobým pobytem v zahraničí přesahujícím 180 dní pobytu v příslušném 

kalendářním roce, a to z důvodu zaměstnání, podnikání, sňatku či studia; 

osvobození se poskytuje na příslušný kalendářní rok, ve kterém došlo ke splnění 

podmínky, 

d) po dobu výkonu trestu odnětí svobody, 

e) která je vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci postavené 

na území statutárního města Havířova a zároveň je ve statutárním městě Havířov 

přihlášena. Na tyto poplatníky se dále nahlíží jako na poplatníky dle čl. 2  

odst. 1 písm. a) této vyhlášky. 

(3) Úleva ve výši 50% ze sazby uvedené v čl. 4 této vyhlášky se poskytuje pro poplatníky 

uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b), kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a zároveň jsou přihlášeny ve statutárním 

městě Havířov. 

(4) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a odst. 2 písm. b), c), d), e) tohoto článku této 

vyhlášky je poplatník povinen ohlásit nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém 

nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. 

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození  

ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
9
 

                                                 
8
 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích 

9
 §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 



Čl. 7 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.
10

 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
11

 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku
12

 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku 

nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve 

svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková 

povinnosti tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 

zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.  

(2) V případě podle odstavce 1 tohoto článku vyměří správce poplatku poplatek zákonnému 

zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.  

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 

povinnost společně a nerozdílně. 

Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

 

(1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ze dne 03.12.2018 a obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ze dne 24.06.2019. 

                                                 
10

 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
11

 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
12

 § 12 zákona o místních poplatcích  



 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. 

  

Ing. Josef Bělica 

primátor města 

 

Ing. Ondřej Baránek 

náměstek primátora 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

Sejmuto z úřední desky: 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 - NÁVRH 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. ……/2019, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. … 

/10ZM/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Statutární město Havířov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je Magistrát města Havířova.
1
  

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek platí
2
: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci,  

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši 

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 

poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 

žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. 

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku 

oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
3
 

                                                 
1
 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

2
 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 

3
 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 



Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.  

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 

popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.  

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 

popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba 

nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo 

pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit 

orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě 

popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.  

(4) Ve stejné lhůtě podle odst. 1 tohoto článku jsou poplatníci povinni ohlásit správci 

poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku 

změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 

a zánik poplatkové povinnosti v případě změny umístění podle čl. 6 odst. 1 této 

vyhlášky. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
4
 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
5
 

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 tohoto článku nebo jeho změnu se nevztahuje na 

údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo 

evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní 

správce poplatku na své úřední desce.
6
 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 588 Kč a je tvořena: 

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 338 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů statutárního města Havířova předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 

45 075 106 Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 45 075 106 Kč děleno 76 322 (74 349 počet osob přihlášených na území obce 

plus 1 973 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve 

                                                 
4
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

5
 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 

6
 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) je rovno 590,59 Kč. Z této částky je 

stanovena sazba poplatku dle odst. 1 písm. b) tohoto článku ve výši 338 Kč.  

(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 

odst. 1 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, 

která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění 

v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 

pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
7
 

Čl. 5 

Splatnost poplatku a způsoby placení poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního 

roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 tohoto článku, 

je poplatek splatný nejpozději do posledního dne měsíce, který následuje po měsíci,  

ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 

kalendářního roku. 

(3) Poplatek lze platit:  

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb  

na příslušný účet správce poplatku,  

b) v hotovosti  

1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním 

poukazem na příslušný účet správce daně,  

2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby, přičemž součet plateb na 

všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho 

kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500000 Kč,  

3. šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,  

4. daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,   

c) přeplatkem na jiné dani, 

d) platební kartou na terminálu správce poplatku; za den platby se považuje den, kdy 

ten, kdo poplatek platí, předal platební příkaz správci poplatku. 

e) prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO); za den platby se 

považuje den, kdy byla připsána na účet správce poplatku. 

 

                                                 
7
 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích 



Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, 

která je:
8
 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 

výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 

soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 

dítěte nebo nezletilého,  

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 

domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

 

(2) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba podle čl. 2 odstavce 1 písm. a) této vyhlášky: 

a) nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří let věku, 

b) nezletilá bez stanoveného zástupce, po dobu trvání podmínek osvobození do 

dosažení zletilosti této osoby, 

c) s dlouhodobým pobytem v zahraničí přesahujícím 180 dní pobytu v příslušném 

kalendářním roce, a to z důvodu zaměstnání, podnikání, sňatku či studia; 

osvobození se poskytuje na příslušný kalendářní rok, ve kterém došlo ke splnění 

podmínky, 

d) po dobu výkonu trestu odnětí svobody, 

e) která je vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci postavené 

na území statutárního města Havířova a zároveň je ve statutárním městě Havířov 

přihlášena. Na tyto poplatníky se dále nahlíží jako na poplatníky dle čl. 2  

odst. 1 písm. a) této vyhlášky. 

(3) Úleva ve výši 50% ze sazby uvedené v čl. 4 této vyhlášky se poskytuje pro poplatníky 

uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b), kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a zároveň jsou přihlášeny ve statutárním 

městě Havířov. 

(4) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a odst. 2 písm. b), c), d), e) tohoto článku této 

vyhlášky je poplatník povinen ohlásit nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém 

nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. 

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození  

ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
9
 

                                                 
8
 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích 

9
 §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 



Čl. 7 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.
10

 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
11

 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku
12

 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku 

nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve 

svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková 

povinnosti tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 

zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.  

(2) V případě podle odstavce 1 tohoto článku vyměří správce poplatku poplatek zákonnému 

zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.  

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 

povinnost společně a nerozdílně. 

Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

 

(1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ze dne 03.12.2018 a obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ze dne 24.06.2019. 
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 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
11

 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
12

 § 12 zákona o místních poplatcích  



 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. 

  

Ing. Josef Bělica 

primátor města 

 

Ing. Ondřej Baránek 

náměstek primátora 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

Sejmuto z úřední desky: 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 - NÁVRH 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 
Obecně závazná vyhláška č.  ./2019 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením  

č. …/10ZM/2019 usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 

2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

(1) Statutární město Havířov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství (dále jen „poplatek“).  

(2) Správcem poplatku je Magistrát města Havířova.
1
 

 

 

Čl. 2 

Předmět a poplatník poplatku 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 

a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo 

reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 

skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro 

kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2
 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají 

veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku (dále jen 

„poplatník).
3
 

 

 

Čl. 3 

Veřejné prostranství 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, jejichž parcelní čísla 

jsou uvedena v příloze č. 1. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této vyhlášky.  

 

 

                                                 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2
 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

3
 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 

 



Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství  nejpozději v den 

zahájení užívání veřejného prostranství. Jestliže bude tento den dnem pracovního volna 

nebo státem uznaného svátku, pak je poplatník povinen splnit svoji ohlašovací 

povinnost nejpozději následující pracovní den. 

(2)  V případě umístění stavebního zařízení v souvislosti s odstraněním havárie je poplatník  

povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději první následující pracovní den. 

(3) V ohlášení poplatník uvede
4
  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li 

přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu 

pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem 

oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,  

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, 

způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností 

dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku. 

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 

v tuzemsku pro doručování.
5
 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do třiceti dnů ode dne, kdy nastala.
6
 

(6) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 tohoto článku nebo jeho změnu se nevztahuje na 

údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo 

evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní 

správce poplatku na své úřední desce.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 

                                                 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích  
5
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



Sazby poplatku 

(1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m
2
 užívaného 

veřejného prostranství a každý i započatý den:  

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb…….. 1 Kč, 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje……………....10 Kč, 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ………………………. 10 Kč, 

d) za umístění stavebních zařízení ………………………………………………… 10 Kč, 

e) za provádění výkopových prací ………………………………………………… 10 Kč,  

f)   za umístění skládek ……………………………………………………………..  10 Kč,  

g) za umístění reklamních zařízení …………………………………………………10 Kč, 

h) za užívání veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl ....5 Kč. 

 

 

 

(2) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství stanovena paušální částkou: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa …………………..............… 2 000 Kč/měsíc, 

b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ……………………………… 20 000 Kč/rok, 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý  

i započatý m
2  

…………………..…….………………..……..…………. 200 Kč/měsíc, 

d) za umístění reklamního zařízení za každý i započatý m
2 

…………………40 Kč/týden, 

e) za umístění reklamního zařízení za každý i započatý m
2 

……….……… 150 Kč/měsíc, 

f)   za umístění reklamního zařízení za každý i započatý m
2 

……………….. 1 500 Kč/rok,  

g) za umístění zařízení cirkusů …………………………………..……… 3 000 Kč/měsíc, 

h) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ……….… 3 000 Kč/týden. 

 

 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

 

(1) Poplatek je splatný: 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy 

bylo s užíváním veřejného prostranství započato, 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné poplatek 

rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první 

splátka je splatná  nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství 

započato a druhá splátka do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství, 



c) poplatek stanovený týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou je splatný 

patnáctý den následující po dni, kdy bylo s užívání veřejného prostranství 

započato.  

(2) Připadne-li konec lhůty splatnosti poplatku na sobotu, neděli nebo státem uznaný 

svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže 

následující pracovní den. 

 

Čl. 7 

Osvobození od poplatku 

(1) Poplatku nepodléhají: 

a) osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P (při užívání veřejného 

prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa), 

b) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na 

charitativní a veřejně prospěšné účely.
8
 

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) kulturní a sportovní akce pořádané na veřejném prostranství statutárním městem 

Havířov nebo pořádané pod záštitou či s finanční spoluúčastí statutárního města 

Havířov, 

b) opravy a investiční akce realizované statutárním městem Havířov, 

c) provádění výkopových prací a umístění stavebního zařízení v souvislosti 

s odstraňováním havárií, které budou do tří dnů od zahájení prací odstraněné, 

d) užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky 

statutárním městem Havířov a příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem 

je statutární město Havířov, 

e) užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky na 

veřejných prostranstvích, která nejsou v majetku statutárního města Havířov, 

f) užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky na 

základě smlouvy o pronájmu nemovitosti nebo jiné obdobné smlouvy uzavřené 

se statuárním městem Havířov  za podmínky, že plnění z této smlouvy je vyšší 

než příslušný poplatek, 

g) plochy předzahrádek, které jsou plošně a prostorově dočasně vymezeny 

mobilním (bez stavebního spojení se zemí), demontovatelným (myšleno však 

konstrukčně vzájemně stabilizovaným) uličním mobiliářem, který předmětnou 

užívanou plochu a prostor vymezuje, a to včetně vstupu na tuto plochu či prostor 

a tímto ji vizuálně a fyzicky odděluje od ostatních ploch veřejného prostranství. 

 

                                                 
8
 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 



 

(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku této vyhlášky je poplatník 

povinen ohlásit současně s plněním ohlašovací povinnosti dle čl. 4 odst. 1 a 2 této 

vyhlášky. 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození  

ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9 

 

Čl. 8 

Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.
10

 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
11

 

 

Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními 

předpisy. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství ze dne 28.03.2011 a obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou 

se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011  o místním poplatků za užívání 

veřejného prostranství, ze dne 24.06.2019.  

 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020. 

Součástí vyhlášky je: 

Příloha č. 1 – seznam parcelních čísel pozemků, na kterých se nacházejí vyjmenovaná veřejná 

prostranství statutárního města Havířov. 

 

 

Ing. Josef Bělica  

primátor města  

 

 

Ing. Ondřej Baránek 

                                                 
9
 §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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náměstek primátora  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

 

 

Sejmuto z úřední desky: 

 

 



Seznam parc. čísel pozemků veřejných prostranství Příloha č. 1 k OZV č.

2/1 203/31 363 464/108 486/3 2996/32 234/4 304/14 202/57

2/4 203/34 364 464/109 486/4 3006/1 521/7 304/15 202/58

11 203/35 370/2 464/111 486/6 3006/3 203/75 304/16 202/59

15 203/36 374 464/116 486/7 3006/4 203/76 304/17 203/12

21 203/37 397/2 464/117 511/9 3006/5 203/83 304/18 203/14

22 203/38 397/3 464/118 511/10 3006/6 41/3 304/19 203/15

24/1 203/39 398/3 464/119 511/12 3210 41/4 15/1 203/21

24/5 203/41 400/4 464/120 511/14 90/1 204/25 6/6 203/25

35 203/42 400/6 464/121 511/16 113/8 511/74 6/7 203/26

45/1 203/43 464/40 464/122 511/17 344/1 511/75 2/2 203/27

47 203/45 464/42 464/127 511/18 344/3 511/76 36 203/32

48 203/49 464/43 464/128 511/20 381/1 511/80 45/2 203/33

53 203/50 464/44 464/129 511/21 381/2 511/87 51 203/40

56/1 203/51 464/45 464/130 511/23 381/3 511/88 55/2 203/47

56/8 203/53 464/48 464/131 511/27 388/1 511/91 56/3 203/52

56/9 203/54 464/49 464/132 511/29 388/2 511/92 56/5 203/55

72 204/8 464/51 464/133 511/37 388/3 511/93 56/6 203/56

81 214 464/53 464/134 511/39 388/4 511/101 56/7 203/57

85 219 464/54 464/135 511/41 392/1 511/102 59 203/58

92/1 223 464/55 464/138 511/44 392/3 511/104 61 204/9

92/3 229 464/56 464/140 511/45 392/4 511/108 73 272

113/1 234 464/57 464/141 511/50 396/1 511/109 88/1 284

113/3 235/2 464/58 464/142 511/51 396/2 511/110 88/3 294

113/4 235/3 464/59 464/146 511/53 396/3 203/92 109/1 317

113/5 235/4 464/62 464/149 511/56 6/1 298/1 109/2 326

118 235/6 464/64 464/150 511/58 243/1 582/14 109/3 334/1

128 246 464/65 464/153 511/59 270/1 45/3 109/4 334/2

132 249 464/66 464/154 511/62 41/1 45/4 109/5 335/3

136 252 464/67 464/155 511/66 41/2 205/5 112 335/5

144 257/1 464/71 464/156 524/40 524/112 236/3 113/2 397/4

152 257/3 464/72 464/157 524/64 524/113 53/2 137/2 397/5

153 261 464/76 464/158 524/74 524/114 274/3 137/3 397/6

202/5 265 464/77 464/159 524/76 202/79 137/5 397/7

202/7 283/1 464/78 464/160 524/79 202/80 524/117 145 398/2

202/9 283/2 464/80 464/161 524/82 202/84 524/118 202/1 398/4

202/12 291 464/81 464/163 582/2-část 202/87 596/17 202/2 400/1

202/14 293 464/83 464/165 597/1 486/10 596/22 202/6 400/9

202/15 298 464/85 464/167 604 202/94 1632/7 202/8 400/10

202/16 304 464/86 464/168 1856/3 202/95 1632/11 202/10 400/27

202/18 306 464/87 464/171 1856/5 202/96 1814/35 202/11 400/29

202/19 308/6 464/88 464/172 1856/7 202/97 1814/38 202/13 425/1

202/23 308/7 464/93 464/173 1856/9 219/1 293/1 202/17 426

202/24 310 464/95 464/174 2996/3 219/2 1401/3 202/20 439/1

202/35 318 464/96 464/202 2996/6 223/1 1401/4 202/21 439/2

203/13 320 464/97 464/206 2996/7 223/2 1401/5 202/22 444/3

203/16 325 464/99 464/207 2996/8 229/1 308/9 202/34 464/36

203/20 333 464/101 464/208 2996/9 229/2 304/1 202/38 464/37

203/22 351 464/103 464/209 2996/27 234/1 304/11 202/39 464/38

203/23 354 464/104 464/215 2996/28 234/2 304/12 202/40 464/39

203/24 355 464/105 484/452 2996/30 234/3 304/13 202/56 464/41

kat. území Bludovice



Seznam parc. čísel pozemků veřejných prostranství Příloha č. 1 k OZV č.

464/46 464/184 597/2 1992/2 3009/3 2090/12 511/77 203/90 1765/13

464/47 464/196 597/4 1999/1 2996/35 2090/14 511/78 203/91 1388/13

464/50 464/197 597/5 1999/3 2996/36 2090/15 511/79 203/87 1411/5

464/52 464/198 605 2044/1 389/1 2592/7 511/81 203/89 1414/33

464/60 464/199 638 2044/3 389/2 2595/1 511/82 203/88 1414/34

464/61 464/200 645/2 2045/1 389/3 2595/2 511/83 203/86 1626/2

464/63 464/201 645/3 2049/1 390/1 581/118 511/84 2507/1 1630/2

464/68 464/210 645/4 2070/2 390/2 580/164 511/85 2507/2 1980/3

464/69 464/211 722/2 2093/35 390/3 202/78 511/86 109/9 596/28

464/70 464/212 1327 2116 390/4 202/81 511/89 109/10 1414/27

464/75 464/213 1329/2 2117 399/1 202/82 511/90 1622/4 1414/28

464/79 464/214 1401/1 2128 399/4 202/83 511/95 2036/6 2592/16

464/82 464/216 1495 2144 399/5 202/85 511/96 2038/7 2592/17

464/84 484/1 1588/10 2171 62/1 202/86 511/105 2038/8 2592/18

464/89 484/433 1609 2200 117/1 2995/15 511/106 2038/10 2592/19

464/90 486/2 1610/2 2213/1 154/1 2995/16 511/107 2038/12 2592/20

464/91 486/5 1624/2 2227 305/1 2995/17 520/1 2038/13 2592/22

464/92 486/8 1675 2270/9 397/17 511/73 520/2 2038/16 2592/21

464/94 511/3 1676/1 2275/5 425/6 524/115 609/1 2038/17 2592/27

464/98 511/6 1683/2 2523/4 444/7 511/72 609/2 2039/26 2592/28

464/100 511/24 1683/3 2524 62/5 202/88 609/3 2039/27 2592/26

464/102 511/25 1701/5 2538/3 1814/13 202/89 609/4 2040/9 2592/24

464/106 511/26 1704/3 2545/3 1814/14 202/90 1274/4 2043/25 2592/31

464/107 511/28 1709/1 2555/1 1814/15 202/91 1326/1 1609/1 2592/30

464/110 511/30 1716 2567/1 1814/16 202/92 1326/2 2179/2 2592/29

464/112 511/36 1737 2567/2 1814/17 202/93 1326/3 2180/8 2809/54

464/113 511/48 1799/2 2574/1 1814/18 203/68 1401/1 2195/5 2809/55

464/114 511/49 1813/2 2591/2 1814/19 203/69 1629/104 2220/3 2809/56

464/115 511/52 1814/4 2592/1 1814/20 203/71 1676/1 2225/13 596/27

464/123 511/63 1814/5 2592/2 203/78 1709/1 2216/3 1856/13

464/124 520/1 1823/15 2827/10 1814/21 203/79 1813/2 2218/2 1856/11

464/125 520/2 1823/16 2937/2 1814/22 398/9 1992/1 317/1 1814/36

464/126 524/1 1823/17 2937/3 1814/23 203/74 1992/2 317/2 1814/33

464/136 524/2 1823/47 2938/1 2121/8 203/70 2045/1 464/222 1762/3

464/137 524/67 1856/2 2938/2 2538/4 326/1 2045/3 1814/32 1762/2

464/139 524/90 1856/8 2938/3 2590/11 326/2 2070/2 317/3 1632/9

464/143 524/91 1880/1 2938/5 2590/12 334/3 2370/3 315/6 1632/8

464/144 524/92 1880/2 2938/6 2593/3 334/4 2515/3 596/16 1632/5

464/145 524/93 1880/3 2938/7 421/4 365/2 2515/4 596/18 596/21

464/147 524/94 1880/4 2939 421/1 109/8 2515/5 596/19 596/15

464/148 524/95 1888/2 2979/3 2170/22 204/18 2515/11 596/20 400/33

464/151 524/101 1896 2979/4 2170/25 204/19 2592/8 596/23 397/26

464/152 561/3 1923/1 2996/11 2170/26 204/20 2592/9 1632/6 397/25

464/162 572 1930 2996/21 2170/28 204/21 2592/10 1632/10 588/15

464/164 580/1 1964 2996/22 2170/29 204/22 2681/1 1814/34 1814/30

464/166 580/158 1965 2996/23 2172/1 204/23 2938/15 1814/37 1814/29

464/169 581/1 1973/2 2996/31 2172/5 204/24 2938/17 1856/12 1814/28

464/170 581/109 1980/1 2996/33 2177/3 439/1 2938/18 2592/37 1814/27

464/175 588/2 1980/2 2996/34 1814/24 439/2 2938/19 2592/39 596/13

464/183 596/3 1992/1 3009/1 1814/25 464/221 2938/25 2592/41 1814/26

kat. území Bludovice



Seznam parc. čísel pozemků veřejných prostranství Příloha č. 1 k OZV č.

1629/101 25-mimo budovu

2593/4 307-mimo budovu

3211/1

3209

2259

1814/8

1814/7

1814/6

1814/2

1814/1

1632/4

1632/3

1632/2

1632/1

1631/8

1629/93

1351/2

1329/4

1329/1

1328

596/12

596/11

596/10

596/9

596/8

596/7

596/5

596/2

596/1

519

398/1

397/24

397/15

397/14

397/13

397/12

397/11

397/10

397/9

397/8

397/1

92/2

203/17-mimo budovu

203/62-mimo budovu

203/18-mimo budovu

203/19-mimo budovu

2995/1

25-mimo budovu

315/1-mimo budovu a oplocenou část

308/11

kat. území Bludovice



kat. území  Dolní Suchá

18/10 2736/15 2516/12 2735 2383/3 586/2 63/2

63/18 1448/13 2491/15 2733 2383/1 484/2 37

63/17 2730/15 2491/4 2732 2382 403 35

153/12 2730/14 2491/3 2731 2381 402 34

153/11 2730/13 2491/2 2730 2380/2 401 33

153/10 2730/12 2491/1 2728 2379 400 32

2738/14 2730/11 540/1 2656/2 2367 399 31

2759/34 2730/10 520/2 2656/1 2366/2 397 30

2759/33 2730/9 520/1 2651/2 2366/1 396 29

2759/32 2730/8 385/5 2651/1 2365 392/4

2759/31 2730/7 385/4 2647 2364 392/3

2759/30 2730/6 411/2 2644 2363 387

2759/29 2730/5 428/4 2643 2362 385/3

2759/28 2730/4 428/3 2642 2361 385/2

2759/27 2730/3 2755/52 2641 2360 371

2759/26 2730/1 2755/51 2640 2331/4 351

2759/25 2728/9 2755/50 2639 2331/3 350

2759/24 2728/1 2755/47 2638 2331/2 349

2759/23 1787/4 2755/46 2634/2 2331/1 311

2759/22 2730/2 2755/44 2633/2 2317 309

2759/21 2728/10 2755/43 2631 2160 308

2759/20 147/23 2755/42 2630 2159/2 302

2759/19 1981/2 2755/41 2629/2 2159/1 300

2759/18 1981/1 2755/40 2629/1 1985/1 294

2759/17 1412/2 2755/39 2628 1982 280

2759/16 2475/2 2755/9 2627 1981 272/2

2759/15 2420/2 2755/8 2623 1980 272/1

2759/14 2758/2 2755/5 2622 1979 265/3

2759/13 2758/1 2755/4 2620 1952/1 264/2

2759/12 2757 2755/3 2615/3 1951 264/1

2759/11 435/2 2755/2 2615/2 1949 262

2759/10 2756/3 2755/1 2615/1 1948 249/2

2759/9 2756/2 2750/12 2606/2 1947/1 247

2759/8 2756/1 2750/11 2606/1 1937 210

2759/7 2331/5 2750/10 2588/2 1895/1 152/4

2759/6 2755/63 2750/5 2588/1 1880/3 147/15

2759/5 2755/62 2750/4 2573/4 1817 135

2759/4 2755/61 2750/3 2534/2 1812 134

2759/3 2755/60 2750/2 2524/2 1811 133

2759/2 2755/59 2740 2522 1810 132

2759/1 2734/1 2738/2 2516/9 1793 125/1

1448/17 2590/21 2737/1 2516/8 1706 124

2333/4 2566/8 2736/8 2516/7 1447 63/11

1448/14 2566/7 2736/7 2516/6 1446 63/10

2651/5 2566/6 2736/6 2516/5 1411 63/9

2651/3 2566/5 2736/5 2516/4 1310/5 63/7

2651/6 2566/4 2736/4 2493 626 63/6

2651/4 2566/3 2736/3 2492/1 589 63/5

2736/16 2566/2 2736/2 2477/2 588 63/4

2736/17 2541 2736/1 2383/6 586/5 63/3

kat. území Dolní Suchá



kat. úz. Havířov-město

1 226 423 601 792 969 1160 1361 1622

3 227 434 602 796 976 1163 1362 1946

9 232 435 608 801 977 1164 1363 1958

20 238 441 612 814 978 1165 1370 1964

21 239 443 623 821 979 1166 1371 1965

22 240 447 624 825 980 1169 1372 1966

23 241 458 625 830 981 1170 1397 1970

24 245 459 626 833 982 1172 1398 1974

28 253 463 627 836 987 1175 1399 1977

29 254 464 631 839 994 1176 1400 1990

62 255 465 646 845 998 1178 1415 1991

63 257 466 647 851 999 1181 1416 1992

64 258 467 652 853 1009 1184 1417 1996

65 259 468 653 854 1010 1185 1418 2003

66 260 469 656 855 1011 1188 1420 2020

67 279 470 662 856 1012 1188 1423 2021

68 280 471 663 861 1019 1201 1424 2022

88 281 472 669 866 1023 1202 1426 2024

98 307 474 674 873 1024 1204 1427 2027

99 309 479* 678 874 1032 1205 1428 2028

100 310 490 683 878 1036 1231 1429 2029

109 311 491 684 879 1037 1232 1441 2030

110 312 492 703 882 1038 1233 1441 2031

111 314 494 710 883 1039 1235 1442 2077

112 321 500 711 884 1040 1238 1443 2083

117 322 509 715 885 1047 1241 1457 2084

118 328 510 716 886 1058 1259 1459 2085

119 330 518 717 887 1059 1260 1468 2086

125 336 519 718 888 1060 1265 1469 2087

128 357 521 723 893 1061 1266 1470 2088

132 358 522 734 898 1062 1268 1471 2089

133 359 523 737 899 1063 1269 1473 2090

135 360 539 748 904 1080 1270 1474 2093

150 361 540 754 908 1081 1273 1482 2096

151 365 541 755 912 1082 1279 1483 2112

152 367 547 756 914 1099 1280 1485 2113

164 374 549 757 918 1100 1281 1486 2117

165 377 550 758 919 1101 1291 1503 2121

166 378 551 759 920 1106 1292 1504 2122

167 379 552 763 924 1109 1293 1510 2126

168 380 553 768 925 1114 1309 1518 2128

171 381 563 770 933 1115 1310 1519 2134

172 398 564 771 942 1116 1311 1520 2148

173 399 565 772 951 1120 1313 1529 2149

174 400 566 778 952 1124 1314 1530 2153

193 402 574 783 956 1132 1339 1532 2157

194 406 581 785 964 1133 1340 1533 2161

209 410 590 789 965 1135 1341 1535 2162

210 413 591 790 966 1146 1355 1536 2164

222 415 592 791 967 1159 1356 1616 2167

kat. území Havířov-město



kat. úz. Havířov-město

2168 2326 2741 3749 4009 4327 4949 4999 5051

2169 2331 2753 3750 4010 4364 4950 5000 5052

2171 2335 2762 3811 4011 4370 4951 5001 5053

2174 2339 2763 3812 4013 4371 4952 5002 5054

2176 2343 2764 3813 4017 4383 4953 5003 5055

2177 2344 2765 3814 4018 4415 4954 5004 5056

2178 2345 2766 3815 4022 4416 4955 5005 5057

2179 2346 2767 3816 4025 4472 4956 5006 5058

2180 2347 2768 3817 4026 4502 4957 5007 5059

2181 2348 2769 3818 4028 4512 4958 5008 5060

2181 2351 2770 3820 4030 4513 4959 5009 5061

2183 2352 2771 3821 4031 4514 4960 5010 5062

2185 2354 2772 3822 4033 4515 4961 5011 5063

2186 2361 2773 3823 4035 4516 4962 5012 5064

2187 2362 2774 3824 4036 4539 4963 5013 5065

2188 2364 2775 3825 4037 4558 4964 5014 5066

2189 2365 2776 3826 4039 4559 4965 5015 5067

2190 2366 2777 3829 4042 4560 4966 5016 5068

2192 2367 2778 3832 4043 4561 4967 5017 5069

2193 2368 2779 3833 4045 4562 4968 5019 5070

2196 2369 2780 3834 4048 4563 4969 5020 5071

2199 2373 2781 3837 4049 4569 4970 5021 5072

2201 2374 2782 3838 4051 4570 4971 5022 5073

2202 2375 2801 3859 4063 4590 4972 5023 5074

2203 2377 2820 3861 4087 4591 4973 5024 5075

2204 2378 2834 3880 4089 4601 4974 5025 5076

2207 2380 3533 3881 4093 4602 4975 5026 5077

2218 2382 3553 3882 4098 4624 4976 5027 5078

2234 2383 3554 3883 4099 4642 4977 5028 5079

2253 2384 3558 3886 4119 4656 4978 5029 1059/1

2263 2487 3664 3914 4120 4678 4979 5030 1060/1

2264 2488 3667 3931 4122 4693 4980 5031 1060/2

2265 2491 3668 3933 4124 4726 4981 5032 1060/3

2274 2522 3669 3934 4125 4737 4982 5033 1060/4

2288 2525 3704 3943 4126 4741 4983 5034 1060/5

2294 2527 3708 3944 4128 4755 4984 5035 1106/2

2296 2528 3711 3977 4154 4759 4985 5036 1135/2

2297 2530 3712 3979 4165 4769 4986 5037 1169/1

2302 2548 3714 3980 4179 4782 4987 5038 1174/2

2303 2549 3716 3981 4182 4785 4988 5039 1174/4

2304 2552 3718 3983 4185 4790 4989 5040 1201/1

2305 2558 3719 3984 4186 4810 4990 5041 1201/2

2311 2564 3720 3986 4198 4815 4991 5042 1212/1

2312 2726 3722 3987 4201 4852 4992 5043 1212/2

2318 2727 3724 4001 4202 4873 4993 5044 1218/2

2319 2728 3725 4003 4227 4887 4994 5045 1233/1

2320 2732 3738 4005 4232 4906 4995 5047 1233/2

2321 2736 3746 4006 4237 4946 4996 5048 1233/3

2322 2739 3747 4007 4238 4947 4997 5049 1234/1

2325 2740 3748 4008 4306 4948 4998 5050 1234/2

kat. území Havířov-město



kat. úz. Havířov-město

1234/3 1965/3 2193/4 2741/1 3671/6 3885/1 4382/3 921/4

1234/4 1965/4 2193/5 2741/4 3674/7 3885/2 443/2 922/1

1236/1 1965/5 2194/1 2742/2 3674/8 3887/1 4705/1 922/2

1236/16 1970/1 2194/2 2746/2 368/3 3887/2 4705/2 922/3

1236/17 1996/1 2194/3 2747/1 3702/2 3910/2 4705/3 924/2

1236/18 1996/3 2194/4 2748/10 3702/3 3925/1 4705/4 924/3

1236/19 2003/1 2220/1 2748/11 3703/2 3931/1 4705/5 924/4

1236/2 2020/1 2220/2 2748/12 3703/4 3931/2 473/1 925/1

1236/20 2020/10 2220/3 2748/13 3703/5 3933/1 473/2 957/1

1236/21 2020/11 2220/4 2752/11 3705/5 3933/2 480/1 957/2

1236/3 2020/12 2230/10 2752/12 3709/1 3933/3 480/2 957/3

1236/7 2020/2 2230/16 2752/13 3709/2 3986/1 4810/1 964/2

1236/8 2020/3 2230/17 2752/14 3710/1 3986/2 4810/2 977/1

1236/9 2020/4 2230/18 2752/2 3711/1 3986/3 4810/3 977/2

1237/1 2020/5 2230/19 2752/6 3711/2 4018/1 4810/4 837

1237/2 2020/6 2230/21 2769/1 3712/1 4018/2 4810/5 930

1237/3 2020/7 2230/23 2769/2 3712/2 402/2 4816/2 3874

124/1 2020/8 2230/26 2775/1 3713/2 4028/3 4874/1 3935

124/2 2020/9 2230/35 2837/1 3715/1 4042/1 4874/2 4086/7

126/1 2027/1 2230/36 2837/1 3715/2 4042/2 494/1 3674/6

126/2 2028/1 2230/37 2837/2 3723/1 4120/1 4945/1 3674/9

126/3 2028/2 2230/38 2837/3 3723/2 4125/1 4945/2 3674/10

127/1 2077/1 2230/39 322/1 3723/3 4125/3 4945/3 3703/1

127/2 2077/3 2230/40 322/2 3723/4 4125/4 4945/4 3703/3

1273/1 2077/5 2230/41 331/1 3723/5 4125/5 4945/5 1498/2

1273/3 2077/6 2230/43 331/2 3723/6 4125/6 4945/6 4085/1

1273/3 2080/1 2230/44 331/3 3723/7 4127/1 496/2 4085/5

1274/4 2080/2 2230/48 331/4 3724/1 4127/2 521/2 4085/6

1274/4 2082/3 2230/49 331/6 3724/2 4127/3 521/3 4085/7

1274/5 2083/1 2230/5 331/6 3724/3 4127/4 583/2 4085/8

1274/6 2083/2 2230/50 331/9 3724/4 414/2 61/1 4085/9

1274/6 2083/3 2230/6 3662/2 3724/5 4166/1 61/2 4085/10

1274/7 2085/1 2265/1 3663/1 3738/1 4166/2 61/3 4085/11

1294/2 2085/2 2265/6 3663/2 3739/6 4166/3 649/1 4085/12

1295/2 2088/1 2265/7 3663/3 3739/7 4166/4 649/3 4085/13

1498/1 2088/2 2327/1 3663/4 3748/1 425/2 803/1

1531/1 2096/3 2354/1 3663/5 3809/12 4271/1 803/2

1531/2 2117/1 2381/1 3663/6 3809/8 4271/2 810/1

1531/3 2117/4 2387/1 3665/1 3809/9 4306/1 810/2

1534/1 2130/1 2387/2 3665/2 3810/1 4306/2 810/3 parkoviště

1534/2 2130/2 2600/6 3665/3 3810/2 4306/3 815/1

1536/1 2164/1 2601/1 3666/1 3828/1 4317/1 815/2

1536/7 2164/2 2727/1 3666/2 3834/1 4317/2 833/2

1536/8 2169/2 2727/7 3666/3 3834/3 4343/1 833/3

1536/9 2169/3 2727/8 3666/4 3834/4 4343/2 833/4

1539/1 2169/4 2733/6 3666/5 3835/1 4343/3 852/1

1539/2 2173/1 2733/7 3671/1 3835/2 4343/4 852/2

1964/1 2173/2 2738/5 3671/2 3835/6 4343/5 921/1

1965/1 2182/1 2739/1 3671/4 3835/7 4382/1 921/2

1965/2 2193/1 2739/4 3671/5 3835/8 4382/2 921/3

* vyjma plochy

kat. území Havířov-město



kat. úz. Havířov-město

2230/24 - část mimo budovu a mimo oplocenou plochu 

1203 - část mimo budovu

kat. území Havířov-město



kat. území Šumbark

4 257 812 2456 1213/10 1374/119 1374/182 1374/40 1374/95

23 258 827 2457 1213/16 1374/12 1374/183 1374/41 1374/96

28 263 828 2459 1213/17 1374/120 1374/184 1374/42 1374/97

31 264 882 2460 1213/20 1374/122 1374/185 1374/44 1374/98

32 269 914 2461 1213/23 1374/123 1374/186 1374/45 1374/99

33 270 959 2464 1213/29 1374/124 1374/187 1374/46 1390/16

35 275 1103 2467 1213/30 1374/13 1374/188 1374/47 1390/18

38 277 1122 2468 1213/31 1374/132 1374/189 1374/49 1390/19

43 282 1251 2475 1213/32 1374/135 1374/19 1374/5 1390/7

44 286 1299 1/1 1213/57 1374/136 1374/190 1374/50 1393/1

60 290 1322 1/2 1213/61 1374/14 1374/191 1374/51 1393/2

61 291 1369 12/1 1215/1 1374/140 1374/192 1374/52 1395/1

65 295 1371 22/1 1215/2 1374/141 1374/193 1374/53 1395/87

81 296 1372 28/1 1215/4 1374/142 1374/194 1374/55 1408/1

82 300 1445 29/1 131/1 1374/143 1374/195 1374/56 1408/107

92 301 1503 12/2 131/2 1374/144 1374/196 1374/57 1408/64

102 305 1514 22/2 1323/1 1374/145 1374/197 1374/58 141/1

112 306 1516 28/2 1323/10 1374/146 1374/198 1374/59 141/2

122 311 1536 28/3 1323/11 1374/147 1374/199 1374/6 141/3

132 315 1608 29/3 1323/2 1374/148 1374/2 1374/60 1422/1

144 316 1635 29/4 1323/3 1374/149 1374/20 1374/61 1422/3

148 320 1643 1/7 1323/4 1374/15 1374/200 1374/62 1430/5

155 321 1653 101/1 1323/5 1374/150 1374/201 1374/63 1431/10

165 331 1678 101/2 1323/6 1374/151 1374/202 1374/64 1431/11

176 332 1692 101/3 1323/9 1374/152 1374/203 1374/67 1431/12

177 333 1693 1013/2 1326/5 1374/153 1374/204 1374/68 1431/13

178 335 1695 1022/1 1350/2 1374/155 1374/205 1374/69 1431/14

182 336 1696 1022/4 1350/3 1374/156 1374/206 1374/70 1431/15

186 337 1745 1028/2 1350/4 1374/157 1374/207 1374/72 1431/18

187 350 1797 1037/2 1350/5 1374/158 1374/208 1374/74 1431/27

192 356 1798 111/1 1374/1 1374/159 1374/209 1374/75 1431/30

193 368 1861 111/2 1374/10 1374/16 1374/21 1374/76 1431/39

196 372 1916 111/3 1374/100 1374/160 1374/210 1374/77 1431/40

198 373 2029 1189/14 1374/101 1374/161 1374/211 1374/78 1431/41

199 375 2168 1189/15 1374/102 1374/162 1374/22 1374/79 1431/42

215 381 2169 1189/16 1374/103 1374/163 1374/24 1374/8 1431/5

216 403 2261 1197/1 1374/104 1374/164 1374/25 1374/80 1431/9

217 442 2271 1197/2 1374/105 1374/165 1374/27 1374/81 1435/1

218 445 2275 1197/4 1374/106 1374/166 1374/29 1374/82 1435/11

219 569 2282 1198/2 1374/107 1374/167 1374/3 1374/84 1435/2

227 594 2283 1198/3 1374/108 1374/168 1374/30 1374/85 1435/6

228 595 2316 1203/1 1374/109 1374/169 1374/31 1374/86 1435/7

233 625 2317 1203/12 1374/110 1374/170 1374/32 1374/87 1435/8

234 647 2318 1203/5 1374/111 1374/176 1374/33 1374/88 1435/9

239 655 2378 1203/7 1374/112 1374/177 1374/34 1374/89 1448/1

240 686 2384 1203/8 1374/113 1374/178 1374/35 1374/9 1448/10

245 688 2402 121/1 1374/114 1374/179 1374/36 1374/91 1448/11

246 713 2408 121/2 1374/115 1374/18 1374/37 1374/92 1448/12

251 714 2454 121/3 1374/116 1374/180 1374/38 1374/93 1448/13

252 716 2455 1212/3 1374/117 1374/181 1374/4 1374/94 1448/14

kat. území Šumbark



kat. území Šumbark

1448/15 1452/11 1460/13 1460/189 1460/244 1460/67 1475/12 1691/4 1995/7

1448/16 1454/1 1460/130 1460/19 1460/245 1460/68 1475/13 1691/5 2001/1

1448/17 1454/1 1460/132 1460/190 1460/246 1460/7 1475/20 1691/6 2001/2

1448/18 1454/10 1460/133 1460/191 1460/25 1460/70 1475/21 1691/7 2008/12

1448/19 1454/10 1460/134 1460/192 1460/258 1460/71 1475/3 1691/8 2008/160

1448/2 1454/2 1460/135 1460/193 1460/259 1460/72 1475/5 1691/9 2008/161

1448/22 1454/2 1460/137 1460/195 1460/26 1460/73 1494/1 1698/2 2008/167

1448/23 1454/3 1460/139 1460/196 1460/260 1460/74 1494/14 1698/3 2008/173

1448/24 1454/3 1460/14 1460/197 1460/261 1460/75 1494/18 1704/3 2008/175

1448/25 1454/4 1460/140 1460/198 1460/262 1460/76 1509/1 1704/4 2008/178

1448/26 1454/4 1460/141 1460/2 1460/263 1460/78 1509/2 1713/2 2008/179

1448/27 1454/5 1460/142 1460/20 1460/264 1460/79 1520/1 1713/3 2008/180

1448/28 1454/5 1460/143 1460/202 1460/267 1460/8 1523/1 1713/4 2008/181

1448/29 1454/6 1460/144 1460/206 1460/268 1460/81 1523/4 1713/5 2008/182

1448/3 1454/6 1460/145 1460/207 1460/269 1460/82 1528/2 1737/6 2008/8

1448/30 1454/7 1460/146 1460/208 1460/27 1460/83 1535/15 1792/1 2026/16

1448/31 1454/7 1460/147 1460/209 1460/272 1460/84 1535/2 1792/10 2036/1

1448/32 1454/8 1460/148 1460/21 1460/273 1460/86 1535/24 1792/5 2036/2

1448/33 1454/8 1460/149 1460/210 1460/28 1460/87 1535/3 1792/8 2045/1

1448/34 1454/9 1460/15 1460/211 1460/29 1460/88 1535/4 1792/9 2045/6

1448/35 1454/9 1460/150 1460/212 1460/3 1460/89 1535/42 1849/2 2046/1

1448/36 1460/1 1460/151 1460/213 1460/30 1460/90 1535/43 1849/3 2046/2

1448/37 1460/10 1460/152 1460/214 1460/31 1460/91 1535/44 186/1 2052/2

1448/38 1460/100 1460/153 1460/215 1460/32 1460/92 1535/45 186/2 2061/1

1448/39 1460/102 1460/155 1460/216 1460/34 1460/93 1535/83 186/3 2061/2

1448/4 1460/103 1460/156 1460/22 1460/35 1460/94 1535/84 1863/3 2080/7

1448/40 1460/104 1460/157 1460/221 1460/36 1460/95 1535/85 1863/4 2080/8

1448/41 1460/105 1460/158 1460/222 1460/38 1460/96 154/1 1874/1 2105/1

1448/42 1460/106 1460/159 1460/223 1460/39 1460/97 154/2 1885/2 2105/100

1448/43 1460/107 1460/16 1460/224 1460/4 1460/98 154/3 1885/4 2105/101

1448/44 1460/108 1460/160 1460/225 1460/40 1460/99 1604/1 1885/5 2105/102

1448/45 1460/109 1460/161 1460/226 1460/41 1461/2 1604/1 1885/7 2105/103

1448/46 1460/11 1460/162 1460/227 1460/42 1461/8 1604/4 1888/1 2105/104

1448/47 1460/110 1460/163 1460/228 1460/43 1465/1 1604/4 1888/2 2105/105

1448/48 1460/111 1460/164 1460/229 1460/44 1465/10 1604/5 1888/4 2105/106

1448/49 1460/112 1460/165 1460/23 1460/45 1465/11 1604/5 1888/5 2105/108

1448/50 1460/113 1460/166 1460/230 1460/46 1465/12 164/1 1891/52 2105/109

1448/51 1460/114 1460/168 1460/231 1460/48 1465/13 164/2 1891/6 2105/110

1448/52 1460/115 1460/169 1460/232 1460/49 1465/14 164/3 1891/7 2105/111

1448/53 1460/116 1460/170 1460/233 1460/5 1465/15 164/4 1920/1 2105/112

1448/54 1460/117 1460/171 1460/234 1460/50 1465/16 1642/12 194/1 2105/113

1448/55 1460/118 1460/172 1460/235 1460/51 1465/18 1665/7 194/2 2105/114

1448/56 1460/12 1460/18 1460/237 1460/57 1465/19 1666/2 1964/2 2105/115

1448/57 1460/120 1460/181 1460/238 1460/6 1465/3 1666/4 1964/4 2105/116

1448/58 1460/122 1460/183 1460/239 1460/60 1465/4 1691/1 1964/5 2105/117

1448/59 1460/124 1460/184 1460/24 1460/62 1465/5 1691/10 1995/1 2105/118

1448/60 1460/125 1460/185 1460/240 1460/63 1465/7 1691/11 1995/2 2105/119

1448/7 1460/126 1460/186 1460/241 1460/64 1465/9 1691/12 1995/3 2105/120

1448/8 1460/127 1460/187 1460/242 1460/65 1466/1 1691/2 1995/4 2105/121

1448/9 1460/129 1460/188 1460/243 1460/66 1467/1 1691/3 1995/5 2105/122

kat. území Šumbark



kat. území Šumbark

2105/123 2105/175 2105/230 2105/286 2105/339 2105/391 2105/444 2105/493 2105/548

2105/124 2105/176 2105/231 2105/287 2105/34 2105/392 2105/446 2105/494 2105/549

2105/125 2105/178 2105/232 2105/289 2105/340 2105/393 2105/447 2105/496 2105/55

2105/126 2105/179 2105/233 2105/29 2105/341 2105/394 2105/448 2105/497 2105/551

2105/127 2105/18 2105/234 2105/290 2105/342 2105/395 2105/45 2105/498 2105/552

2105/128 2105/180 2105/235 2105/291 2105/343 2105/396 2105/450 2105/50 2105/553

2105/129 2105/181 2105/237 2105/292 2105/344 2105/398 2105/451 2105/500 2105/554

2105/130 2105/183 2105/238 2105/293 2105/345 2105/399 2105/453 2105/501 2105/555

2105/131 2105/184 2105/239 2105/294 2105/346 2105/40 2105/454 2105/502 2105/556

2105/132 2105/185 2105/240 2105/295 2105/347 2105/400 2105/456 2105/503 2105/557

2105/133 2105/187 2105/242 2105/296 2105/348 2105/401 2105/457 2105/504 2105/558

2105/134 2105/188 2105/243 2105/297 2105/349 2105/402 2105/458 2105/505 2105/559

2105/135 2105/189 2105/244 2105/298 2105/35 2105/403 2105/459 2105/506 2105/56

2105/136 2105/190 2105/245 2105/299 2105/350 2105/404 2105/46 2105/507 2105/560

2105/137 2105/191 2105/247 2105/30 2105/351 2105/405 2105/460 2105/508 2105/561

2105/138 2105/192 2105/248 2105/300 2105/352 2105/406 2105/461 2105/509 2105/563

2105/139 2105/194 2105/249 2105/301 2105/353 2105/407 2105/462 2105/51 2105/564

2105/140 2105/195 2105/25 2105/302 2105/354 2105/408 2105/463 2105/510 2105/565

2105/141 2105/196 2105/250 2105/303 2105/355 2105/409 2105/464 2105/511 2105/566

2105/142 2105/197 2105/252 2105/305 2105/356 2105/41 2105/465 2105/512 2105/568

2105/143 2105/199 2105/253 2105/306 2105/358 2105/411 2105/466 2105/513 2105/569

2105/144 2105/20 2105/254 2105/307 2105/359 2105/412 2105/467 2105/514 2105/57

2105/145 2105/200 2105/255 2105/308 2105/360 2105/414 2105/468 2105/519 2105/570

2105/146 2105/201 2105/257 2105/31 2105/361 2105/415 2105/469 2105/52 2105/571

2105/147 2105/202 2105/258 2105/310 2105/362 2105/416 2105/47 2105/520 2105/572

2105/148 2105/203 2105/259 2105/311 2105/364 2105/417 2105/470 2105/521 2105/573

2105/149 2105/204 2105/26 2105/312 2105/365 2105/418 2105/471 2105/522 2105/575

2105/150 2105/206 2105/260 2105/313 2105/366 2105/419 2105/472 2105/523 2105/576

2105/151 2105/207 2105/261 2105/314 2105/367 2105/42 2105/473 2105/524 2105/577

2105/152 2105/208 2105/263 2105/315 2105/37 2105/420 2105/474 2105/525 2105/578

2105/153 2105/209 2105/264 2105/316 2105/370 2105/421 2105/475 2105/526 2105/579

2105/154 2105/21 2105/265 2105/317 2105/371 2105/422 2105/476 2105/528 2105/58

2105/155 2105/210 2105/266 2105/318 2105/372 2105/423 2105/477 2105/53 2105/581

2105/156 2105/212 2105/267 2105/319 2105/373 2105/424 2105/478 2105/530 2105/582

2105/157 2105/213 2105/268 2105/32 2105/374 2105/426 2105/479 2105/531 2105/583

2105/158 2105/214 2105/27 2105/320 2105/375 2105/427 2105/48 2105/532 2105/584

2105/159 2105/215 2105/270 2105/323 2105/377 2105/428 2105/480 2105/533 2105/585

2105/160 2105/216 2105/271 2105/324 2105/378 2105/429 2105/481 2105/534 2105/586

2105/161 2105/217 2105/272 2105/325 2105/379 2105/43 2105/482 2105/535 2105/587

2105/162 2105/219 2105/273 2105/326 2105/380 2105/431 2105/483 2105/536 2105/588

2105/163 2105/22 2105/275 2105/327 2105/381 2105/432 2105/484 2105/538 2105/589

2105/164 2105/220 2105/276 2105/329 2105/382 2105/433 2105/485 2105/539 2105/590

2105/165 2105/221 2105/277 2105/33 2105/383 2105/435 2105/486 2105/54 2105/591

2105/166 2105/222 2105/278 2105/330 2105/384 2105/436 2105/487 2105/540 2105/592

2105/167 2105/223 2105/28 2105/332 2105/385 2105/437 2105/488 2105/541 2105/593

2105/168 2105/225 2105/280 2105/333 2105/386 2105/438 2105/489 2105/542 2105/594

2105/169 2105/227 2105/281 2105/335 2105/387 2105/439 2105/49 2105/543 2105/595

2105/170 2105/228 2105/282 2105/336 2105/388 2105/441 2105/490 2105/544 2105/596

2105/173 2105/229 2105/284 2105/337 2105/39 2105/442 2105/491 2105/545 2105/598

2105/174 2105/23 2105/285 2105/338 2105/390 2105/443 2105/492 2105/547 2105/599

kat. území Šumbark



kat. území Šumbark

2105/600 2105/654 2105/704 2105/794 226/2 2364/27 326/3 545/20 692/11

2105/602 2105/655 2105/705 2105/80 2279/1 2364/28 349/1 545/21 692/3

2105/603 2105/656 2105/706 2105/81 2279/2 2364/29 349/2 545/22 692/40

2105/604 2105/657 2105/707 2105/82 2303/2 2364/3 349/3 545/23 702/3

2105/605 2105/658 2105/708 2105/83 2341/2 2364/4 35/1 545/24 703/4

2105/606 2105/659 2105/709 2105/84 2341/3 2364/6 35/2 545/25 712/1

2105/607 2105/66 2105/71 2105/85 2341/4 2364/7 365/1 545/26 712/2

2105/608 2105/660 2105/710 2105/86 2341/6 2364/9 365/2 545/27 712/4

2105/609 2105/661 2105/711 2105/87 2341/7 2366/2 374/1 545/29 712/5

2105/61 2105/662 2105/712 2105/88 2341/8 2366/3 374/2 545/30 824/1

2105/611 2105/663 2105/713 2105/89 2348/1 2376/1 379/1 545/31 824/10

2105/612 2105/664 2105/715 2105/90 2348/10 2379/1 379/2 545/32 824/11

2105/613 2105/665 2105/717 2105/91 2348/11 2379/3 379/3 545/33 824/24

2105/614 2105/666 2105/718 2105/92 2348/6 2382/2 382/1 545/34 826/1

2105/616 2105/667 2105/72 2105/93 2348/7 2411/22 382/2 545/35 826/5

2105/617 2105/668 2105/726 2105/94 2349/1 2411/3 384/1 545/36 858/1

2105/618 2105/669 2105/727 2105/95 2349/2 2411/4 387/1 545/37 858/3

2105/62 2105/67 2105/728 2105/96 2360/1 2453/1 390/1 545/38 89/1

2105/620 2105/670 2105/729 2105/97 2360/3 2453/4 390/2 545/39 89/3

2105/621 2105/671 2105/73 2105/98 2362/1 2458/3 391/1 545/40 89/5

2105/622 2105/672 2105/730 2105/99 2362/10 2458/4 391/2 545/41 892/1

2105/623 2105/673 2105/731 2154/4 2362/12 2462/3 391/3 545/42 91/3

2105/624 2105/674 2105/732 2162/10 2362/13 2469/3 391/4 545/43 924/1

2105/625 2105/675 2105/734 2162/2 2362/2 2476/1 391/5 545/44 925/2

2105/626 2105/676 2105/735 2162/3 2362/3 2479/2 391/6 545/45 944/1

2105/628 2105/677 2105/736 2162/5 2362/4 2479/3 392/1 545/46 944/100

2105/629 2105/678 2105/737 2162/6 2362/5 2479/4 392/2 545/47 944/101

2105/63 2105/679 2105/738 2162/7 2362/6 2479/5 392/3 545/48 944/102

2105/630 2105/68 2105/74 2162/8 2362/7 2479/6 392/4 545/49 944/103

2105/631 2105/680 2105/741 2162/9 2362/8 2479/7 392/5 545/50 944/104

2105/632 2105/681 2105/747 2194/1 2363/2 2479/8 392/6 545/51 944/105

2105/633 2105/682 2105/750 2194/10 2363/3 283/1 395/1 559/1 944/108

2105/634 2105/683 2105/751 2194/11 2363/4 283/2 395/2 559/2 944/109

2105/635 2105/684 2105/752 2194/12 2363/5 283/3 395/3 560/1 944/110

2105/636 2105/686 2105/76 2194/13 2364/1 283/4 395/4 560/2 944/111

2105/637 2105/687 2105/77 2194/14 2364/10 283/5 395/5 62/1 944/113

2105/638 2105/688 2105/775 2194/2 2364/11 283/6 395/7 62/2 944/114

2105/639 2105/689 2105/776 2194/3 2364/12 284/1 395/8 626/1 944/115

2105/64 2105/69 2105/78 2194/4 2364/13 284/12 395/9 626/2 944/116

2105/641 2105/691 2105/780 2194/5 2364/14 284/14 402/1 626/3 944/117

2105/643 2105/695 2105/781 2194/6 2364/15 285/1 402/2 626/4 944/118

2105/644 2105/696 2105/784 2194/7 2364/16 285/2 445/1 64/1 944/119

2105/645 2105/697 2105/785 2194/8 2364/17 285/3 445/2 64/2 944/120

2105/647 2105/698 2105/786 2244/3 2364/18 285/4 481/2 64/3 944/121

2105/648 2105/699 2105/787 2248/2 2364/2 285/7 545/13 667/1 944/122

2105/65 2105/70 2105/788 2252/1 2364/21 285/8 545/14 667/2 944/123

2105/650 2105/700 2105/789 2252/2 2364/23 29/2 545/15 688/1 944/124

2105/651 2105/701 2105/79 2257/1 2364/24 310/1 545/16 688/4 944/125

2105/652 2105/702 2105/792 2257/2 2364/25 310/2 545/17 688/5 944/126

2105/653 2105/703 2105/793 226/1 2364/26 326/1 545/19 692/104 944/127

kat. území Šumbark



kat. území Šumbark

944/128 944/186 944/239 944/29 944/345 944/395 944/449 944/503 944/578

944/129 944/187 944/24 944/290 944/346 944/396 944/45 944/505 944/579

944/130 944/188 944/240 944/292 944/347 944/397 944/450 944/506 944/58

944/132 944/189 944/241 944/293 944/348 944/399 944/451 944/507 944/580

944/133 944/19 944/242 944/295 944/349 944/40 944/453 944/508 944/581

944/134 944/190 944/244 944/296 944/35 944/400 944/454 944/509 944/582

944/135 944/191 944/245 944/297 944/350 944/401 944/455 944/51 944/583

944/136 944/192 944/247 944/298 944/351 944/402 944/457 944/510 944/584

944/137 944/193 944/248 944/30 944/353 944/403 944/458 944/511 944/585

944/139 944/194 944/249 944/300 944/354 944/404 944/459 944/512 944/586

944/141 944/195 944/25 944/301 944/355 944/406 944/46 944/513 944/587

944/142 944/196 944/250 944/302 944/357 944/407 944/460 944/516 944/588

944/143 944/197 944/252 944/303 944/358 944/408 944/461 944/517 944/59

944/144 944/199 944/253 944/305 944/359 944/409 944/463 944/518 944/591

944/146 944/20 944/255 944/306 944/36 944/41 944/464 944/519 944/595

944/147 944/200 944/256 944/308 944/360 944/411 944/465 944/52 944/596

944/148 944/201 944/257 944/31 944/361 944/412 944/466 944/520 944/597

944/149 944/202 944/258 944/310 944/363 944/413 944/468 944/522 944/598

944/150 944/204 944/259 944/311 944/364 944/414 944/469 944/523 944/60

944/151 944/205 944/26 944/312 944/365 944/415 944/47 944/524 944/600

944/152 944/206 944/260 944/313 944/366 944/416 944/470 944/525 944/601

944/153 944/207 944/261 944/314 944/367 944/417 944/471 944/526 944/603

944/154 944/208 944/262 944/315 944/368 944/418 944/472 944/527 944/604

944/155 944/209 944/263 944/316 944/369 944/419 944/473 944/528 944/605

944/157 944/21 944/264 944/317 944/37 944/42 944/475 944/529 944/606

944/158 944/210 944/265 944/318 944/370 944/421 944/476 944/53 944/607

944/159 944/211 944/266 944/319 944/371 944/422 944/477 944/530 944/608

944/162 944/213 944/267 944/32 944/372 944/423 944/478 944/532 944/609

944/163 944/214 944/268 944/321 944/373 944/424 944/479 944/533 944/61

944/164 944/215 944/269 944/322 944/374 944/425 944/48 944/534 944/610

944/165 944/216 944/27 944/323 944/375 944/426 944/480 944/535 944/613

944/166 944/218 944/270 944/325 944/376 944/428 944/481 944/536 944/614

944/167 944/219 944/271 944/326 944/377 944/429 944/482 944/537 944/615

944/168 944/22 944/272 944/327 944/378 944/43 944/483 944/538 944/616

944/169 944/220 944/273 944/329 944/379 944/430 944/484 944/539 944/617

944/170 944/221 944/274 944/33 944/38 944/431 944/485 944/54 944/618

944/171 944/222 944/275 944/330 944/380 944/432 944/486 944/543 944/62

944/172 944/224 944/276 944/331 944/381 944/433 944/487 944/544 944/620

944/174 944/225 944/277 944/332 944/382 944/435 944/488 944/55 944/621

944/175 944/226 944/278 944/333 944/383 944/436 944/49 944/557 944/622

944/176 944/227 944/279 944/334 944/384 944/437 944/490 944/56 944/623

944/177 944/228 944/28 944/335 944/385 944/439 944/492 944/57 944/624

944/178 944/23 944/281 944/337 944/386 944/44 944/493 944/570 944/625

944/179 944/230 944/282 944/338 944/387 944/441 944/495 944/571 944/626

944/180 944/231 944/283 944/339 944/388 944/442 944/496 944/572 944/627

944/181 944/232 944/284 944/34 944/389 944/443 944/497 944/573 944/628

944/182 944/234 944/286 944/341 944/39 944/444 944/50 944/574 944/629

944/183 944/235 944/287 944/342 944/390 944/445 944/500 944/575 944/63

944/184 944/236 944/288 944/343 944/391 944/446 944/501 944/576 944/630

944/185 944/237 944/289 944/344 944/393 944/447 944/502 944/577 944/631

kat. území Šumbark



kat. území Šumbark

944/632 944/685

944/633 944/69

944/634 944/70

944/635 944/71

944/636 944/72

944/637 944/73

944/638 944/74

944/639 944/75

944/64 944/76

944/640 944/77

944/641 944/78

944/642 944/79

944/643 944/80

944/644 944/84

944/645 944/85

944/646 944/86

944/647 944/87

944/648 944/88

944/649 944/89

944/65 944/90

944/650 944/91

944/651 944/92

944/652 944/93

944/653 944/94

944/654 944/98

944/655 944/99

944/657

944/658

944/659

944/66

944/660

944/661

944/662

944/663

944/666

944/667

944/668

944/67

944/671

944/672

944/673

944/674

944/676

944/679

944/68

944/680

944/681

944/682

944/683

944/684

kat. území Šumbark



kat. území  Prostřední Suchá

2663/14 1923/5 2391 1400/9 2140/18 2604/35 1405/76 1339/13 2604/2

2663/13 1923/4 2378 1400/4 1692/2 2604/31 1405/75 1339/11 2604/3

2604/37 1895/2 2359 1400/1 1384/25 2604/30 1405/52 1339/9 2604/5

2604/34 1793/9 2340 1384/22 1384/23 2604/29 1405/28 1339/7 2604/6

2604/32 2320/1 2306/1 1384/17 1384/20 2604/27 1405/16 1339/5 2605/1

2604/28 2231/4 2298/1 1384/12 1384/18 2604/25 1402/2 1339/3 2605/2

2604/26 2618/9 2222/5 1384/7 1384/15 2604/24 1402/1 1339/1 2606/2

2604/21 2645/19 2197 1384/2 1384/13 2604/23 1400/26 1338/80 2614

1895/3 2655/3 2194/2 1340 1384/10 2604/22 1400/24 1338/65 2641/1

2690/6 2664/2 2167/3 1339/14 1384/8 2140/50 1400/21 1338/64 2645/1

2690/5 2664/1 2140/34 1338/59 1384/5 2140/42 1400/17 1338/63 2648/1

2690/4 2663/5 2140/20 1338/55 1384/3 2140/36 1400/15 1338/62 2648/2

2690/1 2663/2 2128/2 1338/44 1367/17 2266/2 1400/12 1338/57 2656

2645/93 2663/1 2125/2 1338/1 1367/16 2266/1 1400/10 1338/52 2657

2645/92 2662/4 2073/2 1326/10 1367/13 2645/20 1400/7 1338/51 2666

2645/91 2662/2 2049/3 1326/9 1367/10 1248/15 1400/5 1338/49 2691

2645/89 2758/1 2045/54 1326/8 1367/9 2638/3 1400/2 1338/48 2692

2645/88 2615/7 2045/1 1326/7 1367/7 2284 1384/26 1338/47 1330/1

2645/87 2773 2025/1 1319/17 1367/5 2267/2 1384/24 1338/45 2645/3

2645/86 2690 2024 1319/16 1353/21 2267/1 1384/21 1338/3 2603/1

2645/85 2662/1 2023 1319/15 1353/20 2140/32 1384/19 1326/6 2603/2

2645/84 2661 1923/2 1319/14 1353/18 2140/31 1384/16 1326/5 2692/1

2645/83 2660 1843/6 1319/5 1353/17 2140/30 1384/14 1326/1 2692/2

1996/6 2659 1843/5 1317 1353/15 2140/28 1384/11 1319/18 2645/50

1796/11 2654/1 1816/4 1315/6 1353/14 2140/27 1384/9 1319/2 2645/51

1796/10 2652 1808/1 1305/8 1353/12 2140/26 1384/6 1315/5 2645/52

1793/13 2650 1752 1302 1353/11 2140/24 1384/4 1315/2 2645/53

1155/2 2649 1748/6 1301/1 1353/10 2140/22 1384/1 1248/2 2645/54

1068/13 2647 1714/7 1283/9 1353/8 2140/21 1367/20 1231/36 2645/55

1283/37 2646 1655/9 1250/3 1353/7 2140/19 1367/19 1231/35 2645/56

1283/35 2644/1 1655/8 1249/2 1353/5 2140/17 1367/18 1231/32 2645/57

1283/34 2641/2 1655/7 1248/11 1339/12 2140/15 1367/15 1231/29 2645/58

1283/33 2640/1 1630 1248/4 1339/10 2140/14 1367/14 1231/27 2645/59

1282/14 2639 1583 1248/3 1339/8 2140/11 1367/12 1231/26 2645/60

1282/13 2638/2 1495/3 1245/55 1339/6 2140/10 1367/11 1231/25 2645/61

1282/11 2638/1 1481/4 1245/35 1339/4 2140/9 1367/8 1231/23 2645/62

1282/8 2637 1436/1 1231/33 1338/61 2140/8 1367/6 1231/22 2645/63

1282/6 2632/1 1420/6 1223/2 1338/60 2140/1 1367/4 1231/18 2645/64

1267/11 2618/3 1405/83 1197/87 1338/56 1996/1 1367/3 1231/17 2645/65

1645/2 2618/1 1405/82 1196 1338/54 1709/13 1367/2 1231/16 2645/66

1283/42 2617/2 1405/81 1195/1 1338/50 1709/11 1367/1 1231/15 2645/67

1283/41 2617/1 1405/77 2754/1 1338/46 1709/9 1353/19 1231/12 2645/68

1283/40 2616/1 1405/60 2752/2 1231/30 1709/5 1353/16 1231/11 2645/69

2140/41 2615/1 1405/59 2750/2 1231/28 1709/2 1353/13 251 2645/70

2140/40 2612 1405/9 2733/2 1231/24 1701/2 1353/9 82/4 2645/71

2140/39 2597 1404/3 2687/3 1231/14 1695/3 1353/6 82/1 2645/72

2140/38 2543/4 1404/1 2687/2 1231/13 1688 1353/4 239/3 2645/73

2140/37 2528/2 1400/29 2604/4 1231/10 1655/12 1353/3 1327 2645/74

2025/165 2441 1400/20 2140/35 82/5 1655/11 1353/2 2603 2645/75

1923/9 2416 1400/14 2140/33 1400/36 1655/10 1353/1 2604/1 2645/76

kat. území Prostřední Suchá



kat. území  Prostřední Suchá

2645/77 2614/1

2645/78 2614/2

2645/79 2641/3

2645/80 2641/4

2645/81 2645/4

2645/82 2645/5

2648/3 2645/6

2648/4 2645/7

2648/5 2645/8

2645/11 2645/9

2645/12 2645/10

2645/13 2605/3

2645/14 2645/90

2645/15 2604/17

2645/16 2604/18

2645/17 2604/19

2645/18 2645/94

2645/21 2645/96

2645/22 2604/20

2645/23 2604/33

2645/24 2604/36

2645/25

2645/26

2645/27

2645/28

2645/29

2645/30

2645/31

2645/32

2645/33

2645/34

2645/35

2645/36

2645/37

2645/38

2645/39

2645/40

2645/41

2645/42

2645/43

2645/44

2645/45

2645/46

2645/47

2645/48

2645/49

2604/13

2604/14

2604/15

2604/16

kat. území Prostřední Suchá



1 | S t r á n k a  

Zápis č.8/2019 

 

ZZááppiiss  čč..  88//22001199  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 11. 9. 2019 
 
Datum konání:  11. 9. 2019 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 Mgr. Martin Rédr 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. 7/2019 ze schůze KV ZMH 
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost září – říjen 2019 
- 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. 7/2019 ze schůze KV ZMH  
Mgr. Martin Rédr  vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 7/2019 ze schůze 
KV ZMH ze dne 14. 8. 2019. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
VZ 602/OUR/18, Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí 
Kontrolní skupina:    Mgr. Dagmar Kotajná  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Ing. Josef Olšar 
                                           Mgr. Gustav Dytko  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 

Vedení a plnění závěrů valných hromad  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
        MUDr. Radomil Schreiber 
                                  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
 
ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
        Mgr. Martin Rédr 
                                  Ing. Karel Žák  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
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Usnesení č. 595/12RM/2019 – Úprava nájemních podmínek v bytech ve vlastnictví města Havířova 
Kontrolní skupina:    Ing. Karel Žák - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Eva Bernaciková 
                                           Ing. Josef Olšar  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
 
Usnesení č. 925/18RM/2019 – KŘMR/297/KP/19 – „Provozování bikesharingu v Havířově                 
č. 3“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
Kontrolní skupina:    Ing. Karel Žák - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Eva Bernaciková 
                                           René Pustějovský  
                                                                                                                                                            Úkol trvá. 
 
4. Kontrolní činnost září – říjen 2019 

 
Žádné nové kontroly pro dané období nebyly stanoveny. 
 
 
5. RŮZNÉ a závěr 

 
Ve věci vzdáleného přístupu členů KV ZMH k plné verzi usnesení RMH informoval Mgr. Rédr, že 
obdržel zamítavou odpověď, bude proto dál jednat o možnostech.  
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,45 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 

 
Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 9. října 2019 od 16:30 hod. 
 

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

 
V Havířově dne 11. 9. 2019, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
………………………………………………………..….. 
      Mgr. Martin Rédr, předseda KV ZMH 
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ZZááppiiss  čč..  99//22001199  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 9. 10. 2019 
 
Datum konání:  9. 10. 2019 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 Mgr. Martin Rédr 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. 8/2019 ze schůze KV ZMH 
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost říjen – listopad 2019 
- 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. 8/2019 ze schůze KV ZMH  
Mgr. Martin Rédr  vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 8/2019 ze schůze KV 
ZMH ze dne 11. 9. 2019. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

VZ 602/OUR/18, Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí 
Kontrola byla provedena dne 2. 9. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 8/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
Vedení a plnění závěrů valných hromad  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
       MUDr. Radomil Schreiber 
                                   Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.  
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
Vedení a plnění závěrů valných hromad  
ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrola byla provedena dne 30. 9. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 9/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
Usnesení č. 595/12RM/2019 – Úprava nájemních podmínek v bytech ve vlastnictví města Havířova 
Kontrola byla provedena ve dnech 21. 8. 2019 a 18. 9. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 7/KPU/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
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Usnesení č. 925/18RM/2019 – KŘMR/297/KP/19 – „Provozování bikesharingu v Havířově č. 3“ – 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
Kontrola byla provedena dne 18. 9. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 8/KPU/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
V průběhu projednávání bodu programu č. 3 se dostavil MUDr. Radomil Schreiber. 
 
4. Kontrolní činnost říjen – listopad 2019 

 
Usnesení č. 1192/21RM/2019 – Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města 
Kontrolní skupina:    Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                              Eva Bernaciková 
 
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále za porušení rozpočtové 
kázně podle zák. č. 250/2000 Sb. 
 
Oblast kulturní 
Kontrolní skupina:    Mgr. Dagmar Kotajná  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Mgr. Gustav Dytko 
Oblast sportovní 
Kontrolní skupina:    MUDr. Radomil Schreiber  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Mgr. Gustav Dytko 
                                             Ing. Josef Olšar 
                                             Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
Oblast sociální 
Kontrolní skupina:    Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Eva Bernaciková 
                
5. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 17,05 hod. 
 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na říjen-listopad 2019 

 
Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 13. listopadu 2019 od 16:30 hod. 
 

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

 
 

V Havířově dne 10. 10. 2019, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
………………………………………………………..….. 
      Mgr. Martin Rédr, předseda KV ZMH 
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ZZááppiiss  čč..  1100//22001199  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 13. 11. 2019 
 
Datum konání:  13. 11. 2019 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 Mgr. Martin Rédr 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. 9/2019 ze schůze KV ZMH 
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost listopad – prosinec 2019 
- 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. 9/2019 ze schůze KV ZMH  
Mgr. Martin Rédr  vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 9/2019 ze schůze KV 
ZMH ze dne 9. 10. 2019. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Vedení a plnění závěrů valných hromad  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
Kontrola byla provedena dne 21. 10. 2019. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 10/2019 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
Usnesení č. 1192/21RM/2019 – Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace města 
Kontrolní skupina:    Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                              Eva Bernaciková 
                                                                                                                                                             Úkol trvá. 
 
4. Kontrolní činnost listopad – prosinec 2019 

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále za porušení rozpočtové 
kázně podle zák. č. 250/2000 Sb. 
 
Oblast kulturní 
Kontrolní skupina:    Mgr. Dagmar Kotajná  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Mgr. Gustav Dytko 
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Kontrolní skupina doplněna o Ing. Petra Smrčka, člena KV ZMH. 
Upřesněna specifikace kontroly: Miss Reneta, spolek Vonička, taneční skupina Limit Dance Corporation, 
taneční škola Horizonty. 
 
Oblast sportovní 
Kontrolní skupina:    MUDr. Radomil Schreiber  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Mgr. Gustav Dytko 
                                             Ing. Josef Olšar 
                                             Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
 
Upřesněna specifikace kontroly: Tělovýchovná jednota Start – oddíl basketbalu, Městský fotbalový klub 
Havířov, Volejbalová akademie mládeže. 
 
Oblast sociální 
Kontrolní skupina:    Mgr. Martin Rédr  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                 Eva Bernaciková 
 
Kontrolní skupina doplněna o Ing. Karla Žáka, člena KV ZMH. 
Upřesněna specifikace kontroly: Armáda spásy ČR – prevence bezdomovectví, noclehárna pro muže, 
 Don Bosco – NZDM klub Přístav, ADRA – projekty v Havířově, Český červený kříž – senior doprava. 
                
5. RŮZNÉ a závěr 

Předseda KV ZMH informoval členy o svém návrhu na termíny schůzí v roce 2020 a plánu kontrol na rok 
2020, tyto body budou projednány na příští schůzi KV ZMH dne 11. 12. 2019. 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,50 hod. 
 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na listopad-prosinec 2019 v doplněné verzi 

 
Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 11. prosince 2019 od 16:30 hod. 
 

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

 
 

V Havířově dne 21. 11. 2019, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
………………………………………………………..….. 
      Mgr. Martin Rédr, předseda KV ZMH 
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Záznam o výsledku kontroly č.05/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 
Předmět kontroly: Projekt zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov -  prezentace 

návrhu opatření, usn. č. 5064/95RM/2018 ze dne 3. 10. 2018 

                                                                                                                          

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolovaný odbor:  odbor komunálních služeb, magistrát města Havířova 

     

Kontrola provedena dne: 24. 4. 2019 

    Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2019. 

 

Kontrolu provedl: pracovní skupina:   

                                                MUDr. Radomil Schreiber, vedoucí pracovní skupiny 

                                                Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 

                                                Ing. Josef Olšar 

 

Obsah kontroly:  

 

Rada města Havířova  
 

s c h v a l u j e  
návrh opatření k zefektivnění MHD Havířov v rozsahu dle dopravně inženýrské dokumentace 

„Projekt zefektivnění městské hromadné dopravy Havířov“ zpracovatele AVP Vladimír Návrat, 

s.r.o.  

 

u k l á d á  
1. Zajistit realizaci opatření k zefektivnění MHD Havířov, v rozsahu  

dle dopravně inženýrské dokumentace „Projekt zefektivnění městské hromadné dopravy Havířov“ 

zpracovatele AVP Vladimír Návrat, s.r.o.  

Z: vedoucí OKS  

T: 9.12.2018  

 

2. V návaznosti na realizaci změn sledovat zajišťování dopravní obsluhy  

linkami MHD Havířov a ve spolupráci se zpracovatelem projektu průběžně řešit případná operativní 

opatření v jízdních řádech linek MHD v rámci běžného pracovního postupu.  

Z: vedoucí OKS  

T: průběžně 

 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

Z předložených dokumentů vyplývá, že usnesení bylo splněno v bodě č. 1 takto: 
 

K termínu do 9. 12. 2018 byly provedeny systémové změny jízdních řádů linek MHD Havířov. Do 

těchto změn se promítly výstupy projektu zefektivnění MHD v Havířově (zpracovatel společnost 

AVP Vladimír Návrat s.r.o.), do kterých byly zapracovány požadavky vedení města Havířova, 

konkrétně požadavek na prodloužení linky 410 z Dolní Datyně dále do centra města, požadavek na 

obsluhu nových zastávek a zajištění obsluhy městského hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně 
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propojení jednotlivých částí lokality Šumbark a vytvoření nového spojení linkou MHD v trase po 

ulici U Skleníků.  

V rámci úprav byly akceptovány i návrhy změn předložené dopravcem ČSAD Havířov a.s. a 

zástupci Spolku „Efektivní doprava pro Havířov a okolí“, týkající se hlavně technologie oběhů 

vozidel a využití řidičů. 

Došlo tedy k následujícím zásadním změnám: 

Omezení špičkové vypravenosti spojů (posil) v ranní a odpolední špičce 

Zvýšení počtu spojů na páteřních linkách 404 a 416 (hlavně v dopoledním období) 

Linka 410 -  vedena v nové trase v úseku Šumbark, Lidická – Šumbark, točna 2. etapa –  

Hřbitov Šumbark – ul. U Skleníků – Obchodní dům – Úřad práce – ul. Těšínská s 

pokračováním do Dolní Datyně (linka je provozována v hodinovém intervalu) 

Linka 405 - Zásadní úprava trasy, která změnila dopravní obslužnost v oblasti Prostřední Suché, 

kde došlo k omezení počtu spojů v Prostřední Suché (oblast rodinné zástavby kolem žel. 

stanice) i ztrátě přímého spojení z této oblasti do oblasti Podlesí, lokalita v blízkosti kolem 

křižovatky 17. listopadu – Dlouhá tř. 

Úpravou linky 405 však došlo k vytvoření nového spojení ze zastávek U Šimaly a 

Modlitebna k obchodní zóně Kaufland a k nemocnici, byla zavedena nová zastávka na konci 

Dlouhé tř, která má zlepšit dostupnost MHD pro  západní část Životic s rostoucí výstavbou, 

naopak došlo ke zrušení přímého spojení ze zastávky U Šimaly na zastávku u fontány 

Jitřenka (např. škola 1. máje). 

Linka 417  má upravenou trasu v úseku od Obchodního domu kolem Nemocnice a Požární 

zbrojnice k zastávce Město žel. stan. a dále nově na Točnu Petřvaldská. Školní spoje v 7:08 

ze zastávky U Stonávky v Hradišti a ve 13:50 z Točny Petřvaldská však nadále pojedou přes 

zastávku Radnice.  

K menším úpravám došlo na vybraných linkách MHD i ve večerních a časných ranních 

hodinách  

 

 

Usnesení v bodě 2 – jedná se o průběžný úkol, jehož plnění trvá  

 

K novým úpravám jízdních řádů bylo k termínu kontroly předloženo prostřednictvím dopravce 

ČSAD Havířov a statutárního města Havířova celkem 44 připomínek, jejich jednotnou evidenci 

vede odbor komunálních služeb MMH. 

Podané připomínky jsou projednávány na pravidelných jednáních za účasti zástupců odboru 

komunálních služeb MMH, dopravce ČSAD Havířov a.s. a zpracovatele projektu p. Ing. Návrata 

(AVP Vladimír Návrat, s.r.o.), současně jsou navrhována případná opatření v jízdních řádech. 

O výsledku projednání předmětu připomínek jsou občané průběžně informováni.  

 

 

Obdržené připomínky lze rozdělit do následujících skupin: 

 K omezení posil ráno a odpoledne nebyla žádná připomínka, která by se týkala přetěžování 

spojů. 

 Linka 405 – k úpravě linky 405 došlo 17 připomínek. Připomínky se týkaly ztráty přímého 

spojení z Podlesí do škol v Prostřední Suché, přímého spojení ze zastávek U Šimaly a 

Modlitebna na zastávku Jitřenka. Na připomínky bylo reagováno pozitivně. Po podrobném 

jednání se zástupci škol v Prostřední Suché (dne 11.2.2019) bylo doplněno několik spojů do 

linky 414, které zajišťují přímé spojení do škol podle reálných začátků i konců školního 

vyučování ze zastávky Žákovská do Prostřední Suché a zpět.  

Samostatně uplatněný požadavek na zavedení pravidelného intervalového spojení (každou 

hodinu) a obnovení původní trasy linky 405 nebyl řešen – projednala RMH dne 11.3.2019 

s negativním stanoviskem (tato přepravní vazba v obou směrech se týká podle výstupů 

z provedených rozborů cca 30 až 50 osob za den v obou směrech. Vytvoření pravidelného 

spojení by bylo velmi neefektivní. 
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Na základě uvedených připomínek však byly doplněny přímé spoje v této vazbě do linky 

401 v časech, kde je největší poptávka po tomto spojení. Jedná se tedy o přímé spojení 

z Prostřední Suché k Jitřence ráno po sedmé hodině a  zpět  (odvoz dětí hlavně ze školy 1. 

máje). 

 Linka 410  – celkem 11 připomínek – Předmětem připomínek  dostupnost škol na ul. 

Frýdecké a na ul. Selské (polská škola) v Bludovicích ai požadavky na posílení spojů ve 

špičkových obdobích (hlavně odpoledne) do Dolní Datyně (byl požadován interval 30 

minut). Požadavky škol byly podrobně projednány na jednání 17.1.2019. Bylo vyhověno 

všem připomínkám obou škol ohledně dojížďky žáků i doplněny nové spoje, zvyšující 

kvalitu dopravního spojení v odpolední špičce (řešeny byly i připomínky týkající se 

návaznosti na regionální dopravu na AN a vhodný přestup do Dolní Datyně).  

Dojížďka do škol se týkala i dalších  souvisejících připomínek (linka 416 a 420), vše bylo 

vyřešeno úpravou jízdních řádů. Na jednání se školami bylo rovněž dohodnuto i koncepční 

posunutí ranního začátku vyučování ze 7:50 na 8:00 v obou školách. Toto by pomohlo 

výrazně při řešení koncepce školní dopravy jako celku. Případné úpravy jízdních řádů budou 

se školami samozřejmě v dostatečném předstihu projednány. 

 Linka 417 – doručeno 5 připomínek – týkaly se různých časových poloh, vzájemně 

nesouvisejících, všechny byly vyřešeny podle požadavků. 

Zbývajících 11 připomínek bylo řádně projednáno a většinou vyřešeno, část podnětů neobsahuje 

požadavek na změnu a vyjadřuje pouze názor na změny jízdních řádů. 

 

Připomínky ze strany členů kontrolní skupiny ke změnám jizdního řádu byly řádně zodpovězeny a 

vysvětleny. 

 

Kontrolní skupina při kontrole neshledala žádné pochybení a konstatovala řádné plnění výše 

uvedeného usnesení. 

Vzhledem k tomu, že v bodě 2 úkol trvá, doporučuje kontrolní skupina kontrolu po určitém 

časovém odstupu zopakovat. 
 
 
V Havířově dne 10. 5. 2019  
Zapsal: MUDr. Radomil Schreiber 
 
 
Vyjádření vedoucí odboru komunálních služeb:  
    

Bez připomínek. 

 
…………………………….. 
     Ing. Iveta Grzonková 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
……………………………           ………….………….………                  ..……………………… 
MUDr. Radomil Schreiber         Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.                        Ing. Josef Olšar                          

 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt – odbor komunálních služeb 
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Záznam o výsledku kontroly č. 8/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 – 2022 
 

 
 

Předmět kontroly:               Veřejné zakázky podle zák. č. 137/2006 Sb. 

- veřejná zakázka VZ/602/OÚR/18 

- Parkoviště na ul. Točitá, Havířov - Podlesí 

 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu  

 

 

Kontrolovaní zaměstnanci: Ing. Bc. Jana Sikora, referent oddělení investic  

 

 

Kontrola provedena dne: 2. září 2019 

    začátek v 14,00 hod.  konec 15,30 hod. 

 

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                    Mgr. Dagmar Kotajná, vedoucí pracovní skupiny 

    Mgr. Gustav Dytko 

 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 
 

1. Byly předloženy veškeré podklady týkající veřejné zakázky VZ/602/OÚR/18 Parkoviště na 

ul. Točité, Havířov – Podlesí (stavba č. 17028) 

2. Doloženo splnění usnesení RM č. 152/3RMH/2018 ze dne 3. 12. 2018 - zahájení zadávacího 

řízení. 

3. Doloženo splnění usnesení RM č. 347/7RMH/2019 k rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky, včetně stanovení pořadí ostatních uchazečů. Byla vybrána společnost Eurovia CS, 

a s. ul. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město s cenovou nabídkou 6.048.460,70 kč 

vč. DPH, smlouva zn. 97/OÚR/19 ze dne 1. 3. 2019 

4. Doložení návrhu usnesení 711/13/RM/2019 o Dodatku č. 1 zn. 457/D1/OÚR/19 ze dne 27. 

5. 2019 ke smlouvě č. 97/OÚR/19 týkající se rozšíření předmětu Smlouvy o dílo, změnu 

z předmětu Smlouvy o dílo, změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo, uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

5. Doložení Dodatku č. 2 zn. 602/D2/OÚR/2019 ze dne 28. 6. 2019 ke smlouvě č. 97/OÚR/19 

ohledně vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo SoD stavební práce a změnu položkového 

rozpočtu. 

6. Doložen protokol o předání stavby ze dne 11. 7. 2019 za účasti Jana Koláře, Ivy Krpcové 

(parkoviště) Nikol Fikáčkové (veřejné osvětlení). Cena parkoviště ve výši 6. 122 149, 09 kč 

a veřejné osvětlení ve výši 423.223,06 kč. 

7. Doložena zpráva o úhradě částky 6. 184.284, 24 kč ze dne 23. 7. 2019. 
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Závěr kontroly:  

 

Předmětná veřejná zakázka byla realizována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a vlastní 

kontrolou nebylo zjištěno pochybení.                        
  

 
 
V Havířově dne 1. října 2019 
Zapsala: Mgr. Dagmar Kotajná 
 
 
 
 

Vyjádření vedoucího odboru územního rozvoje:    
 

Bez připomínek. 

 
 
 
…………………………….. 
Ing. arch. Karel Mokroš 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Mgr. Dagmar Kotajná                            Mgr. Gustav Dytko 

členka Kontrolního výboru ZMH                                          člen Kontrolního výboru ZMH        

 

 

 

  
 
 
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor územního rozvoje 
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Záznam o výsledku kontroly č. 9/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 – 2022 
 

 
 

Předmět kontroly:  VEDENÍ AGENDY VALNÝCH HROMAD 

                                                Zámek Havířov, s.r.o. 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolovaní pracovníci:  odbor právních služeb, magistrát města Havířova 

     

Kontrola provedena dne: 30. září 2019 

    začátek v 15:00 hod.  konec 15:30 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2019. 

 

Kontrolu provedl:  pracovní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 

Ing. Karel Žák 

       Mgr. Martin Rédr 

    

 

Obsah kontroly: 

Byla kontrolována agenda valné hromady společností ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

Na společnost je vedena samostatná složka a spisy a veškerá agenda je založena  

na odboru právních služeb MMH.  

Byl kontrolován soulad mezi usneseními RMH a podklady z jednání valné hromady. 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

Kontrola agendy VH - ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

1. Usnesení  RMH č. 423/8RM/2019 ze dne 18. 2. 2019 – stanovení termínu a programu  

    VH společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. na 27. 5. 2019, uloženo zaslat rozhodnutí v termínu  

    do 28. 2. 2019. 

   Termíny i program – s p l n ě n o 

 

2. Předání pozvánky v termínu do 24. 4. 2019 - splněno 

3. Předání podkladů k bodům 2 až 10 pořadu jednání VH  v listinné i elektronické podobě na 

odbor kanceláře primátora – dodáno 17. 5. 2019 - splněno 

       4.    Doložen zápis z jednání valné hromady ze dne 27. 5. 2019, odesláno 5. 6. 2019 

 

ZÁVĚR: 

Kontrolou agendy VH Zámek Havířov, s.r.o. za rok 2018 nebylo zjištěno žádné pochybení.                                         

 

V průběhu roku 2019 došlo rozhodnutím Rady města Havířova číslo usnesení 445/10RM/2019 - 

ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné 

hromady – změna zakladatelské listiny obchodní společnosti, ke změně zakladatelské listiny.        

Od 11.3. Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.                        
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V Havířově dne 30. září 2019  
Zapsal: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
 
 
 
 

Vyjádření vedoucího odboru právních služeb:    
 

Bez připomínek. 

 
 
 
…………………………….. 
     Mgr. Tomáš Kocián 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
                                                                                                  
…………………………….…             ……….…………………                ……………………….. 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.            Ing. Karel Žák                  Mgr. Martin Rédr

                     

 

 

 

  
 
 
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor právních služeb 
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Záznam o výsledku kontroly č. 10 /2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 
 

 
Předmět kontroly:  VEDENÍ A PLNĚNÍ ZÁVĚRŮ VALNÝCH HROMAD – MRA, s.r.o.                                                                                                                     
Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 
 

Kontrolované osoby:  odbor právních služeb Magistrátu města Havířova 

     
Kontrola provedena dne: 21. října 2019 
    začátek v 15:00 hod.  konec 16:00 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  
na rok 2019. 

 

Kontrolu provedl: pracovní skupina:  

 Mgr. Martin Rédr, vedoucí pracovní skupiny 

 Ing. Jakub Chlopecký, PhD.  

 MUDr. Radomil Schreiber  

 

Obsah kontroly: Byla kontrolována agenda valné hromady městské obchodní společnosti MRA, s.r.o. 

v součinnosti s Mgr. Kateřinou Kavkovou. 
Spis a veškerá agenda je založena na odboru právních služeb MMH.  
Byl kontrolován soulad mezi usneseními RMH a ZMH a podklady z jednání valných hromad. 
 

Kontrolou bylo zjištěno: 
 

Kontrola agendy VH – MRA, s.r.o. 
 

Kontrola provedena u těchto dokumentů 
 

1. Výpis z usnesení 8. schůze RMH, konané dne 18.2.2019 
424/8RM/2019 – Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 

- Žádost  o svolání  VH – odesláno 22.2.2019 
 

2. Vypracování a předání pozvánky na VH společnosti MRA, s.r.o. dne 27.5.2019  

- pozvánka ze dne 4.3.2019  
 

3. Předání podkladů k bodům 4 až 9 pořadu jednání VH  v listinné i elektronické podobě na odbor 

kanceláře primátora 
 

4. Doložen zápis z jednání valné hromady ze dne 27.5.2019,  přijatá usnesení č.: 
 

 809/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti 

 valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady  
 

 810/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti 

 valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 
 

 811/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti 

 valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

 osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 
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 812/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti 

 valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti  
 

 813/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti 

 valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018 
 

 814/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti 

 valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2018 
 

 815/15RM/2019 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti 

 valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2018 vč. stanovení výše, termínu a způsobu 

 výplaty podílu na zisku  
 

5. Zápis ze zasedání VH – odeslán jednatelům a předsedovi Dozorčí rady dne 5.6.2019 
 

 
 

Závěr kontroly agendy VH MRA, s.r.o.:  
Kontrolou agendy VH MRA, s.r.o. nebylo zjištěno žádné pochybení.  
 

 
V Havířově dne 12. 11. 2019  
Zapsala: Petra Maňhalová, DiS. 
 
 
 
Vyjádření vedoucího odboru právních služeb Magistrátu města Havířova:  

    
Bez připomínek. 
 
 
…………………………….. 
Mgr. Tomáš Kocián  
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
…………………………….…                                             ……………………………… 
Mgr. Martin Rédr     Ing. Jakub Chlopecký, PhD. 

předseda Kontrolního výboru ZMH                                      člen Kontrolního výboru ZMH    
 

 

……………………………… 
MUDr. Radomil Schreiber  
člen Kontrolního výboru ZMH                                                   
 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 
        1x kontrolovaný subjekt – odbor právních služeb 



1 Záznam o výsledku kontroly č.7/KPU/2019 

 

Záznam o výsledku kontroly č.7/KPU/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení  RMH 

     (měsíční periodická kontrola) 

 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů 

(jednotlivých usnesení) z materiálu tabulky kontroly plnění usnesení, 

předkládaného na každé schůzi RMH a zpracovávaného na základě 

předložených podkladů od jednotlivých odborů MMH   

 

Kontrola plnění usnesení RMH :     
 

Číslo:        595/12RM/2019 

Název:                                      Úprava nájemních podmínek v bytech ve vlastnictví města     

                                                           Havířova 

                                                            

Kontrolu provedli:  Ing. Karel Žák, Eva Bernaciková, Ing. Josef Olšar 

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   21.08.2019 začátek 13.15 hod., 

                                                           Konec 18.09.2019   15.00 hod. 

 

Kontrolovaný odbor: Ekonomický odbor, odbor sociálních věcí 

 

Kontrolou bylo zjištěno:  V předmětné věci byly předloženy  kompletní   podklady , které 

byly předmětem projednávání RM dne 15.4.2019 včetně podkladů k úpravám ze dne 6.5.2019             

a 19.8.2019. Ukládací bod 1 pro ved. EO v termínu 6.5.2019 splněn, materiál předložen RMH dne 

6.5.2019. Ukládací bod 2, týkající se zásad pro ul. Tesařskou - termín změněn po projednání na RMH 

dne 6.5. usnesením č. 723/13RM/2019 na – do 31.12.2019. Úkoly pro vedoucí OSV bod 3 a 4 spojené 

s byty v domech zvláštního určení – splněno v termínu 6.5. včetně projednání v RMH. Poslední změna 

zásad byla novelizována  k 1.9.2019 dle usnesení č. 1028/20RM/2019 ze dne 19.8.2019-doloženo 

úplné novelizované znění zásad. 

                                                      

Závěr kontroly:   Kontrolou nebylo zjištěno pochybení. 

 

Vyjádření ke zjištění:   Bez připomínek. 

                                                           Ing. Marcela Kasalíková ……………………………………. 

                                                           Ekonomický odbor, zástupce vedoucí odboru 
 

               Bez připomínek. 

                                                          Ing. Bernarda Urbancová ……………………………………. 

                                                          Odbor sociálních věcí, vedoucí odboru 

 

 

 
  



2 Záznam o výsledku kontroly č.7/KPU/2019 

 

Podpisy členů KV ZMH       Ing. Karel Žák …………………………………. 

                                                                                   Eva Bernaciková ………………………………. 

                                                                                   Ing. Josef Olšar ………………………………... 

 

Jméno a podpis kontrolované osoby                         Zdeněk Vávra ……………………………… 

                                                                                  Ekonomický odbor, oddělení správy majetku 

 
Podpis vedoucího příslušného odboru   Ing. Marcela Kasalíková ……………………… 

                                                                                   Ekonomický odbor, zástupce vedoucí odboru 

 

 

Jméno a podpis kontrolované osoby                         Ing. Yveta Břízová ……………………………… 

                                                                                  Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb 

 
Podpis vedoucího příslušného odboru   Ing. Bernarda Urbancová ……………………… 

                                                                                   Odbor sociálních věcí, vedoucí odboru 

 

 

                                                                                     

  Provedeno ve trojím vyhotovení. 

 

 

 

 

 

 



Záznam o výsledku kontroly č.8/KPU/2019 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení  RMH (měsíční periodická kontrola) 

Cíl kontroly:  Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů (jednotlivých usnesení) 

z materiálu tabulky kontroly plnění usnesení, předkládaného na každé schůzi RMH a zpracovávaného 

na základě předložených podkladů od jednotlivých odborů MMH   

 

Kontrola plnění usnesení RMH :     
 

Číslo:        925/18RM/2019 

Název:                                      KŘMR/297/KP/19- „Provozování bikesharingu v Havířově       

                                                          č.3“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

                                                            

Kontrolu provedli:  Ing. Karel Žák, Eva Bernaciková, René Pustějovský 

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   18.9.2019, začátek 13.30 hod., konec 14.15 hod. 

                                                            
Kontrolovaný odbor: Odbor kancelář primátora, oddělení strategického rozvoje 

 

Kontrolou bylo zjištěno:  V předmětné věci byly předloženy  kompletní   podklady, které 

byly předmětem projednávání RM dne 17.6.2019 včetně protokolu se záznamem o posouzení 

nabídek ze dne 11.6.2019. Byly doloženy i všechny předcházející podklady s usneseními, které se 

týkaly výběru nabídek č.1 a č.2. Splnění bodu 1 v ukládací části usnesení ze dne 17.6.2019 potvrzuje 

údaje na portálu pro vhodné uveřejnění veřejných zákaze, kdy „Oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky“ bylo zveřejněno 19.6.2019 s datumem zpracování dne 18.6.2019. Dle bodu 2 pak byla 

předložena k podpisu příslušná smlouva s vykázaným datumem uzavření dne 4.7.2019 dle registru 

smluv. Úkoly z usnesení byly bezezbytku splněny. 

                                                      

Závěr kontroly:   Kontrolou nebylo zjištěno pochybení. 

 

Vyjádření ke zjištění:   Bez připomínek. 

                                                           Bc. Lenka Frídlová ……………………………………. 

                                                           Odbor kancelář primátora, vedoucí odboru 

 

 

 

………………………….              …………………………….         …………………………….. 

Ing. Karel Žák, KV ZMH              Eva Bernaciková, KV ZMH         René Pustějovský, KV ZMH 

 
 

Podpis vedoucí příslušného oddělení                    Mgr. Eva Havlů …………………….………….. 

 
Podpis vedoucí příslušného odboru           Bc. Lenka Frídlová …………………..………… 

 

                                                                                                             Provedeno ve dvojím vyhotovení. 
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