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v Havířově 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Usnesení z 12. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 24.02.2020 

2 

PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 24.02.2020 

 

350/12ZM/2020 - Schválení předsednictva 12. zasedání ZMH, konaného dne 24.02.2020 
 

351/12ZM/2020 - Schválení programu 12. zasedání ZMH, konaného dne 24.02.2020 

 

352/12ZM/2020 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 12. zasedání ZMH, konaného  

dne 24. února 2020 

 

353/12ZM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 11. zasedání ZMH, konaného dne 27. ledna 2020  

 

354/12ZM/2020 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

355/12ZM/2020 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2019 

 

356/12ZM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 606/12, k. ú. Bludovice 

 

357/12ZM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice      
 
358/12ZM/2020 - Bezúplatné nabytí pozemku v majetku ČR do majetku města 
 

359/12ZM/2020 - Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá v majetku Asental Land, s.r.o. 

 

360/12ZM/2020 - Úplatné právo provést stavbu „Parkoviště ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí“ 

 

361/12ZM/2020 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

362/12ZM/2020 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 1. – 16.  

 

363/12ZM/2020 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2019 

 

364/12ZM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2020 

 

365/12ZM/2020 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2020 

 

366/12ZM/2020 - Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 1179/OKS/2010 
 

367/12ZM/2020 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2020 
 

368/12ZM/2020 - Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce 

 

369/12ZM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 

370/12ZM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  
– 2. výzva“             

 

371/12ZM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 

– 3. výzva“             



 
Usnesení z 12. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
konaného dne 24.02.2020 

3 

372/12ZM/2020 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE – IP COAL  

v rámci partnerství 

 

373/12ZM/2020 - Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu - schválení realizace akce  

 
374/12ZM/2020 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb      

 

375/12ZM/2020 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – veřejnosprávní kontrola  

za rok 2019 

 

376/12ZM/2020 - Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Havířov Město  

 
377/12ZM/2020 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Mašínův statek – památník  

tří odbojů, z.s.  

 

378/12ZM/2020 - Vyřízení petice 

 

379/12ZM/2020 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2019 
 

380/12ZM/2020 - Změna ve složení Finančního výboru ZMH   

 

381/12ZM/2020 - Žádosti občanů adresované KV ZMH 

 

382/12ZM/2020 - Změna ve složení KV ZMH 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 24.02.2020 

 

350/12ZM/2020 - Schválení předsednictva 12. zasedání ZMH, konaného dne 24.02.2020________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 24. února 2020 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  

 

 

351/12ZM/2020 - Schválení programu 12. zasedání ZMH, konaného dne 24.02.2020___________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 24. února 2020 dle přílohy upravené takto: 

doplnění bodu: 

- Změna ve složení KV ZMH 

 

 

352/12ZM/2020 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 12. zasedání ZMH, konaného  

dne 24. února 2020___________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelky zápisu o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 24. února 2020  

 

paní Bc. Alenu ZEDNÍKOVOU (ČSSD) 

paní Soňu Ryšánkovou DOSEDĚLOVOU (KSČM) 
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353/12ZM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 11. zasedání ZMH, konaného dne 27. ledna 2020___  
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ověřovatelů zápisu z 11. zasedání ZMH, konaného dne 27. ledna 2020 

 

 

354/12ZM/2020 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   
 

v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 

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

2837/3, k.ú. Havířov-město 
295/10ZM/2019 Prodej části pozemku parc. č. 113/1, k. ú. Bludovice 
299/10ZM/2019 Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města 
302/10ZM/2019 Zrušení předkupního práva 

 

  
355/12ZM/2020 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města  

Havířova za rok 2019_________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 
vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov 
na území města Havířova za rok 2019, zprávu Policie ČR o stavu bezpečnosti  
a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2019,  
zprávu o činnosti jednotky Hasičského záchranného sboru MS kraje Hasičské 
stanice Havířov a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 
2019, dle příloh 

 

 
356/12ZM/2020 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 606/12, k. ú. Bludovice____________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

  
záměr prodeje pozemku parc. č. 606/12, zahrada o výměře 20 m

2
, k. ú. Bludovice, 

manželům V. K. a P. K., …………………………………….., za účelem renovace 
chodníku, který je užíván jako přístup 
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357/12ZM/2020 - Prodej pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice___________________________      
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e  

 
prodej  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 za navrhovanou 
smluvní cenu ve výši 200,00 Kč/m

2
, tj. celkem za 28.200,00 Kč + 2.280,00 Kč  

za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:   
- pozemek je pro město nepotřebný a nevyužitelný 
- pan Jaroslav Kubina užívá pozemek od roku 2000 v dobré víře,  
že je součástí nemovitosti, kterou si koupil a udržuje ho s péčí řádného hospodáře 

- pozemek zhodnotil a je nemorální požadovat cenu obvyklou 
- prodejem pozemku nebudou narušeny veřejné zájmy 

 
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: 30.09.2020 
 

  
358/12ZM/2020 - Bezúplatné nabytí pozemku v majetku ČR do majetku města_______________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 

r u š í   
 
část usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 619/14ZM/2012 , ze dne 24. 9. 2012, 
v bodě 1, kterým byl schválen bezúplatný převod části pozemku k. ú. Bludovice,  
parc. č. 334/2,  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 286 m

2
, z majetku 

České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, 
IČO: 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, s případnými obvyklými 
omezujícími podmínkami převodce, vztahujícími se k části nezastavěné chodníkem                
 
s c h v a l u j e 

 
bezúplatný převod části pozemku k. ú. Bludovice,  parc. č. 334/2,  ostatní plocha, 
ostatní komunikace, dle GP č. 4498-25/2019  označené  jako parc. č. 334/6,  
o výměře 509 m

2
, z majetku České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,  
128 00 Praha 2, Nové Město, IČO: 697 97 111, do majetku statutárního města 
Havířova 
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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 předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                                           

Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 30.06.2020 

 

  

359/12ZM/2020 - Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá v majetku Asental Land, s.r.o._______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 2528/3, trvalý travní porost  

o  výměře 9 m
2
,     ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem 

Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 277 69 143, pro účely 

zajištění přístupu k pozemku v majetku města, užívanému Českým zahrádkářským 

svazem, ZO č. 44, za dohodnutou kupní cenu 300,00 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 předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením   

                                                                                                                          

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 30.06.2020  

 

  

360/12ZM/2020 - Úplatné právo provést stavbu „Parkoviště ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí“ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

  

pro realizaci stavby č. 18009 „Parkoviště ul. Družstevnická, Havířov Podlesí“, 

zřízení věcného práva stavby jako nemovité věci ve prospěch stavebníka, 

statutárního města Havířova, k tíži pozemkům k. ú. Bludovice, parc. č. 392/4,  parc. 

č. 392/6, parc. č. 392/10 a parc. č. 396/5, v rozsahu stavby cca 485 m
2
, za účelem 

provedení výstavby, zřízení a užívání stavby stavebníkem na pozemcích  

ve vlastnictví Městské realitní agentury, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a,   

736 01 Havířov-Město, IČO: 640 84 744, s těmito podmínkami: 

a) právo stavby bude ve prospěch stavebníka zřízeno na dobu dočasnou, v délce 

trvání 10 let ode dne právních účinků vkladu práva stavby do katastru 

nemovitostí,  
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b) za stavební plat stanovený znaleckým posudkem ve výši 1140,50 Kč/měsíc + 

DPH hrazený ode dne právních účinků vkladu práva stavby do katastru 

nemovitostí s tím, že bude každoročně navýšen o průměrnou roční míru inflace 

vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, 

zveřejněnou Českým statistickým úřadem za uplynulý rok,  

c) stavba bude provedena, dokončena a její užívání bude povoleno nejpozději  

do dvou let ode dne účinnosti smlouvy, 

d) stavebník bude provádět údržbu a opravy stavby na své náklady, 

e) ve prospěch stavebníka bude zřízeno předkupní právo k pozemkům,  

f) ve prospěch vlastníka pozemků bude zřízeno předkupní právo ke stavbě,   

g) obě předkupní práva včetně práva stavby, budou zapsána do katastru  

nemovitostí,  

h) stavebník po vydání souhlasu k trvalému užívání stavby, vyhradí na stavbě  

ve prospěch vlastníka pozemků pět parkovacích míst.    

 

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 předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením    

                                                                                                                         

                                                                                                                      Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                      T: 30.06.2020  

 

 

361/12ZM/2020 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé 

části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníkem nemovitosti: 

 

R. S., ………………………………………….., 

výše zápůjčky 100 000,00 Kč, 

splatnost zápůjčky 60 měsíců. 

 

p o v ě ř u j e 

   

Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem smlouvy o zápůjčce 

          Z: vedoucí EO  

T: 3/2020 
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362/12ZM/2020 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 1. – 16.________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 16., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 16. tyto nové závazné  

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2020: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 474 148,65 tis. Kč 

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

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 31 481,15 tis. Kč 

 

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

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 244 884,50 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 808 620,56 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 450 999,86 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 779,67 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 21 703,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 629 583,00 tis. Kč 

 

odbor organizační 315 379,00 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 712,00 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 326 531,10 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 97 383,00 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 1 033 071,09 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 17 858,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 960,49 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 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 349,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 677,00 tis. Kč 
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      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 3 952,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 245,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 410,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 954,50 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 156,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 127,44 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 46 615,63 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 

III. Financování celkem +334 471,91 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +69 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +370 471,91 tis. Kč 

 

 

363/12ZM/2020 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2019_______________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

I. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích: 

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1. MUDr. Jiří Burša  

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj  

anesteziologické a resuscitační péče NsP a celé nemocnice 

2. Bc. Richard Chmelík 

- jmenovaný obdrží ocenění za obětavý přístup k rozvoji komunitního  

života věnovaného dětem ze sociálně slabých rodin 
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3. MUDr. Petra Pekárková 

- jmenovaná obdrží ocenění za vysoce kvalitní, odbornou a obětavou práci  

v oblasti psychiatrie pro dospělé 

 

- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

  Kolektiv pracovníků Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace,   

  středisko Helios 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za mimořádnou kvalitu a vysokou  

odbornost, obětavost a vstřícnost v péči poskytované klientům domova 

seniorů 

 

b) Kulturní oblast – kategorie: 

- „Osobnost kultury“ 

1. Mgr. Renáta Dřímalová 

- jmenovaná obdrží ocenění za rozvoj kulturního života ve městě Havířově 

2. Bc. Pavlína Nierostková 

- jmenovaná obdrží ocenění za celoživotní přínos v oblasti zkvalitňování 

a rozvoje kulturního života a hudebního uměleckého vzdělávání 

nejmladší generace v Havířově a reprezentaci města 

3. BcA. David Vigner 

- jmenovaný obdrží ocenění za mimořádný přínos v oboru kinematografie  

v celostátním měřítku a významnou propagaci města Havířova v kulturní 

oblasti 

 

- „Talent“  

1. Johana Žofie Muchová  

- jmenovaná obdrží ocenění za vynikající dlouholetou reprezentaci města  

Havířova významnými úspěchy v pěveckých soutěžích v ČR i v zahraničí 

2. Kristina Oravčíková 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou vynikající reprezentaci města  

Havířova řadou úspěchů v celostátních pěveckých soutěžích 

3. Adéla Pilariková 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou vynikající reprezentaci města  

Havířova ve hře na housle 

 
c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie: 

- „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 
    Zbyněk Wittek  
- jmenovaný obdrží ocenění za rozvoj skautingu ve městě Havířově  
a celoživotní nezištnou práci s dětmi a mládeží 

 
d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit: 

Michal Malina 
- jmenovaný obdrží ocenění za kvalitní odbornou práci v oblasti prevence  
sociálně patologických jevů 

 
e) Sportovní oblast - kategorie: 

- „Sportovec roku“ -  s členěním dle skupin:  
 

- žáci - jednotlivci 
1. N. H. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov z.s.)  

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova   
na celostátní i mezinárodní úrovni 
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2. A. Ch. (atletika - běh, Tělovýchovná jednota Start Havířov,  
zapsaný spolek) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na mezinárodní úrovni 

3. T. S. (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na celostátní úrovni 

4. D. P. (box, BOX Havířov, z.s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na celostátní úrovni 

5. F. H. (box, BOX Havířov, z.s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na celostátní úrovni 

 
- žáci - družstvo 
ATS -  aerobik team (aerobik - mladší děti, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
Havířova na celostátní úrovni 

 
- dorost - jednotlivci 
1. O. H. (box, BOX Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na celostátní i mezinárodní úrovni 

2. D. P. (box, BOX Havířov, z.s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na celostátní i mezinárodní úrovni 

 
- dorost - družstvo 
1. ATS -  aerobik team show (aerobik - dorost, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
Havířova na celostátní úrovni 

2. Družstvo dorostenek SKST – G. Š., K. H., N. H. (stolní tenis,  
Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.)  
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

     Havířova na celostátní úrovni 
 

- junioři - jednotlivci 

1. D. P. (karate, Karate Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na mezinárodní úrovni 

2. F. P. (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci ve vzpírání  

na celostátní i mezinárodní úrovni 

3. K. W. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na celostátní úrovni 

4. V. Ž. (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za mimořádně příkladnou reprezentaci města 

Havířova na celostátní i celosvětové úrovni 
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- junioři - družstvo 

1. Mažoretky KALA (mažoretky, MKS Havířov) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města 

Havířova na celostátní i mezinárodní úrovni 

2. Sportovní bridž -  M. B., E. K., M. M. (bridž, Bridžový spolek Havířov) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na celostátní i mezinárodní úrovni 

3. Dívčí basketbalový tým U 17 (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na celostátní i mezinárodní úrovni 

 

- dospělí - jednotlivci 

1. Jiří Hrabal (karate, Karate Havířov, z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na mezinárodní úrovni 

2. Adam Horváth (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na mezinárodní úrovni 

3. Adam Sládeček (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na mezinárodní úrovni 

 

- dospělí - družstvo 

1. Družstvo mužů - Richard Pail, Adam Sládeček, Jan Gajdoš,  

Miroslav Trnka (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na celostátní úrovni 

2. Družstvo mužů (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  

Havířova na celostátní úrovni 

 

- „Trenér“ 

1. Martina Šindlářová, (basketbal, BK Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  

        v práci se svými svěřenci a aktivní rozvoj havířovského basketbalu  

2. Vladimír Šeda (fotbal, MFK Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků 

v práci s dětmi a mládeží  

 

- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 

1. Zoltán Beňo (fotbal, MFK Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní aktivní práci ve prospěch  

havířovského fotbalu 

2. Ing. Stanislav Kotula (fotbal, TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou aktivní práci na rozvoji 

havířovského fotbalu a propagaci sportu 

3. Mgr. Rudolf Šimek (atletika, kronikář havířovského sportu) 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní rozvoj atletiky, reprezentaci  

města Havířova v atletice a propagaci sportu 
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II. udělení Ceny města Havířova za rok 2019 Vandě Faltýnové za dlouhodobě  

vynikající pracovní nasazení, obětavost a vstřícnost k pacientům 

 

u k l á d á 

  

odboru školství a kultury:  

1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova 

2. oznámit oceněným osobám, kolektivům a družstvům rozhodnutí ZMH a pozvat    

je k převzetí ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 23. 4. 2020 

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: březen 2020 

 

 

364/12ZM/2020 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2020_________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2019  

dle přílohy č. 11 

 

s c h v a l u j e  

  

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

města Havířova v roce 2020: 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši           11 413 800 Kč, a to takto: 

sociální oblast  

- registrované sociální služby  3 270 500 Kč, dle přílohy č. 1a 

- projekty a činnost na podporu aktivit  

souvisejících se sociální oblastí                1 165 500 Kč, dle přílohy č. 1b                              

kulturní oblast    2 306 000 Kč, dle přílohy č. 2 

školská oblast    3 430 800 Kč, dle přílohy č. 3a, b 

oblast partnerských vztahů        21 000 Kč, dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality  

a protidrogové prevence          210 000 Kč, dle přílohy č. 5 

 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného záchranného  

systému            600 000 Kč, dle přílohy č. 6a 

- zdravotnictví           305 000 Kč, dle přílohy č. 6b 

- životní prostředí        105 000 Kč, dle přílohy č. 6c 

 b) ze sportovní sféry v celkové výši              31 277 300 Kč  

            dle příloh č. 7a, 7b, 7c 
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2. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyhotovený v souladu s platnou  
legislativou dle přílohy č. 10 tohoto materiálu s tím, že příjemcům dotace 
zařazeným do sítě krajských registrovaných služeb v sociální oblasti bude 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace doplněna o deklaraci vyjadřující 
připojení se statutárního města Havířova k vyrovnávací platbě formou přistoupení 
ke krajskému pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby a platbě za jeho 
výkon uzavřené mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem 

 
3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru uvedeného  

v příloze č. 10 tohoto materiálu s fyzickými a právnickými osobami ve schválené 
výši dle bodu 2. usnesení tohoto materiálu  

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

o poskytnutí dotace,  a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně) 
v jednotlivých případech 

 
2. náměstkyni pro školství a kulturu  podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí  

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

Z: vedoucí OŠK 

 T: červen 2020 
 

 

365/12ZM/2020 - Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2020_________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova  

 
s c h v a l u j e   
 
navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5193 o 6 000 000,00 Kč   
na celkem 91 035 000,00 Kč pro financování ztráty z provozu Městské hromadné 
dopravy Havířov v r. 2020  

 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru zapracovat navýšení výdajové části rozpočtu odboru 
komunálních služeb (OJ 8) o 6 000 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu II  
na rok 2020 

        Z: vedoucí EO 

          T: 04/2020 
 

 

366/12ZM/2020 - Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 1179/OKS/2010________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 

s c h v a l u j e  

  
navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 3745 pol. 5171 o 550 000,00 Kč  
na celkovou částku 4 050 000,00 Kč z důvodu financování rekonstrukcí a oprav 
mobiliáře a dětských hřišť v roce 2020  
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat navýšení výdajové části rozpočtu odboru 

komunálních služeb (OJ8) o 550 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu III  

na rok 2020 

 

   

367/12ZM/2020 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2020__________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

1. realizaci této investiční akce z rozpočtu města na rok 2020: 

    stavba č. 18051 Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov, 

    předpokládaná cena 9.500.920 Kč včetně DPH 

2. pořízení projektových dokumentací z rozpočtu města na rok 2020: 

a) stavba č. 20037 Parkoviště nad letním kinem, předpokládaná  

cena 726.000 Kč včetně DPH 

b) stavba č. 20039 Parkoviště na ul. Dělnická, předpokládaná  

cena 544.500 Kč včetně DPH 

c) stavba č. 20040 Parkoviště na ul. Koperníkova, předpokládaná  

cena 363.000 Kč včetně DPH 

 

 

368/12ZM/2020 - Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „25 let spolupráce měst  

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ do Fondu mikroprojektů Euroregionu 

Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Prioritní osy 

4 - Spolupráce institucí a komunit 

2. Dohodu o spolupráci na projektu „25 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój,  

Karviná, Havířov“ realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu 

Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  

dle přílohy č. 1 

3. spolufinancování projektu „25 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná,  

Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova v minimální výši 15% ze 

způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů 

4. předfinancování projektu „25 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná,  

Havířov“ z rozpočtu statutárního města Havířova ve výši 100% uznatelných i 

neuznatelných nákladů 
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p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem Dohody o spolupráci na projektu „25 let spolupráce měst 

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ realizovaného z prostředků Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, dle přílohy č. 1 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 31.03.2020 

 

 

369/12ZM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 

výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky „Programu na 

poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů - II.“ dle usnesení ZMH č. 

317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019: 

 

1. J. H., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

2. Z. L., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

3. P. W., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

4. P. N., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

5. H. P., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

6. P. Š., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

7. B. F., ………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

8. L. O.………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 
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9. K. B., ………………………………………… 
    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 
    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 
 
10. J. P., ………………………………………… 
    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 
    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 
 
11. D. U., ………………………………………… 
    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 
    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 
p o v ě ř u j e  

 
Ing. Ondřeje Baránka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
 
u k l á d á  

 
předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 
           

Z: vedoucí EO 

          T: 06/2020 
 

 

370/12ZM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  

– 2. výzva“__________________________________________________________ 
            

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace ve výši 60.000,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova  

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,   
IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, dle přílohy č. 1 

 
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 
realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským krajem, se sídlem  
28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 1. tohoto 
usnesení                           
 

p o v ě ř u j e 
 
primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 30.04.2020 
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371/12ZM/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 

– 3. výzva“__________________________________________________________ 
           

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí dotace ve výši 70.602,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova  

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,   

IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 

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 v rozsahu dle bodu 1. tohoto 

usnesení                           

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 30.04.2020 

 

 

372/12ZM/2020 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE – IP COAL  

v rámci partnerství___________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a) zapojení statutárního města Havířova do projektu LIFE-IP COAL, v rámci  

partnerství s Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČO 70890692, statutárním městem Karviná se sídlem Fryštátská 72/1,  

733 01 Karviná, IČO 00297534 a městem Orlová se sídlem Osvobození 796,  

735 14 Orlová – Lutyně, IČO 00297577 

 

b) spolufinancování části projektu týkající se statutárního města Havířova  

zařazeného do projektu LIFE-IP COAL dle důvodové zprávy v maximální  

výši 40% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však do výše 

10 600 tis. Kč po celou dobu realizace projektu a veškerých nezpůsobilých 

výdajů projektu z rozpočtu statutárního města Havířova 

 

c) předfinancování části projektu týkající se statutárního města Havířova  

zařazeného do projektu LIFE-IP COAL, a to ve výši 60% z celkových 

způsobilých výdajů projektu z rozpočtu statutárního města Havířova, maximálně 

však do výše 15 900 tis. Kč po celou dobu realizace projektu 
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p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem Deklarace o účasti v projektu LIFE-IP COAL ve znění 

Přílohy č. 1 

 

 

373/12ZM/2020 - Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu - schválení realizace akce  

 
Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e   

 

realizaci akce Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu (akce č. 20002) 

s předpokládanou hodnotou 600.000 Kč včetně DPH v roce 2021, předpokládanou 

hodnotou 600.000 Kč včetně DPH v roce 2022 a s předpokládanou hodnotou 

250.000 Kč včetně DPH v roce 2023 

 

u k l á d á   

 

ekonomickému odboru zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova na roky 

2021, 2022 a 2023 do výdajové části rozpočtu organizačního odboru (OJ 6) finanční 

prostředky na financování akce Pořízení elektromobilů formou operativního 

leasingu (akce č. 20002) ve výši předpokládaných výdajů pro daný rok 

 

Z: vedoucí EO  

T: prosinec 2020 

 

 

374/12ZM/2020 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb_____________________________      

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu zřizovací listiny zn. ZL/65/2018  ze dne 03. 12. 2018 příspěvkové 

organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470, kterou se doplňuje text   Článku IV „Účel a předmět činnosti 

příspěvkové organizace“ takto: 

 

1. vkládá se „§ 44“ v citaci paragrafů v odstavci 2, bod 2.1. „Komplexní  

poskytování sociálních služeb dle § 46 a § 51 zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“, a  

2. vkládá se nový bod 2.2. tohoto znění: 

2.2. Pronajímání, 
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u k l á d á 

 

odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny zn. ZL/65/2018  

ze dne 03. 12. 2018 příspěvkové organizace  SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb v souladu s tímto usnesením 

 

Z: vedoucí OPS 

T: březen 2020 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem dodatku zřizovací listiny zn. ZL/65/2018 ze dne 03. 12. 2018 příspěvkové 

organizace SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, 

primátora města a náměstkyni primátora pro sociální oblast 

 

 

375/12ZM/2020 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – veřejnosprávní kontrola  

za rok 2019_________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  
 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

veřejnosprávní kontrolu účetnictví a hospodaření dobrovolného svazku  

obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČO: 70305374, za období  

leden – říjen 2019, dle Přílohy č. 1 

 

 

376/12ZM/2020 - Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Havířov Město__  

 
Zastupitelstvo města Havířova 

 
s c h v a l u j e   

 

v souladu se zásadami hospodaření s majetkem města schválenými Zastupitelstvem 

města Havířova usnesením číslo 1095/25ZM/2014 dne 7.4.2014  

 

1. vyřazení přebytečného majetku cisternové automobilové stříkačky Renault  

Midlum – CAS 24, RZ 2T4 0204, inv. číslo: 606902260010  z majetku města 

Havířova, která bude prodána na základě kupní smlouvy zájemci, který vzejde 

z nabídkového řízení za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 141-01/2019 ze 

dne 14.3.2019 znalce Ing. Pavla Přidala ve výši 1 148 900,- Kč, přičemž výtěžek 

z prodeje bude připsán na příjmový účet statutárního města Havířova, popřípadě 

bude použit na dofinancování nové cisternové automobilové stříkačky pro 

jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město 

 

2. nabytí movitého majetku 1 ks cisternové automobilové stříkačky v hodnotě  

vyšší než 500 tis. Kč do majetku města 
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377/12ZM/2020 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Mašínův statek – památník  

tří odbojů, z.s._______________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

poskytnutí finančního příspěvku zapsanému spolku Mašínův statek – památník tří 

odbojů, z.s. do veřejné sbírky za účelem vybudování památníků všem hrdinům 

prvního, druhého a třetího odboje 

 

 

378/12ZM/2020 - Vyřízení petice______________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

způsob vyřízení Petice proti podpoře města Havířova k realizaci přeložky silnice 

I/11 Havířov – Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy dle čl. 18 Listiny základních 

práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Radou města Havířova  

dle přílohy č. 2 

 

 

379/12ZM/2020 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2019 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í 

 

zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden 

až prosinec 2019. 

 

 

380/12ZM/2020 - Změna ve složení Finančního výboru ZMH______________________________   
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

pana Ing. Radslava Masného z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva 

města Havířova 

 

v o l í 

 

pana Ing. Petra Špoka členem Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  
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381/12ZM/2020 - Žádosti občanů adresované KV ZMH___________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

podání Bc. Martina Cyže adresované předsedovi KV ZMH ve věci postupu ZMH 

na jeho zasedání dne 16.12.2019 a Ing. Marka Hanáka ve věci postupu při 

vyřizování jeho interpelace při zasedání ZMH dne 16.12.2019. 

 

k o n s t a t u j e, 

 

že v obou případech zmiňovaných pisateli byly dodrženy stanovené postupy. 

 

 

382/12ZM/2020 - Změna ve složení KV ZMH____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci Bc. Moniky Havlíčkové na funkci členky Kontrolního výboru ZMH  

ke dni 29.2.2020 

 

v o l í 

 

PaedDr. Miladu Halíkovou za členku Kontrolního výboru ZMH od 1.3.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA v. r.      Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

primátor města        náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.02.2020  

 

01. Schválení předsednictva 12. zasedání ZMH, konaného dne 24.02.2020 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 

02. Schválení programu 12. zasedání ZMH, konaného dne 24.02.2020 

 

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova   

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora  
 

 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 12. zasedání ZMH, konaného dne 24.02.2020 

 

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora  
 

 

04. Zpráva o ověření zápisu z 11. zasedání ZMH, konaného dne 27.01.2020 

        

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 

05. Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 

06. Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Havířova  

      za rok 2019 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, primátor statutárního města Havířova 

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

                          npor. Mgr. Petr Čížek, vedoucí OO PČR Havířov 1 

                          npor. Ing. Pavel Budina, velitel stanice HS Havířov 

                          Emanuel Došlík, velitel JSDH Havířov Město 

                          Mojmír Stachura, velitel JSDH Havířov Životice 

 

 

 



 
 

Program 12. zasedání ZMH 

konaného dne 24.02.2020 

3 

07. Záměr prodeje pozemku parc. č. 606/12, 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   

 

 

 

 

08. Prodej 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   
 
 
 

 

09. Bezúplatné nabytí pozemku 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   

 

 

 

 

10. Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá v majetku Asental Land, 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                    
                          Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO   
 

 

 

 

 

11. Úplatné právo provést stavbu „Parkoviště ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí“ 

 
      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   
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12. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

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 

 

 

 

 

13. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 1. – 16.  

 

      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  

 

 

 

 

14. Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2019 

 

      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. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

 

 

 

 

15. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 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. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

      Ing. Lucie Šillerová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 

 

 

 

 

16. Městská hromadná doprava Havířov – prokazatelná ztráta v r. 2020 

 

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

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb, 

                         Naďa Czechová, referent odboru komunálních služeb 

 

 

 

 



 
 

Program 12. zasedání ZMH 

konaného dne 24.02.2020 

5 

17. Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 1179/OKS/2010 

 

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

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb, 

    Bc. Veronika Bukovanská, referent odboru komunálních služeb 

 

 

 

 
18. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2020 
 

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

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

                          Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR   

                            Ing. Miloš Klimeš, ekonom oddělení investic OÚR   

 

 

 

 

 

19. Předložení žádosti o dotaci v rámci česko-polské spolupráce 

 

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

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

                           Ing. Přemysl Koch, referent odboru územního rozvoje 

 

 

 

 

 

20. Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 

      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 

 

 
 

 

21. Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  

      – 2. výzva“  
            

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

      Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru  

                          Bc. Milada Klimešová, referent organizačního odboru 
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22. Smlouva o poskytnutí dotace - „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 
 
 
 
 

 
23. Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE – IP COAL v rámci  
      partnerství 
 
      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku     
      Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 
                          Bc. Milada Klimešová, referent organizačního odboru     
 
 

 

 

24. Pořízení elektromobilů formou operativního leasingu - schválení realizace akce  
 

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

      Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 

                          Ing. Jana Bartošová, referent organizačního odboru  

 

 

 

 

25. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních 

      a pobytových sociálních služeb  

 

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

      Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 

 

 

 

26. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – veřejnosprávní kontrola za rok 2019 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, primátor města    

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                          Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Program 12. zasedání ZMH 

konaného dne 24.02.2020 

7 

27. Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Havířov Město  

 

      Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor statutárního města Havířov 

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

                Vlastimil Bičej, referent krizového řízení 

 

 

 

 

 

 

28. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. 

 

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

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

                           Lucie Wilčková, asistentka náměstka primátora pro ekonomiku a správu  

                                                       majetku 

 

 

 

 

 

29. Vyřízení petice 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, primátor města  

      Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník magistrátu 

 

 

 

 

 

30. Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2019 

 

      Předkládá: Ing. Eva ŠILLEROVÁ, předsedkyně finančního výboru ZMH  

      Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, tajemník finančního výboru ZMH 

 

 

 

 

 

31. Změna ve složení Finančního výboru ZMH 

 

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

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora  
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32. Žádosti občanů adresované KV ZMH 

 

      Předkládá: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH  

      Zpracoval: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH  

                          Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH  

 

 

 

 

 

33. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 



Příloha č. 1

Roční statistika 2019-MP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem

    Přestupky řešené domluvou 618 487 609 573 545 534 643 622 634 670 600 588 7123

Přestupky řešené příkaz blok na místě zaplacený 601 651 769 620 781 530 576 598 676 615 512 496 7425

Přestupky řešené příkaz blok  na místě nezaplacený 308 336 340 358 394 352 357 348 309 314 335 212 3963

Přestupky oznámené správnímu orgánu 300 272 228 220 220 249 230 273 242 231 248 261 2974

Počet řešených přestupků 1827 1746 1946 1771 1940 1665 1806 1841 1861 1830 1695 1557 21485

Vybráno na pokutách ( odvedeno - účet ) 92945 105474 130424 118574 146164 125804 98414 102664 137348 92484 104916 100888 1356099

Vyrozumění pro nepřítomné řidiče 347 445 577 427 627 315 394 380 471 493 456 443 5375

Použití  technických prostředků 5 13 13 7 25 10 8 12 11 10 39 24 177

Asistence u dopravních nehod 9 6 4 11 7 5 4 3 7 2 3 1 62

Poskytnutí  pomoci občanům 611 359 222 248 324 342 310 361 328 331 318 318 4072

Rozhodnutí o PZS/ doprovod  NsP 4/6 3/7 17/12 5/14 1/18 6/25 14/23 1/26 4/16 2/37 1/33 2/33 60/250

Akce s nasazením služebních psů 8 10 1 3 2 1 2 2 2 3 2 4 40

Provedená kontrola podezřelých osob 209 208 179 180 177 176 156 187 142 136 240 158 2148

Předvedení osob podle §13 odst.1,2,3/4 13/1 14/0 12/0 11/0 8/0 11/1 4/2 9/0 7/1 6/0 19/2 5/1 119/8

Zadržení pachatele TČ/ hled.osoby/ hled.vozidel 18/10/0 5/9/1 8/6/0 15/8/0 13/7/0 13/9/0 4/4/0 7/6/0 12/7/0 6/10/0 22/10/2 12/5/0 135/91/3

Spolupráce s PČR 163 127 43 96 93 84 56 102 75 84 97 78 1098

Předané návrhy a opatření 120 117 34 56 36 44 28 30 38 31 37 29 600

Doručení dopisu, ověřění pobytu 65 57 88 98 38 56 52 46 62 60 70 47 739

Výjezd vozidla na žádost 636 573 494 574 584 620 578 754 647 420 657 580 7117

Výjezd vozidla na objekty PCO 50 49 45 55 57 100 105 79 78 92 70 70 850



Příloha č. 2 

Přestupky 2019-MP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem

§ 125c D 194 181 252 190 205 185 179 183 213 243 238 214 2477

přestupky proti OZ 223 178 152 130 142 141 109 136 135 128 124 154 1752

bezpečnosti a plynulosti PNM 631 690 778 634 772 543 602 613 722 638 538 535 7696

silničního provozu Kč 93300 59700 118300 94500 125180 84950 108180 91430 103380 94700 87050 84650 1145320

§35 D 3 1 3 9 2 1 5 1 4 5 4 3 41

přestupky na úseku ochrany OZ 3 12 4 5 5 2 3 8 8 11 9 6 76

před alkoholismem a jinými PNM 13 13 14 10 8 3 4 7 6 9 11 3 101

toxikomaniemi Kč 2100 1800 2000 1500 3080 500 500 900 1100 1100 1400 600 16580

§4 D 384 280 330 331 303 276 372 383 364 379 291 336 4029

přestupky proti pořádku ve OZ 30 26 21 29 20 32 79 72 48 29 33 22 441

státní správě a proti pořádku PNM 220 252 257 312 345 293 293 295 225 247 249 147 3135

v územní samosprávě Kč 23900 33100 40850 39850 50300 42100 42100 41250 30350 37600 33100 20500 435000

§5 D 36 25 23 42 34 71 83 55 53 40 65 35 562

přestupky proti OZ 7 16 6 14 25 17 8 15 13 32 28 44 225

veřejnému pořádku PNM 16 15 20 6 26 17 11 16 12 16 25 12 192

Kč 3750 5800 2900 1700 4700 3900 6600 6400 11900 3550 8400 1600 61200

§7 D 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 0 10

přestupky proti OZ 9 7 3 9 2 13 10 10 6 6 10 9 94

občanskému soužití PNM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§8 D 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

přestupky proti OZ 28 33 42 33 26 44 21 32 32 25 44 26 386

majetku PNM 29 17 40 16 24 26 23 15 20 19 24 11 264

Kč 8300 16100 31200 11500 23200 29090 55500 15100 10900 17100 32000 7500 257490



Příloha č. 3 

11 925 
( 55,5% ) 

Tech. prostředky 
177 z 11 925 

218 
( 1% ) 

7 605 
( 35,4% ) 

979 
( 4,6% ) 

104 
( 0,5% )  

654 
( 3% ) 

Přestupky řešené MP Havířov v roce 2019  
§ 125c Přestupky proti bezp. a plyn. sil. provozu  

§ 125c Přestupky proti bezp. a plyn. sil. provozu 
(prostředky k zabránění odjezdu vozidla) 

§ 35 (§ 30) Přestupky na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi 

§ 4 (§ 46) Přestupky proti pořádku ve SS a proti 
pořádku v územní samosprávě 

§ 5 (§ 47a § 48) Přestupky proti veřejnému pořádku 

§ 7(§ 49) Přestupky proti občanskému soužití 

§ 8( § 50) Přestupky proti majetku  

    



Příloha č. 4 

STATISTIKA 2012-2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

    Přestupky řešené domluvou/napomenutím 9915 10696 10733 10905 10605 6909 4999 7123

Přestupky řešené  příkaz blok na místě zaplac. 5202 5434 6154 6008 5852 5959 8045 7425

Přestupky řešené příkaz blok na místě nezap. 3991 3684 3858 3598 3331 2861 3720 3963

Přestupky oznámené správnímu orgánu 2939 3556 2014 1904 1940 2472 3361 2974

Počet řešených přestupků 22047 23362 22759 22415 21728 18200 20125 21485

Vybráno na pokutách ( odvedeno - účet ) 1335983 1231416 1447800 1117446 1041567 825880 1257413 1356099

Vyrozumění pro nepřítomné řidiče 1411 1426 1759 2041 2613 3281 4364 5375

Použití TP k zabránění odjezdu vozidla 148 174 203 177 124 90 152 177

Asistence u dopravních nehod 98 87 91 92 73 63 86 62

Poskytnutí pomoci občanům 5404 5748 5428 5275 5748 6193 5405 4072

Akce s nasazením služebních psů 116 105 106 91 97 98 95 40

Zadržení pachatelů trestných činů 295 264 190 151 110 147 136 135

Spolupráce s PČR 2608 2707 2207 2160 1657 1829 1632 1098

Předané návrhy a opatření 2320 2344 1999 2080 1369 1658 1361 600

Provedená kontrola podezřelých osob 4668 3872 3384 3070 2352 2139 1949 2148

Výjezd vozidla na žádost 9351 9839 8752 7989 7523 8189 8375 7117

Výjezd na objekty PCO 1122 1012 1015 958 921 992 1064 850
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Úvod 
 
V souladu s § 14 zák. č. 273/2008 Sb., zákona o Policii České republiky o spolupráci 
s orgány samosprávy, předkládám Radě města Havířov zprávu o situaci v oblasti vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu území města Havířov a okolí za rok 2019. 
Bezpečnost občanů města Havířov zabezpečuje Policie České republiky (dále jen PČR) 
v úzké spolupráci s Městskou policií Havířov. PČR má na teritoriu města Havířov Obvodní 
oddělení (dále jen OOP) Havířov 3 a Obvodní oddělení Havířov 1, kde rovněž sídlí 
3. oddělení obecné kriminality (dále jen 3. OOK) a oddělení hospodářské kriminality (dále je 
OHK). 
Z pohledu PČR byl stav vnitřní bezpečnosti za rok 2019 na teritoriu města Havířov 
uspokojivý. V roce 2019 dochází ke snížení nápadu trestné činnosti v porovnání s rokem 
2018, a to hlavně u majetkové trestné činnosti, pokles ale byl zaznamenán i u násilné, 
mravnostní i hospodářské trestné činnosti. Celková objasněnost ve městě je o 1,5 % vyšší. 
Kromě běžných policejních hlídek jak u OOP Havířov 1, tak OOP Havířov 3, jsou pro celé 
území města Havířova vyčleněny prvosledové hlídky z OOP Havířov 1, které jsou denně 
doplněny o prvosledové hlídky z oddělení hlídkové služby Územního odboru Karviná (dále 
jen OHS). I nadále výkon služby ve městě posilují hlídky Speciální pořádkové jednotky 
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen SPJ), čímž dochází 
ke značnému zefektivnění práce a výraznému zkrácení dojezdových časů. Policisté 
zařazení do prvosledových hlídek vyjíždějí na oznámení s potřebou rychlého zásahu 
a mívají vysokou úspěšnost při zadržení pachatelů delikventního jednání. Tímto opatřením 
je lépe a bezprostředně reagováno na aktuální změny bezpečnostní situace, čímž se 
ve městě podařilo zlepšit bezpečnost občanů. 
V roce 2019 nedošlo na území města Havířov k negativní mimořádné události v oblasti 
hromadného narušení veřejného pořádku. Nebyl také zaznamenán žádný konflikt mezi 
minoritou a majoritou.  
Trestná činnost ve městě je v přímé úměře s nezaměstnaností a počtem lidí dostávajících 
se do tíživé situace. Jako trvale znepokojující je oblast závislosti na alkoholu a návykových 
látkách.  Pachatelé, užívající tyto návykové látky, jsou v převážné většině z řad občanů 
bez pracovního poměru, a dopouští se zejména trestné činnosti majetkového a násilného 
charakteru.  
PČR je mnohdy zatěžována oznámeními, které od prvopočátku nespadají do prověřování 
policie, avšak PČR nemá jinou možnost, než i tato účelová oznámení prověřovat, 
neboť teprve po řádném a zdlouhavém prověřování lze konstatovat, že v dané věci se 
nejedná o podezření z přestupku, či trestného činu.  
Ve služebním obvodu OOP Havířov 3 je umístěno Pobytové a integrační azylové středisko 
zařízení služeb MV. V uplynulém roce bylo zaznamenány celkem 2 události spojených 
s chodem samotného zařízení, soužitím uprchlíků nebo s jejich pohybem na území města. 
S vedením zařízení PČR úzce spolupracuje a uprchlíci arabských zemí zaujímají 
do 10 % celé skladby všech cizinců. Většinu žadatelů o azyl tvoří obyvatelé bývalého 
Sovětského svazu. 
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Trestné činy 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2019 
 
Na teritoriu územního odboru Karviná bylo v roce 2019 zjištěno celkem 4733 trestných činů, 
při celkové objasněnosti 53,03 %. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení evidované 
trestné činnosti o 119 skutků, při současném mírném snížení objasněnosti o 1,48 %. 
 

ÚO Karviná - srovnání kriminality podle druhů za období let 2017 až 2019 – zjištěno trestných činů 

 
 
 

ÚO Karviná - srovnání celkové kriminality za období let 2017 až 2019 – územní rozložení 
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Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodních oddělení v Havířově 
 
V obvodu služební působnosti havířovských oddělení bylo v roce 2019 evidováno 
1544 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 52,78 %. Ve srovnání s rokem 2018 
došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 195 skutků, při současném zvýšení 
objasněnosti o 1,5 %. 
 

Havířov - srovnání kriminality podle druhů za období let 2017 až 2019 – zjištěno trestných činů 

 

Násilná trestná činnost – 145 skutků (objasněnost 69,65 %) 
 
U násilné trestné činnosti byl v roce 2019 zaznamenán mírný pokles v nápadu trestné 
činnosti ve srovnání s rokem 2018 (-28 skutků). Objasněnost oproti roku 2018 poklesla 
o 0,5 %. Mírný pokles objasněnosti násilné trestné činnosti není nikterak znepokojující, 
nadále míra objasněnosti zůstává vysoká, zejména pak u prověřování a následném 
vyšetřování zvlášť závažných zločinů loupeží. Všechna oznámení o násilných činech jsou 
prověřována důsledně a nejsou bagatelizována. 

Mravnostní trestná činnost – 20 skutků (objasněnost 65 %) 
 
V porovnání s předchozím rokem je v roce 2019 patrný značný pokles v nápadu 
mravnostních deliktů. Objasněnost oproti roku 2018 poklesla o 10 %, nelze však odhlédnout 
od skutečnosti, že pokles objasněnosti, byť o jediný neobjasněný skutek, znamená 
při relativně nízké četnosti nápadu těchto trestných činů v procentuálním vyjádření značný 
rozdíl. Mravnostní kriminalita je prověřována a objasňována zejména policisty 3. oddělení 
obecné kriminality, zpracovávány a prověřovány jsou podněty lékařů, OSPOD Magistrátu 
města Havířov, oznámení rodičů a zákonných zástupců a informace vyhledané 
v kyberprostoru. 
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Majetková trestná činnost – 820 skutků (objasněnost 34,88 %) 
 
Majetková trestná činnost dlouhodobě představuje největší část v celkovém objemu 
evidované kriminality. V obecném pohledu v sobě zahrnuje krádeže prosté, krádeže 
provedené formou vloupání, podvodná jednání a další její formy postihující vlastnictví jako 
zákonem chráněný zájem. V roce 2019 byl zaznamenán meziroční pokles v celkovém 
nápadu majetkové kriminality o 181 skutků (t. j. 18 %), objasněnost se zvýšila o 0,66 %. 
Úspěšnost v procesu snížení celkového nápadu majetkové trestné činnosti lze spatřovat 
v cílených opatřeních zaměřených proti pachatelům této trestné činnosti, o čemž svědčí 
i pokles evidovaných případů krádeží vloupáním oproti roku 2018 o 126 skutků, 
v procentuálním vyjádření o 38,3 %.  
Předmětem zájmu pachatelů byly zejména sklepní místnosti činžovních domů, garáže 
a motorová vozidla. Nezanedbatelnou část nápadu majetkové trestné činnosti tvořily 
i krádeže recidivního charakteru – podezřelí opakovaně souzení a postihovaní za trestnou 
činnost páchanou formou krádeží. Škody na majetku v těchto případech nebývají vysoké, 
v mnoha případech se pohybují v řádech stokorun, jde zejména o krádeže zboží 
v obchodech. Další část tohoto druhu trestné činnosti tvoří krádeže věcí, které mají 
poškození na sobě nebo při sobě. Jde zejména o věci odložené v nákupních vozících, 
v restauracích apod.   

Významné realizace pachatelů trestné činnosti a specifická 
trestná činnost 
 
Policisty 3. OOK v úzké spolupráci s oběma obvodními odděleními byla mimo jiných případů 
realizována v roce 2019 i níže uvedená závažná a sériová trestná činnost: 
 
Násilná trestná činnost  
Za rok 2019 bylo prověřováno celkem 35 skutků, u kterých byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro zvlášť závažný zločin loupeže. Ve 2 případech si poškozený si celou událost 
vymyslel a skutek se tedy nestal. Z celkového počtu pak bylo dále ve 27 případech sděleno 
obvinění konkrétní osobě. 
Jako příklad výborné práce  je nutno zmínit realizaci 16 pachatelů zločinu loupež a přečinu 
krádež na fanoušcích hokejových týmů v Havířově, kteří byli za poměrně krátkou dobu 
odhaleni a dopadeni. Mezi nimi byli také i mladiství pachatelé a šest z celkového počtu 
pachatelů bylo stíháno vazebně. 
Majetková trestná činnost  
Za rok 2019 se podařilo objasnit sérii krádeží vloupáním do garáží. Pachatel provedl celkem 
14 krádeží vloupání do garáží.  
Za rok 2019 bylo provedeno 15 případů krádeží vloupáním do rodinných domků, 
z nichž bylo objasněno 10 případů.  
 
Nealkoholová toxikomanie  
V roce 2019 bylo provedeno 7 realizací pachatelů trestné činnosti na úseku nealkoholové 
toxikomanie. Jednalo se o případy distribuce omamných a psychotropních látek, zejména 
pervitinu a marihuany.  7 osob bylo stíháno vazebně. Na území města Havířova byly v roce 
2019 odhaleny 2 nelegální pěstírny konopí zneužívaného pro toxikomanii a 3 varny 



 6 

pervitinu. Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje se podařilo 
rozbít gang výrobců drogy pervitin, kteří se této činnosti věnovali již několik let.  
 
Počítačová kriminalita  
Trestné činy Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, Šíření pornografie: 12 případů, 
ve všech byl zjištěn pachatel. Z kriminalistického hlediska jde o velmi časově 
a administrativně náročné případy. Zde dochází k nárůstu nápadu tohoto druhu kriminality. 
 
Mravnostní trestná činnost  
V roce 2019 bylo prověřováno celkem 8 případů pohlavního zneužívání. Ve 2 případech byl 
zjištěn mladistvý pachatel, 1 případ byl vymyšlen a 5 případů bylo odloženo. Trestný čin 
znásilnění byl v roce 2019 prověřován celkem ve 4 případech. V 1 případě byl pachatel 
zjištěn. V dalších případech bylo oznámení vymyšlené.  
V Havířově je zřízena a stále využívána výslechová místnost, určená primárně k provádění 
procesních úkonů s dětskými oběťmi trestných činů, příp. s jinými zvlášť zranitelnými 
oběťmi.  
 
Pátrání po osobách  
Celkem bylo za rok 2019 vypátráno 114 hledaných osob. Dále byly prováděny průběžné 
kontroly v zastavárnách a bazarech, při nichž byly zajišťovány věci pocházející z trestné 
činnosti. Policisté se mimo jiné zabývali také celkem 203 případy pátrání po pohřešovaných 
mladistvých a nezletilých dětech. Jednalo se v převážné většině o chovance dětských 
domovů a výchovných ústavů.    

Přestupky 
 
V roce 2019 bylo na teritoriu obou obvodních oddělení v Havířově zjištěno 6171 přestupků, 
z nichž jich bylo 2872 vyřízeno příkazem a 2589 přestupků bylo oznámeno příslušným 
správním orgánům. 

PČR OO Havířov 1 a OO Havířov 3 – srovnání přestupků za období let 2017 až 2019 
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Stav veřejného pořádku 
 
V roce 2019, stejně jako v roce předcházejícím, nedošlo na teritoriu obvodních oddělení 
Policie České republiky v Havířově k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. 
K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou 
fotbalových fanoušků po železnici, a dále s konáním rizikových hokejových utkání 
HC Havířov, Havířovských slavností a vánočního městečka v centru města.   
V roce 2019 bylo policisty provedeno 32 služebních zákroků s použitím donucovacích 
prostředků, které bylo ve všech případech vyhodnoceno zákonné a přiměřené. 
Policisty obvodních oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 479 osob; 133 osob 
bylo umístěno v policejní cele; bylo vypátráno 111 hledaných či pohřešovaných osob; 
108 osob bylo dodáno k lékařskému ošetření do protialkoholní záchytné stanice, bylo 
provedeno 438 eskort. 
 

Domácí násilí 
 
V roce 2019 bylo prověřováno 68 incidentů se znaky domácího násilí, kdy ve dvou 
případech došlo k vykázání násilné osoby. 
 

Bezpečnost silničního provozu 
 
Zejména v souvislosti s dohledem nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno cekem 
124 řidičů, vykonávajících svou činnost pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
Z toho 117 skutků bylo kvalifikováno jako trestný čin a v 7 případech bylo v jednání řidiče 
spatřováno podezření z přestupku (přičemž 324 řidičů se odmítlo podrobit vyšetření, 
zda nejsou při řízení vozidla ovlivněni návykovou látkou). V případě 102 řidičů bylo zjištěno 
nerespektování rozhodnutí příslušných orgánů, jimiž jim bylo řízení motorových vozidel 
zakázáno. 
Na základě vývoje dopravní nehodovosti bylo v roce 2019 vyhlášeno Policejním prezidiem, 
Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje a Územním odborem Karviná 
celkem 28 dopravně bezpečnostních akcí a opatření, zaměřených na eliminaci dopravní 
nehodovosti a dodržování zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
všemi účastníky silničního provozu. Na realizaci těchto opatření se podíleli policisté 
pořádkové a dopravní policie. 
 
Analýza dopravních nehod evidovaných PČR na území města Havířov 

DOPRAVNÍ NEHODY 2017 2018 2019 rozdíl 2018 / 2019 

celkem nehod 404 371 397 +26 

usmrceno osob 0 3 2 -1 

těžce zraněno osob 9 10 7 -3 

lehce zraněno osob 89 71 68 -3 
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zaviněná řidičem motorového 
vozidla 370 341 347 +6 

zaviněná řidičem 
nemotorového vozidla 11 8 12 +4 

zaviněná chodcem 6 4 6 +2 

nepřiměřená rychlost 46 23 23 0 

nesprávné předjíždění 5 1 5 +4 

nedání přednosti 85 75 76 +1 

nesprávný způsob jízdy 245 250 255 +5 

vliv alkoholu 20 22 17 -5 
 
U všech evidovaných dopravních nehod s těžkými a smrtelnými zraněními provádí dopravní 
inspektorát bezpečnostní inspekce zaměřující se na bezpečnostní deficity na místě 
dopravní nehody (sklony komunikace, stav a vlastnosti vozovky, odpovídající dopravní 
značení, rozhledové poměry, pevné překážky, reklamní poutače, další okolnosti). Výsledky 
těchto inspekcí jsou základem pro dopravně inženýrská opatření prováděná v daných 
místech. 
 

Prevence 
V průběhu celého roku 2019 se policisté havířovských obvodních oddělení s podporou 
oddělení tisku a prevence zaměřovali na různé cílové skupiny potencionálních obětí 
protiprávního jednání, a to jak v sociální, tak i v situační prevenci. Byly realizovány projekty 
zaměřené na různá témata: 

• v MŠ proběhlo celkem 13 besed s využitím knihy Policejní pohádky a didaktické hry 
Učíme se s Honzíkem se zaměřením na BESIP a bezpečné chování doma i venku - 
osloveno celkem 219 dětí; 

• v ZŠ proběhlo celkem 12 besed. S žáky I. stupně byla probírána tématika BESIP. 
Pro žáky II. stupně byly uskutečněny besedy na téma (ne)bezpečný internet, trestní 
odpovědnost nezletilých a mladistvých a BEREŠ? ZEMŘEŠ! (drogová problematika) - 
osloveno celkem 261 žáků; 

• ČERNÁ KRONIKA – beseda pro seniory, na které jim byla představena a následně 
předána kniha Moravskoslezských policistů ČERNÁ KRONIKA aneb ze soudních síní. 
Ta obsahuje preventivní příběhy zaměřené na seznámení s riziky a situacemi, v nichž se 
senior může ocitnout (krádeže, lsti, podvody) za účelem osvojení a vštípení zásad 
bezpečného chování – celkem 10 besed pro 353 seniorů; 

• na jaře i na začátku školního roku realizován celorepublikový projekt pro nejmenší 
účastníky silničního provozu v blízkosti škol „ZEBRA se za Tebe nerozhlédne“ – celkem 
4 akce, u kterých bylo osloveno 87 dětí; 

• na podzim proběhla bezpečnostně preventivní akce NEBUĎTE NEVIDITELNÍ, 
při které bylo osloveno 50 účastníků silničního provozu; 
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• věnovali jsme pozornost zákazníkům obchodních domů při preventivně informační 
kampani „KDO z KOHO“, která si klade za cíl apelovat na zákazníky, aby dbali základních 
zásad bezpečného chování při nakupování. Bylo realizováno 27 akcí, při kterých bylo 
osloveno 405 nakupujících; 

• ve dnech 29.5.2019 až 31.5.2019 jsme byli v rámci každoroční akce konané u příležitosti 
dětského dne přítomni na v Havířově na komisariátu ul. Karvinské na Městské policii, 
kde jsme dětem představili výkon služby hlídkových policistů a výkon služby speciální 
pořádkové jednotky a prezentovali policejní výstroj; při této akci jsme oslovili 
818 posluchačů z mateřských a základních škol;  

• navštívili jsme akci dětský běh, které se zúčastnilo 87 dětí; 
• v rámci programu PROTIDROGOVÝ VLAK jsme dětem ukázali prostory vagónu 

vybaveného pro tuto činnost společně s vyprávěním odborníků na toto téma, kdy byly 
provedeny 2 besedy a osloveno bylo 20 posluchačů; 

• v návaznosti na PROTIDROGOVÝ VLAK byly provedeny 2 besedy ve školách 
a zúčastnilo se jich 50 posluchačů. 

 

Závěr 
 
Bezpečnostní situaci na teritoriu města Havířova lze z dlouhodobého hlediska považovat 
za stabilizovanou. V roce 2019 došlo, při obdobných personálních, materiálových 
i legislativních podmínkách, k dalšímu meziročnímu poklesu zjištěné trestné činnosti 
a současně ke zvýšení její objasněnosti. 
 
 
Havířov 23. ledna 2020 
 

npor. Mgr. Petr Čížek 
 vedoucí OO PČR Havířov 1 
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1. ORGANIZACE JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY (JPO) HS HAVÍŘOV  
 

 

a) JEDNOTKA A JEJÍ SLOŽENÍ 

 

jednotka: Hasičská stanice Havířov, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

kategorie jednotky: JPO I (profesionální jednotka požární ochrany) 

typ jednotky: P4-C-Z (specifikuje předurčenost jednotky podle jejího složení a vybavení stanice) 

početní stavy jednotky HS Havířov: viz tabulka 

  

  

PŘÍSLUŠNÍCI CELKOVÝ POČET NA HS POČET NA 1 SMĚNĚ / 24 h

velitel stanice 1 (denní směna / 8 h)

velitel čety 3 1

velitel družstva 6 2

technik strojní služby 3 1

technik chemické služby 3 1

technik technické služby 3 1

hasič-strojník 12 4

hasič 9 3

celkem 39 +1 příslušníků max 13 (min 10) příslušníků  
 

 

Pro typ jednotky P4 je u HZS MSK stanoven maximální stav 13 příslušníků na směně, minimální stav 

10 příslušníků na směně. 

• Dlouhodobě nebyly početní stavy na HS Havířov takto naplněny. V roce 2019 došlo k 1. lednu 

k celkovému navýšení početních stavů na této stanici o 6 příslušníků a tímto byly narovnány 

standardní počty tohoto typu jednotky pro plnění služebních úkolů. 
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b) TECHNIKA JEDNOTKY:  

 

 
 

 

 

Výjezdová technika a technické prostředky: 

OZNAČENÍ TECHNIKY VOZIDLO POZNÁMKA

CAS 20 (cisternová automobilová stříkačka) Tatra 815 Terno I. Vůz

CAS 20 (cisternová automobilová stříkačka) Tatra 815 Terno II. Výjezd

AP 27 (automobilová plošina) Tatra 815 6x6 dosah max 27 m

VYA (vyprošťovací automobil) Tatra 815 8x8 pro vyprošťování vozidel aj.

CAS 30 (cisternová automobilová stříkačka) T 815-7CAFS vozidlo s větším objemem hasiva

osobní velitelský automobil Škoda Yeti vozidlo velitele stanice

užitkový automobil VW Caddy vozidlo pro hospodářské činnosti

dopravní automobil VW Crafter vozidlo pro přepravu 9 osob

gumový člun Zodiac motor Evinrude člun je na samostatném přívěsu

hliníkový člun Marine motor Johnson člun je na samostatném přívěsu  
 

 

• V roce 2019 nebyla proti roku 2018 výjezdová technika na HS Havířov obměněna. 

• Výjezdová vozidla jsou vybavena všemi základními a důležitými technickými prostředky pro 

řešení mimořádných událostí (požáry, dopravní nehody, zásahy na nebezpečné látky, různé 

technické zásahy na vodě, ve výškách a nad volnou hloubkou, při vyprošťování apod.). 

• Speciální vozidla a technické prostředky (např. automobilový jeřáb, technický a chemický 

automobil) jsou v případě potřeby u zásahu zajišťovány a vysílány z centrální hasičské stanice 

v Karviné, kde jsou také umístěny různé druhy vozidlových kontejnerů s různým technickým 

vybavením (kontejner pro nouzové přežití, povodňový aj.). 

• Při zásazích, které vyžadují další speciální prostředky a techniku jsou v případě potřeby 

povolávány tyto jednotky i v rámci kraje (např. z centrální hasičské stanice v Ostravě nebo i ze 

Záchranného útvaru v Hlučíně, který je v rámci HZS ČR vyčleněn právě pro ty zásahy, kde je 

nutnost použití především těžké techniky). 
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2. OPERAČNÍ ŘÍZENÍ JEDNOTKY  

(vše, co souvisí s činností u mimořádných událostí) 

 

a) POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN MSK A PŘEDURČENOST HS HAVÍŘOV PRO OBCE 

Jednotky požární ochrany jsou k mimořádným událostem vysílány podle požárního poplachového plánu 

kraje (vychází z plošného pokrytí jednotlivých území) a podle vyhlášeného stupně poplachu (vychází 

z typu a velikosti rozsahu události). Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (MSK) tedy 

zohledňuje dojezdové časy JPO a zařazuje tyto jednotky pro jednotlivé obce. Na základě tohoto 

rozdělení je jednotka HS Havířov standardně vysílána v I. nebo II. stupni do těchto obcí hasebního 

obvodu Havířova a sousedních obvodů: 

• v územním odboru Karviná: Havířov, Horní Bludovice, Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá, 

Český Těšín (Koňákov, Mistřovice, Stanislavice), Karviná (Lázně Darkov, Stonava), Orlová 

(Lazy) 

• v územním odboru Frýdek Místek: Soběšovice, Žermanice, Kaňovice, Lučina 

• v územním odboru Ostrava: Šenov, Václavovice, Vratimov (Horní Datyně) 

 

b) MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – SYSTÉM VÝJEZDŮ A STATISTIKA OKRESU KARVINÁ 

V rámci celého Moravskoslezského kraje jsou jednotky vysílány k jednotlivým zásahům 

prostřednictvím KOPIS (krajské operační a informační středisko) v Ostravě, které se nachází v budově 

IBC (Integrované bezpečnostní centrum).  

Kromě „standardních“ a očekávaných zásahů při mimořádných událostech jako byly požáry domů, chat, 

vozidel, kontejnerů, travnatých ploch, lesů či jiných objektů, dopravní nehody a vyprošťování osobních 

a nákladních vozidel, úniky nebezpečných látek na zemi a ve vodě, měření koncentrací plynů či jiné 

technické zásahy, nebyla v roce 2019 nouze ani o neobvyklé nebo časově náročné zásahy, jako např. 

záchrana koně s použitím jeřábu, úspěšný odchyt kuny v chirurgické ambulanci havířovské nemocnice, 

komplikované hašení požáru odpadků s vyhozenými bateriemi v popelářském voze, uvízlé kotě 

v nárazníku osobního vozidla, vyproštění psa z betonové odpadní trubky, náročné vyproštění dvou osob 

z havarovaného dodávkového vozidla, výbuch plynu v domově důchodců v Horních Bludovicích, 

měření neznámé zapáchající látky v Havířově a okolí, požár vánočního stromku od prskavky 

s popálením osoby aj. 

 

     
 

 

 

Následující tabulky podrobně vyčíslují statistiku výjezdů jednotek celého územního odboru Karviná. 
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POČET MIMOŘÁDNÝCH A NEEMERGENTNÍCH UDÁLOSTÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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POČET UDÁLOSTÍ V ROCE 2019 DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 
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SROVNÁNÍ POČTU POŽÁRŮ A JEJICH NÁSLEDKY ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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GRAFICKÉ SROVNÁNÍ VÝŠE PŘÍMÝCH ŠKOD A UCHRÁNĚNÝCH HODNOT VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 

 

 
 

 

GRAFICKÉ SROVNÁNÍ POČTU USMRCENÝCH A ZRANĚNÝCH OSOB U POŽÁRŮ VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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POČET POŽÁRŮ DLE PŘÍČIN VZNIKU V ROCE 2019 
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ZÁSAHOVÁ A OSTATNÍ ČINNOST JEDNOTEK PO DISLOKOVANÝCH NA ÚZEMÍ 

ÚZEMNÍHO ODBORU KARVINÁ – PŘEHLED POČTU ZÁSAHŮ DLE TYPŮ UDÁLOSTÍ VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ 2019 
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PŘEHLED CELKOVÉHO POČTU ZÁSAHŮ A OSTATNÍ ČINNOSTI DLE KATEGORIÍ JEDNOTEK PO ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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PŘEHLED CELKOVÉHO POČTU ZÁSAHŮ A OSTATNÍ ČINNOSTI DLE JEDNOTEK PO ZA 

POSLEDNÍ 3 ROKY 
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c) TAKTICKÁ A PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ 

 

V roce 2019 byla kromě mnoha výcviků provedena i tato cvičení: 

 

 7 TAKTICKÝCH CVIČENÍ  (jednotka je předem seznámena s tématem cvičení) 

• Likvidace požáru v hromadných garážích. 

• Likvidace úniku amoniaku ze strojovny zimního stadionu Havířov. 

• Likvidace požáru v areálu Elektrické stanice Albrechtice – ČEPS. 

• Likvidace úniku neznámé plynné nebezpečné látky v prostorách firmy PRIMAGAS 

• 3 x Evakuace, vyhledávání osob, likvidace požáru v základní a mateřské škole. 

 

4 PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ (jednotka o cvičení předem neví) 

• Likvidace nebezpečné látky na veřejném prostranství. 

• Likvidace požáru v prostorách výškové budovy – skipová věž František. 

• 2 x Vyproštění osob zavalených automobilem. 

 

1 TAKTICKÉ CVIČENÍ IZS (zapojeno více složek IZS) 

• Povodně 2019 v Těrlicku 
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d) SPOLUPRÁCE S JEDNOTKAMI SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

V hasebním obvodu jednotky HS Havířov jsou zřízeny tyto jednotky: 

• kategorie JPO III 

o JSDH Havířov-Město 

o JSDH Havířov-Životice 

o JSDH Těrlicko-Střed 

o JSDH Albrechtice 

o JSDH Horní Suchá 

o JSDH Horní Bludovice 

• kategorie JPO V 

o JSDH Těrlicko-Hradiště 

 

Kromě těchto jednotek v hasebním obvodu probíhá spolupráce i s dalšími okolními jednotkami spadajícími 

pod jiné ORP. Především jde o spolupráci s blízkou JSDH Šenov (JPO III). 

I během roku 2019 probíhala spolupráce nejen u zásahové činnosti, ale i v rámci taktických či prověřovacích 

cvičení a samozřejmě také při školení velitelů, strojníků a hasičů většiny těchto jednotek. V roce 2019 

probíhaly také stáže některých dobrovolných jednotek na hasičské stanici, kdy jednotka sloužila spolu 

s profesionálními hasiči a vyjížděla společně s nimi k jednotlivým výjezdům. V době, kdy nejsou u 

mimořádných událostí, probíhá na stanici školení těchto jednotek. Na hasičské stanici se několikrát během 

roku vystřídaly na těchto stážích tyto jednotky JSDH: Havířov-Město, Havířov-Životice a Těrlicko. 

 

 

 

3. ORGANIZAČNÍ ŘÍZENÍ JEDNOTKY 

 (vše, co souvisí s činností na stanici i mimo ni, kromě mimořádných událostí) 

 

a) ŠKOLENÍ A VÝCVIK 

• Jedná se o pravidelnou činnost, která slouží k připravenosti jednotky pro řešení mimořádných událostí  

 

o TEORETICKÁ ŠKOLENÍ   

▪ Jedná se o velmi široký záběr témat, předpisů a školících materiálů, které se každoročně 

stále rozšiřují a kladou tak na teoretické znalosti příslušníků čím dál tím větší nároky - 

pravidelně se podle rozpisu školí všichni příslušníci na každé směně. 

 

o PRAKTICKÁ ŠKOLENÍ A VÝCVIK 

▪ Znalost obsluhy všech technických prostředků. 

▪ Praktická činnost s technickými prostředky (nácvik vyprošťování z vozidel, nácvik 

řešení úniků chemických látek, výcvik pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

nácvik práce na vodní hladině, praktická školení instruktorů, výcvik s vyprošťovacím 

automobilem, výcvik při řezání stromů aj.). 

▪ Školení vyčleněných instruktorů pro vyprošťování z havarovaných vozidel, protože se 

zkvalitňující se bezpečností vozidel je čím dál tím náročnější a složitější (a to i ve 

vztahu k bezpečnosti všech účastníků nehody) samotné vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel. 
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▪ Školení vyčleněných instruktorů pro hasební zásahy a následně hasičů v simulačních 

kontejnerech na požáry, protože nebezpečí u požárů skrývá čím dál tím více různých a 

častokrát velkých či skrytých nebezpečí. 

▪ Pravidelná zdravotnická praxe vyčleněných a proškolených příslušníků, kteří slouží 

s výjezdovou složkou zdravotní záchranné služby. Tito příslušníci jsou pak velmi 

platní při zásazích s předlékařskou pomocí a také při školení hasičů ze zdravotní 

přípravy 

▪ Pravidelné prohlídky objektů a znalost hasebního obvodu. K tomuto účelu se využívá 

i „Dokumentace zdolávání požáru“ jednotlivých objektů. 

▪ Po dohodě s vedením obce Horní Suché je využívána stará skipová věž bývalého Dolu 

František v Horní Suché pro výcvik příslušníků s použitím dýchacích přístrojů a také 

lezecké techniky. 

 

o ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A PŘEZKOUŠENÍ 

▪ Příslušníci jsou povinni mít platnou odbornou způsobilost ve funkci, do které jsou 

zařazeni. Z toho vyplývá i ověřování této odborné způsobilosti. Kromě těchto 

odborných specializací, probíhajících ve zvláštních kurzech, probíhá každoroční 

ověřování základních teoretických a praktických znalostí a dovedností, které jsou 

ověřovány a hodnoceny přímo na hasičské stanici. 

 

o FYZICKÁ PŘÍPRAVA 

▪ Pravidelná činnost na směnách pro zvyšování fyzické kondice příslušníků. 

▪ Jednou ročně musí všichni příslušníci absolvovat přezkoušení fyzické způsobilosti, 

kterým je ověřována a hodnocena jejich fyzická zdatnost, kterou musí v určitých 

limitech splnit a to v těchto disciplínách: běh 2000 m nebo plavání 200 m, kliky nebo 

shyby, leh-sed nebo přednožování. 

▪ Příprava a účast na soutěžích v požárním sportu a jiných sportovních disciplínách 

v roce 2019 (futsal, florbal, silové soutěže, tenis aj.). 

▪ Všechny tyto činnosti fyzické přípravy značným dílem přispívají nejen ke zvyšování 

fyzické kondice a následnému zvládání náročných zásahů u mimořádných událostí, ale 

také i k dobré prezentaci hasičské stanice. 
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b) EXKURZE A UKÁZKY NA HS HAVÍŘOV NEBO MIMO STANICI - PRO DĚTI, STUDENTY A 

VEŘEJNOST 

• V roce 2019 byla uskutečněna celá řada ukázek činností a exkurzí pro děti, mládež i dospělé. Kromě 

ukázek v mateřských a základních školách byla předvedena technika a činnost hasičů na hasičské 

stanici a to v rámci Dne požární bezpečnosti, při exkurzích škol na stanici, z nichž tradičně největší 

účast je ve dnech pořádaných při akci ke Dni dětí, která v roce 2019 připadla na 3 dny v době od 29. 

do 31. května. a je pořádána ve spolupráci s Městskou policií Havířov, PČR a ZZS. 

 

                 

                
 

 

c) HOSPODÁŘSKÁ A JINÁ ČINNOST 

• Opravy, doplňování a údržba techniky a technických prostředků, údržba,  čištění a opravy zázemí 

provozu stanice v obytné budově a v garážích i v okolním areálu spolu se  zelení jsou realizovány 

zpravidla svépomocí (kromě speciálních a odborných oprav) z řad příslušníků na jednotlivých 

směnách. Tyto činnosti jsou součástí výkonu služby v rámci hospodářských prací v době mimo 

zásahovou činnost. 

• Od roku 2014 začala být evidována tzv. „ostatní (neemergentní) činnost“ (viz statistické tabulky). 

Jedná se o činnosti jednotky mimo stanici, které nemají charakter řešení mimořádné události (nejedná 

se tedy o hašení či záchranné a likvidační práce apod.), ale přitom jednotka provádí určitou konkrétní 

dohodnutou činnost např. pro obec apod. (řezání stromů, technická pomoc při spolupráci apod.). 

Vzhledem k tomu, že na hasičské stanici v Havířově je dislokována výšková technika (automobilová 

plošina AP27), která je velmi účinná pro tyto činnosti ve výškách, je havířovská jednotka zapojena do 

těchto ostatních činností v rámci celého okresu. 
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4. PREVENCE 

 

a) ČINNOST A SPOLUPRÁCE NA ÚSEKU PREVENCE 

• Pracoviště prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení územního odboru Karviná má sídlo na 

centrální hasičské stanici v Karviné. Velitel hasičské stanice Havířov s tímto pracovištěm velmi úzce 

spolupracuje a tak tomu bylo i v roce 2019. K různým novým projektům, kolaudacím, k dokumentaci 

zdolávání požáru aj. má povinnost se vyjadřovat z pohledu represe. Jednotlivé směny jednotky se 

s novými objekty a prostorami uvnitř objektů, se změnami apod. vždy co nejdříve seznamují a to nejen 

v rámci dokumentace, ale nejlépe přímo na konkrétních místech. Během roku pak provádějí exkurzní 

činnost i ve starších objektech, aby byli dobře připraveni na případný zásah. 

• Stavební činnost odboru prevence v roce 2019: 

o Z celkového počtu 935 požárně bezpečnostních řešení (v rámci územního odboru Karviná) jich 

bylo v Havířově realizováno 312. 

o Z celkového počtu 406 kolaudací (v rámci územního odboru Karviná) jich bylo na území města 

Havířova realizováno 140. 

• Kontrolní činnost odboru prevence v roce 2019: 

o Z celkového počtu 141 požárních kontrol (v rámci územního odboru Karviná) bylo v rámci 

ORP Havířov realizováno 42 kontrol. 

 

b) PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 

 

• HASÍK-PROGRAM PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI 

• V roce 2019 proběhla tato výuka, kterou provádějí zpravidla proškolení lektoři z řad příslušníků 

HZS na: 

o všech základních školách (česká i polská výuka), odloučených pracovištích, v dětském 

domově v Těrlicku a na gymnáziích  ORP Havířov. 

• Touto preventivně výchovnou činností jsou v rámci územního odboru (okresu) Karviná 100% 

pokryty všechny základní školy. 

• Každá třída 2. a 6. ročníků ZŠ absolvuje během roku celkem 2 rozdělené vyučovací hodiny 

preventivní výchovy v oblasti požární ochrany a 1 hodinu pak zpravidla na hasičské stanici. 

• Kromě tohoto programu na školách byla v rámci preventivně výchovné činnosti v roce 2019 

uskutečněna prezentace pro Klub přátel hornického muzea v KDPD a také několik dalších 

prezentací, ukázek či exkurzí pro občany města, školy či okolní obce. 

• Tato plyšová hračka HASÍK je také využívána v rámci první psychické pomoci u zásahu, kdy se 

v případě potřeby předává dětskému účastníku mimořádné události a využívá jako uklidňující 

prvek. 

 

 
 



 18  

ZÁVĚR 

 

Příslušníci HZS Moravskoslezského kraje, společně se členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 

zasahovali na území Moravskoslezského kraje v roce 2019 u mimořádných událostí, které se dnes již pohybují 

v řádu desítek tisíc. Je velmi pozitivní pro město Havířov, že došlo od 1.1.2019 k navýšení stavů a doplnění 

na potřebný počet hasičů, který vyplývá z plošného pokrytí daného území. Hasební obvod hasičské stanice 

Havířov je poměrně rozsáhlý, má velký počet obyvatel a hustou zástavbu. Došlo tak k dalšímu zvýšení 

bezpečnosti tohoto regionu pro případy a situace stálých občanů či návštěvníků, které vyžadují zásah složek 

integrovaného záchranného systému, do kterého HZS Moravskoslezského kraje a jeho hasičská stanice 

Havířov také patří. 

 

 

                                      Zpracoval v Havířově dne 29.1.2020 

 

                   npor. Ing. Pavel Budina 

            velitel HS Havířov 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jednotka SDH Havířov Město 
 Zřizovatelem jednotky je dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je 

Statutární město Havířov. Organizačně jednotka spadá pod kancelář primátora. 
Hlavní činností je hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech. Jednotka je v plošném pokrytí kraje zařazena do kategorie 

JPO III/1.  

 

. 

 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti  
“Jednotky SDH Havířov Město” 

 
Celkem 24 členů z toho - 4 velitelé, 13 strojníků, 7 hasičů. 
 
Odborná příprava k zajištění akceschopnosti jednotky:  
Hasič(každý člen jednotky) - 40 hodin ročně + každoroční přezkoušení v rámci jednotky 
 
Navíc v rámci zařazení v jednotce : 
Strojník - 8 hodin ročně + každých 5 let přezkoušení, 
Velitel - 8 hodin ročně + každých 5 let přezkoušení, 
Nositel DT - výcvik každé 3 měsíce + 2x v OPCH 90  cca 8 hodin, 
Obsluha motorových pil - pravidelné školení 4 hodiny teorie + 2 hodiny praxe, 
Průmyslový lezec - pravidelné školení + přezkoušení 8 hodin, 
 
Specializace jednotky: 
Zásahy na nebezpečné látky v rámci koncepce HZS MSK ,  
 
Technika: 
 Cisternová stříkačka CAS 24 R4x4 Renault ( r. v. 2003) 
 Dopravní automobil DA 12 Renault (r. v. 2008) 

 
  
Zásahy za rok 2019: 
Typ události počet  výjezdů  
 
Požár 51 
Dopravní nehoda   1   
Únik látek   1 
Technická pomoc 60 
Záchrana osob/zvířat   1 
Planý poplach 16 
 
CELKEM ZA JEDNOTKU            130  
 
Jednotka vyjela průměrně co třetí den.  
 
Každý člen je za celoroční činnost odměněn  “ částkou 2 000 Kč “  
 
 
 
Došlík Emanuel 
velitel JSDH Havířov Město 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Hlášení o činnosti JSDH Havířov - Životice za rok 2019 
 

 

 

- Jednotka sboru měla ke dni 31.12.2019 celkem 20 členů, z toho 1 žena 

- každoměsíční výcvik na vodní hladině (klidná, tekoucí a divoká voda) 

- v měsíci červnu jsme se zúčastnili soutěže pořádané na vodní hladině Slezská Harta, 

zaměřené na různé záchranné modelové situace 

- jednou měsíčně praktický výcvik s technikou včetně teoretického školení  

- asistence u sportovních a kulturních akcí (Těrlický okruh, Radvanický okruh, 

Havířovské slavnosti, ohňostroj pořádaný městem) 

- ukázky techniky a výcviku pro veřejnost a organizace (pořádaní smažení vaječiny, 

zahradní slavnost, spolupráce s příspěvkovými organizacemi)  

- pravidelná údržba techniky PZ a jejího okolí 

- úzká spolupráce s MŠ a ZŠ na ul. Zelené  

- členové jednotky se pravidelně scházejí k pravidelné odborné a fyzické přípravě. V 

letních, ale i v zimních měsících na zamrzlé hladině na vodní nádrži Těrlická přehrada. 

- výjezdová činnost (viz příloha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 28.1 2020 

Velitel sboru  

Mojmír Stachura v.r. 

 

    Náš volný čas 

        pro Vaše              

         bezpečí 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI 

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
 

Havířov - Životice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martin Adamec 

HZS MSK

2019 

2018-2019 



 

2 
 

Počet zásahů a ostatních činností dle skupin typů událostí 

2018 2019 Celkem

Požár 40 31 71

Doprav ní nehoda 1 3 4

Únik nebezpečné chemické látky 1 0 1

Technická hav árie 25 14 39

Radiační hav árie 0 0 0

Ostatní mimořádná událost 0 0 0

Planý poplach 11 11 22

Celkem mimořádných událostí 78 59 137

Ostatní činnost JPO (ZOČ) 21 17 38

Celkem 99 76 175

Počet zásahů
Typ události

 
 
 

Počet zásahů a ostatních činností dle typů událostí 

2018 2019 Celkem

P - s účastí JPO 40 31 71

P - bez účasti JPO 0 0 0

DN - silniční 1 3 4

DN - silniční hromadná 0 0 0

DN - železniční 0 0 0

DN - letecká 0 0 0

DN - ostatní 0 0 0

UNL - plynu / aerosolu 0 0 0

UNL - kapaliny (mimo rop. prod.) 0 0 0

UNL - ropných produktů 0 0 0

UNL - pev né látky 0 0 0

UNL - ostatní 1 0 1

TH - technická hav árie 0 0 0

TH - technická pomoc 21 14 35

TH - technologická pomoc 0 0 0

TH - ostatní pomoc 4 0 4

0 0 0

0 0 0

11 11 22

78 59 137

21 17 38

99 76 175

Počet zásahů

Ostatní činnost JPO (ZOČ)

Celkem

Celkem mimořádných událostí

Radiační havárie a nehoda

Ostatní mimořádné události

Planý poplach

Technická havárie

Požár

Dopravní nehoda

Únik nebezpečné 

chemické látky

Typ události
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Počet zásahů a ostatních činností v závislosti na denní době 

2018 2019 Celkem

00 - 01 1 1 2

01 - 02 2 2 4

02 - 03 1 1 2

03 - 04 1 1 2

04 - 05 2 0 2

05 - 06 1 2 3

06 - 07 2 1 3

07 - 08 1 1 2

08 - 09 1 4 5

09 - 10 7 1 8

10 - 11 3 3 6

11 - 12 7 3 10

12 - 13 7 3 10

13 - 14 3 4 7

14 - 15 6 5 11

15 - 16 6 5 11

16 - 17 10 8 18

17 - 18 11 10 21

18 - 19 11 9 20

19 - 20 5 3 8

20 - 21 5 6 11

21 - 22 0 2 2

22 - 23 3 1 4

23 - 00 3 0 3

Celkem 99 76 175

Čas výjezdu
Rok
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Počet zásahů a ostatních činností dle typu událostí 

Požár
31

41%

Dopravní nehoda
3

4%

Únik nebezpečné chemické látky

0

0%

Technická havárie

14

18%

Planý poplach

11

15%

Ostatní činnost JPO (ZOČ)
17

22%
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Počet zásahů a ostatních činností v jednotlivých měsících 

2018 2019 Celkem

leden 7 5 12

únor 7 4 11

březen 6 8 14

duben 11 6 17

kv ěten 8 7 15

červ en 12 6 18

červ enec 7 6 13

srpen 13 12 25

září 11 3 14

říjen 4 3 7

listopad 9 10 19

prosinec 4 6 10

Celkem 99 76 175

Měsíc výjezdu
Rok

 
   
Pozn. Součet počtů výjezdů jednotky z místa dislokace se může lišit od součtu počtu zásahů a ostatních činností, a to 

v závislosti na počtu tzv. vícenásobných zásahů (výjezd z místa dislokace nabývá hodnoty 1, ale počet zásahů může 
nabýt hodnoty 1+x). 

 
 
 
 
 
 

Grafické srovnání počtu zásahů a ostatních činností v jednotlivých měsících 
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Příloha - Přehled událostí 

Výjezd Návrat

1 8119001197 Požár Ne 20.01.2019 10:59 20.01.2019 12:21 Karv iná, Albrechtice, Albrechtice, Těrlická 1 Požár sklepa RD

2 8119001264 Planý poplach Ne 21.01.2019 16:10 21.01.2019 16:27 Karv iná, Hav ířov , Město, Dlouhá třída 1 u souseda se kouří z okna, hnědošedý hustý kouř, p. Horv áth

3 8119001509 Technická pomoc Ne 26.01.2019 17:00 26.01.2019 17:19 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Kosmonautů 1 podezření na úmrtí, otev ření na žádost PČR

4 8119001519 Planý poplach Ne 26.01.2019 20:47 26.01.2019 21:07 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Okrajov á 1 u myčky nebezpečné stromy

5 8119001678 Požár Ne 29.01.2019 20:54 30.01.2019 00:09 Karv iná, Hav ířov , Bludov ice, Hraniční 1 Požár celodřev ěné zahradní chatky s poškozením jedné stěny v edlejší celodřev ěné zahradn

6 8119001932 Požár Ne 02.02.2019 18:49 02.02.2019 19:16 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Studentská 1 Požár reklamních letáků

7 8119002458 Technická pomoc Ne 11.02.2019 14:38 11.02.2019 16:40 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Sev erní 1 kůň nemůže v stát

8 8119002483 Požár Ne 11.02.2019 19:18 11.02.2019 19:36 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Kubelíkov a 1 Požár potrav in v  kuchyni bytu

9 8119002802 Požár Ne 18.02.2019 16:45 18.02.2019 17:09 Karv iná, Hav ířov , Město, U Stromov ky 1 Požár elektrického rozv aděče v  chodbě v  1.PP

10 8119003315 Planý poplach Ne 01.03.2019 16:18 01.03.2019 16:49 Karv iná, Hav ířov , Dolní Suchá, Šachetní 1 eps

11 8119003431 Požár Ne 04.03.2019 16:01 04.03.2019 16:33 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Anglická 1 Požár odpadků v  chodbě komerčního objektu

12 8119003480 Požár Ne 05.03.2019 13:26 05.03.2019 13:48 Karv iná, Hav ířov , Město, Hlav ní třída 1 Požár potrav in v  troubě

13 8119004036 Planý poplach Ne 11.03.2019 02:36 11.03.2019 03:14 Karv iná, Hav ířov , Město, Karv inská 1 strom přes cestu

14 8119004226 Technická pomoc Ne 11.03.2019 08:58 11.03.2019 09:58 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Studentská 1 Spadlý strom-opřený o garáže

15 8119004382 Technická pomoc Ne 11.03.2019 10:21 11.03.2019 11:32 Karv iná, Hav ířov , Bludov ice, Těšínská 1 Nadzv ednutá a přev rácená střecha

16 8119005254 Požár Ne 23.03.2019 12:44 23.03.2019 14:12 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Petřv aldská 1 Požár lesní hrabanky a listí

17 8119005276 Technická pomoc Ne 23.03.2019 18:34 23.03.2019 19:05 Karv iná, Hav ířov , Město, Moskev ská 1 Otev ření bytu s nemohoucí osobou

18 8119006452 Požár Ne 14.04.2019 12:03 14.04.2019 12:18 Karv iná, Hav ířov , Město, Mánesov a 1 Požár potrav in v  kuchyni bytu č. 12

19 8119006663 Požár Ne 17.04.2019 17:05 17.04.2019 17:39 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Lidická 1 Požár plotu a thují

20 8119006665 Doprav ní nehoda  silniční Ne 17.04.2019 17:39 17.04.2019 19:32 Karv iná, Hav ířov , Město 0 hav árie hasičské cisterny

21 8119006931 Požár Ne 22.04.2019 01:09 22.04.2019 02:19 Karv iná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Naučná 1 Požár stropu od krbu

22 8119007084 Požár Ne 24.04.2019 13:13 24.04.2019 18:04 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, U Nádraží 1 Požár v elkoobjemov ého kontejneru napojeného na lis na papír z prodejny Lidl

23 8119007090 Požár Ne 24.04.2019 15:05 24.04.2019 15:33 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, U Nádraží 1 Požár odpadků v  plastov ém odpadkov ém koši

24 8119007325 Požár Ne 27.04.2019 20:24 27.04.2019 21:01 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, Lesácká 1 Požár černé skládky odpadků

25 8119007746 Ostatní pomoc Ano 04.05.2019 08:29 04.05.2019 20:04 Ostrava-město, Ostrava, Petřkovice, Hlučínská 1 ZOČ-asistence u soutěže

26 8119008062 Doprav ní nehoda  silniční Ne 11.05.2019 12:44 11.05.2019 13:04 Karv iná, Hav ířov , Město, Dlouhá třída 1 DN 2 OA - únik PHM

27 8119008376 Technická pomoc Ne 17.05.2019 18:21 17.05.2019 18:36 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Studentská 1 kouř od motoru,

28 8119008645 Technická pomoc Ne 22.05.2019 05:35 22.05.2019 07:24 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Padlých hrdinů 1 ucpaná kanalizace

29 8119008916 Požár Ne 23.05.2019 11:35 23.05.2019 14:30 Karv iná, Horní Bludov ice, Prostřední Bludov ice 1 Výbuch plynu

30 8119009127 Požár Ne 25.05.2019 21:02 25.05.2019 21:26 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Mládí 1 Požár potrav in

31 8119009187 Požár Ne 27.05.2019 01:58 27.05.2019 03:10 Karv iná, Český Těšín, Mosty, Strojnická 1 Požár haly

32 8119011819 Požár Ne 20.06.2019 12:10 20.06.2019 12:29 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, 17. listopadu 1 Požár potrav in

33 8119012084 Požár Ne 24.06.2019 14:17 24.06.2019 15:34 Karv iná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Pitrov ecká 1 Požár prov izorní boudy

34 8119012179 Planý poplach Ne 25.06.2019 14:30 25.06.2019 14:32 Karv iná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Ostrav ská 1 dým ze sklepa

35 8119012228 Požár Ne 25.06.2019 20:30 25.06.2019 20:57 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, U Hřiště 1 Požár unimobuňky

36 8119012513 Ostatní pomoc Ano 29.06.2019 06:46 30.06.2019 19:31 Ostrava-město, Ostrava, Radvanice 1 ZOČ - rallye, motorkářské závody

37 8119013289 Doprav ní nehoda  silniční Ne 30.06.2019 15:27 (prázdné) Ostrav a-město, Ostrav a, Radv anice 1 DN záv odní motorky při záv odech

38 8119013606 Ostatní pomoc Ano 13.07.2019 08:32 16.07.2019 11:05 Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Závodní 1 zoč kult akce

39 8119014181 Technická pomoc Ano 20.07.2019 18:10 20.07.2019 19:00 Karviná, Havířov, Bludovice, Na Stezce 1 zoč: sršní hnízdo

40 8119014317 Planý poplach Ne 21.07.2019 21:48 21.07.2019 22:22 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá 1 Kouř v  oblasti hald u  rybníků

41 8119014390 Technická pomoc Ano 22.07.2019 18:32 22.07.2019 18:58 Karviná, Havířov, Podlesí, Hálkova 1 zoč - hmyz

42 8119014653 Požár Ne 25.07.2019 19:16 25.07.2019 19:44 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Obránců míru 1 Požár v ypínačů

43 8119014973 Požár Ne 28.07.2019 21:40 28.07.2019 21:54 Karv iná, Hav ířov , Město, U Stromov ky 1 Požár potrav in v  kuchyni bytu

44 8119015378 Planý poplach Ne 01.08.2019 22:49 01.08.2019 23:22 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Dlouhá třída 1 eps

45 8119015651 Planý poplach Ne 05.08.2019 17:47 05.08.2019 18:12 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Heleny Malířov é 1 hoří v e sklepě od kotle na tuhá paliv a, zakouřeno - planý poplach

Evidenční 

číslo události
Poř. č.

Časové údaje Počet 

zásahů
Typ události ZOČ Adresa Poznámka

 



 

Výjezd Návrat

46 8119015864 Požár Ne (prázdné) (prázdné) Karv iná, Hav ířov , Město, Železničářů 0 Požár plechov é boudy 8,5 x 3,4 m

47 8119016053 Ostatní pomoc Ano 10.08.2019 10:36 10.08.2019 12:29 Karviná, Havířov, Životice, Padlých hrdinů 1 ZOČ - kulturní akce

48 8119016178 Technická pomoc Ano 11.08.2019 17:27 11.08.2019 18:18 Karviná, Havířov, Bludovice, Na Sioně 1 zoč - hmyz

49 8119016189 Planý poplach Ne 11.08.2019 19:11 11.08.2019 19:27 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, 17. listopadu 1 signalizace EPS

50 8119016783 Technická pomoc Ano 17.08.2019 18:38 17.08.2019 19:36 Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Havířská 1 ZOČ-likvidace hmyzu

51 8119017110 Požár Ne 21.08.2019 08:51 21.08.2019 09:11 Karv iná, Horní Suchá, Horní Suchá, Dělnická 1 Požár el. kabelu a izolace zateplení haly

52 8119017245 Technická pomoc Ano 22.08.2019 16:44 22.08.2019 17:51 Karviná, Havířov, Podlesí, Kollárova 1 zoč - lidkvidace

53 8119017348 Technická pomoc Ano 23.08.2019 16:47 23.08.2019 17:24 Karviná, Havířov, Bludovice, Svážná 1 zoč - sršni

54 8119017485 Požár Ne 25.08.2019 15:02 25.08.2019 15:26 Karv iná, Hav ířov , Město, Na Nábřeží 1 Požár potrav in v  kuchyni bytu

55 8119017711 Technická pomoc Ano 26.08.2019 17:15 26.08.2019 18:14 Karviná, Havířov, Podlesí, Kosmonautů 1 ZOC - hmyz

56 8119017866 Technická pomoc Ano 27.08.2019 18:35 27.08.2019 19:18 Karviná, Havířov, Životice, Přátelství 1 zoč - hmyz

57 8119018853 Ostatní pomoc Ano 06.09.2019 13:13 08.09.2019 02:32 Karviná, Havířov, Město, Astronautů 1 ZOČ - asistence na kulturní akci

58 8119018943 Požár Ne (prázdné) (prázdné) Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Těšínská 0 Požár černé skládky odpadků

59 8119019275 Technická pomoc Ano 11.09.2019 17:51 11.09.2019 18:37 Karviná, Havířov, Podlesí, U Hájenky 1 ZOČ: hmyz

60 8119020412 Technická pomoc Ne 28.09.2019 17:37 28.09.2019 18:16 Karv iná, Hav ířov , Město, 17. listopadu 1 dým z okna trafostanice

61 8119020743 Technická pomoc Ano 01.10.2019 17:07 01.10.2019 17:30 Karviná, Havířov, Podlesí, Okrajová 1 zoč - hmyz

62 8119021775 Technická pomoc Ano 18.10.2019 15:24 18.10.2019 16:16 Karviná, Havířov, Životice, Zelená 1 ZOČ - vosy

63 8119022452 Planý poplach Ne 31.10.2019 07:20 31.10.2019 07:40 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, 17. listopadu 1 signal EPS

64 8119022605 Doprav ní nehoda  silniční Ne 02.11.2019 17:57 02.11.2019 18:17 Karv iná, Hav ířov , Město, Jana Wericha 1 DN, 2 x OA, bez zranění s únikem kapalin

65 8119022783 Technická pomoc Ne 05.11.2019 17:04 05.11.2019 17:41 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Mládežnická 1 dým ze strojov ny v ýtahů

66 8119022850 Požár Ne 07.11.2019 10:05 07.11.2019 10:40 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Marie Pujmanov é 1 Požár kuchyně v  bytov ém domě

67 8119022949 Požár Ne 09.11.2019 01:36 09.11.2019 02:22 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Karolíny Sv ětlé 1 Požár na balkóně

68 8119022957 Technická pomoc Ne 09.11.2019 08:11 09.11.2019 08:33 Karv iná, Hav ířov , Bludov ice, Na Lánech 1 Srna spadlá v  kanalizační šachtici

69 8119023041 Planý poplach Ne 11.11.2019 06:06 11.11.2019 06:24 Karv iná, Hav ířov , Bludov ice, Těšínská 1 Průzkum - paní v iděla kouř z 1.NP

70 8119023340 Technická pomoc Ne 16.11.2019 14:16 16.11.2019 15:08 Karv iná, Hav ířov , Dolní Datyně, Datyňská 1 zlomený strom nad cestou

71 8119023356 Technická pomoc Ne 16.11.2019 17:29 16.11.2019 18:18 Karv iná, Hav ířov , Bludov ice 1 nakloněný strom nad stezkou

72 8119023955 Požár Ne 28.11.2019 17:38 28.11.2019 19:23 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Dukelská 1 Požár odpadu v e sklepě

73 8119024064 Ostatní pomoc Ano 30.11.2019 15:40 30.11.2019 19:42 Karviná, Havířov, Město, nám. Republiky 1 ZOČ - ohňostroj

74 8119024150 Požár Ne 03.12.2019 04:26 03.12.2019 05:08 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Anglická 1 Požár elektrického bojleru

75 8119024202 Technická pomoc Ne 03.12.2019 19:44 03.12.2019 21:25 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Zelená 1 Planý poplach - neohlášené pálení klestí

76 8119024363 Požár Ano 06.12.2019 09:11 06.12.2019 11:10 Karviná, Albrechtice, Albrechtice 1 TC - Požár skladu v rozvodně

77 8119024808 Požár Ne 14.12.2019 08:23 14.12.2019 08:55 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, Dělnická 1 Požár potrav in

78 8119025303 Technická pomoc Ne 22.12.2019 14:59 22.12.2019 17:31 Karv iná, Hav ířov , Město, Moskev ská 1 Prasklé horkov odní potrubí

79 8119025317 Požár Ne 23.12.2019 00:48 23.12.2019 01:15 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Emy Destinnov é 1 Požár potrav in

80 8119025499 Požár Ne 26.12.2019 14:24 26.12.2019 14:50 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Mládežnická 1 Požár v ánočního stromku

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Poř. č.
Evidenční 

číslo události

Počet 

zásahů
PoznámkaZOČTyp události

Časové údaje
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Důvodová zpráva: 
 

První úpravy rozpočtu na rok 2020 zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady 

města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Jsou zde rozpočtová opatření, která řeší 

přijetí dotací v roce 2020 na pěstounskou péči, azylová zařízení, náhrady na činnost lesního 

hospodáře a meliorační dřeviny. Na základě žádostí některých organizačních jednotek MMH 

jsou zde zahrnuty i přesuny nevyčerpaných prostředků z roku 2019 (OÚR, OKS a MP). 

Rozpočtové úpravy zahrnují i rozpočtová opatření podle dosažené skutečnosti: skutečně 

dosažený výsledek hospodaření za rok 2019, úprava výdajů OSV podle skutečného zůstatku 

na účtu pěstounské péče, přijatá pojistná plnění na konci roku 2019 i v lednu 2020.   

 

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. 1. Na základě přijatého rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka 

v Ostravě v souladu s § 47d zákona č. 359/1999 Sb., byl městu přiznán státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče celkem ve výši 1 164 000,00 Kč, z toho na rok 2020 ve výši  

1 152 000,00 Kč a 12 000,00 Kč se týká roku 2019. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ 13010 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                1 164 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OSV se s ÚZ 13010 zvyšují o částku                          1 164 000,00 Kč. 

 

 

č. 2.  Na základě žádosti o poskytnutí podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních  

a zpevňujících dřevin při obnově porostu podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., získá město Havířov 

od Ministerstva zemědělství finanční prostředky (náhradu) na výsadbu melioračních  

a zpevňujících dřevin při obnově porostu za I. pololetí roku 2019 ve výši 2 650,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                                      2 650,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují                                  2 650,00 Kč. 

 

 



č. 3.  Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe č. 423/2011 

Sb. finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 

2019.  

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                                    37 020,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují                                37 020,00 Kč. 

 

 

č. 4.  Na základě dopisu Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra č.j.UT-01178/2020 

a rozhodnutí č. 1 Ministerstva vnitra ČR získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši  

67 740,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na úhradu nákladů obce 

vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za IV. čtvrtletí r. 2019. 

 

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

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                       67 740,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                67 740,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

   0 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 5. V rámci Participativního rozpočtu města Havířova 2019 byly odboru komunálních služeb 

přiděleny finanční prostředky ve výši 1 148 362,00 Kč na realizaci vítězných projektů. Tato 

realizace bude probíhat v roce 2020, proto uvedený  finanční zůstatek z roku 2019 se stal 

součástí výsledku hospodaření za rok 2019, který je převáděn do FRR. Navýšení výdajů OKS 

se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 1 148 362,00 Kč. 

 

OKS bude v r. 2020 realizovat uvedené vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu 

roku  2019: 

 



Název projektu Číslo akce (org) Zůstatek z r. 2019 

Pumptrackové hřiště 19049 913 362,00 Kč 

Květinové louky 19048 50 000,00 Kč 

Pohybem ke zdraví 19046 185 000,00 Kč 

Celkem   1 148 362,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS zvyšují s ÚZ 00010 o částku                 1 148 362,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              1 148 362,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                  1 148 362,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                 1 148 362,00 Kč. 

 

 

č. 6. Odbor komunálních služeb požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2019 ve výši 1 040 000,00 Kč. Jedná se o finanční prostředky na tyto akce: 

 
Název projektu Číslo akce 

(org) 

Zůstatek z r. 2019 

„Chytré a bezpečné křižovatky“ 19019 400 000,00 Kč 

„Bezpečnost a ochraně dětí ve SMH - Oranžový přechod“ 19033 120 000,00 Kč 

„Oprava asfaltové plochy hřiště na ul. U Školy-dokončení“  520 000,00 Kč 

Celkem  1 040 000,00 Kč 

 

Tyto nevyčerpané prostředky jsou součástí výsledku hospodaření za rok 2019, který je 

převáděn na účet FRR. Akce budou tedy financovány zapojením FRR ve výši 1 040 000,00 

Kč. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS zvyšují s ÚZ 00010 o částku                 1 040 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              1 040 000,00 Kč, 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                  1 040 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                 1 040 000,00 Kč. 

 

 

č. 7. Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 se předpokládal výsledek hospodaření za rok 2019 

ve výši 189 944,00 tis. Kč a z této částky převod 155 115,00 tis. Kč na účet FRR. Skutečný 

výsledek hospodaření za rok 2019 je 244 415 108,07 Kč a na účet FRR bude převedena částka 

209 505 411,02 Kč. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným převodem je 54 390 411,02 Kč.  

Z tohoto důvodu se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu účtu ZBÚ, položka 

8115, zvyšuje o částku                                                                                     54 390 411,00 Kč 

a změna stavu účtu FRR, položka 8115, se snižuje o částku                         54 390 411,00 Kč. 

Pro EO se příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů zvyšuje                

o částku                                                                                                            54 390 411,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšuje              

o částku                                                                                                            54 390 411,00 Kč. 

 



 

č. 8 Finanční prostředky určené na výkon pěstounské péče jsou vedeny na samostatném účtu a 

ten je podúčtem ZBÚ. K 1. 1. 2020 se ve schváleném rozpočtu předpokládal zůstatek  

na tomto podúčtu 2 950,00 tis. Kč. Skutečný stav na tomto podúčtu k 1. 1. 2020 je 

3 031 004,47 Kč.  

Tímto se rozpočtované výdaje OSV s ÚZ 13010 zvyšují o částku                       81 004,00 Kč. 

K zachování vyrovnanosti rozpočtu se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu 

účtu ZBÚ, položka 8115, zvyšuje o částku                                                           81 004,00 Kč. 

 

 

č. 9. 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. Úroky ze zhodnocení za rok 2019 jsou ve výši 221 692,58 Kč, k 1. 1. 2020 jsme 

předpokládali částku 222 000,00 Kč. O rozdíl ve výši 307,42 Kč mezi plánovanou  

a skutečnou výší úroků je potřeba upravit ZBÚ a FRR. 

 

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

o částku                                                                                                                        307,00 Kč. 

Dále se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FRR (položka 8115) zvyšuje 

o částku                                                                                                                        307,00 Kč. 

 

 

č. 10. Městská policie Havířov (MP) požádala o převedení nevyčerpaných finančních 

prostředků z roku 2019 ve výši 75 000,00 Kč. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na 

nákup počítačů. MP je zahrnuta do veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“, kterou 

vyhlašuje město Havířov, ale hradit si bude tyto PC ze svého rozpočtu. Tyto nevyčerpané 

prostředky jsou součástí výsledku hospodaření za rok 2019, který je převáděn na účet FRR. 

Navýšení výdajů MP se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 75 000,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované výdaje MP zvyšují s ÚZ 00010 o částku                        75 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                   75 000,00 Kč. 

rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních rezervních 

fondů zvyšuje o částku                                                                                           75 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                      75 000,00 Kč. 

 

 

č. 11. OÚR v roce 2019 nevyčerpal všechny rozpočtované prostředky ze zdrojů města  

a požádal o jejich převedení. Tyto finanční prostředky požaduje OÚR na krytí výdajů 

spojených s ukončenými a rozpracovanými akcemi roku 2019. Tyto nevyčerpané prostředky 

z r. 2019 jsou součástí výsledku hospodaření za rok 2019, který je převáděn na účet FRR. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny akce MRA, s.r.o., které byly zapojeny ve FNB v roce 

2019, jejichž realizace nebo zpracování projektové dokumentace přechází do roku 2020 

(jedná se o dofinancování těchto akcí). 

Dále pak dojde k navýšení výdajové části schváleného rozpočtu OÚR na r. 2020 na akci 

„Přednádražní prostor Havířov“, kde je potřeba zajistit krytí výdajů.  

 

Zdůvodnění OÚR k dokrytí níže uvedených akcí: 

 A. „Přednádražní prostor Havířov“ o 39 000 000,00 Kč. Realizační náklady dle SoD č. 

980/OÚR/19 činí 111 314 283,38 Kč včetně DPH, náklady na ostatní výdaje (koordinátor 



bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technický dozor investora, autorský dozor projektanta, 

přeložky inženýrských sítí) dle uzavřených smluv činí 5 080 790,70 Kč včetně DPH. Jedná se 

o krytí rozdílu mezi předpokladem nákladů z roku 2019, resp. přesunutými nevyčerpanými 

prostředky této akce z roku 2019, a skutečnými náklady dle uzavřených smluv.  

B. Dotační management o 770 000,00 Kč na změnu financování dotace v rámci akce 

„Přednádražní prostor Havířov“, na dotační management akce „Demolice objektů bývalé ZŠ 

na ul. Mánesova“, energetický management pro probíhající a připravované dotační tituly, 

příprava a zpracování projektových žádostí. 

 

Tyto nevyčerpané prostředky z r. 2019 a navýšení na výše uvedenou akci budou OÚR 

poskytnuty z FRR a FNB - viz níže uvedený rozpis dle zdrojů a akcí. 

Požadovaná částka o zvýšení výdajové části rozpočtu OÚR na rok 2020 představuje  

172 007 000,00 Kč. 

 

Přehled akcí podle zdroje financování: 

FRR – ÚZ 010  

č.st. Akce z roku 2019 Částka v Kč 

8009 Park za KD Radost - obnova parku 700 000 

8053 ZŠ 1. máje - rekonstrukce školního hřiště  160 000 

11020 Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku, vč. smuteční síně  1 200 000 

14039 Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov-Dolní Suchá  300 000 

15008 Přednádražní prostor Havířov 77 800 000 

16032 Chodník MK Selská - 2. etapa 50 000 

17024 ZŠ F. Hrubína - výměna elektroinstalace a osvětlení 500 000 

18011 Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov-Podlesí 2 600 000 

18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové 50 000 

18029 Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář 500 000 

18050 Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě ul. Osadnická, na ostatní ze stavby 
18022 

2 657 000 

18051 Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, Havířov-Šumbark 100 000 

18052 Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, Havířov 100 000 

18053 Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku  1 200 000 

18054 Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách   300 000 

19002 Náhradní zdroj napětí pro budovu MMH 700 000 

19003 Chodník na ul. Šumbarská v úseku mezi ulicemi Chrpová a Nad Tratí 800 000 

19004 Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlňák  1 000 000 

19005 Letní koupaliště - nerezový bazén vč. nových rozvodů, 1.et. 7 150 000 

19006 Vstup do areálu MSH vč. zázemí pro venkovní sporty 480 000 

19007 Chodník Na Pavlasůvce 150 000 

19025 Střecha křídla E budovy MMH 300 000 

19026 Střecha Městské sportovní haly Havířov 5 000 000 

19035 Parkoviště na ul. Majakovského v Havířově vč. rekonstrukce souvisejících 
ploch 

600 000 

19037 Odkanalizování části města Havířova- lokalita Zákostelí 1 500 000 

19045 Beach volejbal v Havířově 500 000 

19050 Přechod pro chodce u autobusové zastávky Životice, Památník 300 000 

19051 Demolice objektů bývalé ZŠ na ul. Mánesova 600 000 

19073 Využití výpravní haly žst. Havířov 1 000 000 

19074 Výměna elektroinstalace MŠ U Školy, Dolní Suchá 1 900 000 

18015, 
19052 

Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš.pracoviště U Školy, 
Havířov-Dolní Suchá - zateplení + VZT 

3 500 000 

 Centralizace městského kamerového systému 200 000 

 Pozastávky 540 000 

 Celkem oddělení investic 114 437 000 



   

 Dotační management 370 000 

 Celkem dotační management 370 000 

 Celkem akce z r. 2019 financované z FRR 114 807 000 

 Pokrytí akcí na r. 2020  

15008 Přednádražní prostor Havířov 39 000 000 

 Dotační management na probíhající a připravované akce 770 000 

  39 770 000 

FRR Celkem akce financované z FRR 154 577 000 
   

FNB – ÚZ 114 akce MRA z r. 2019  

7099 Sanace zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Suchá 1 300 000 

7100 Sanace zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/24, Havířov-Šumbark 5 600 000 

8062 Sanace zdrav. stř. na ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí 2 600 000 

18021 Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí 900 000 

19056 Úprava tří pater ubytovny na malometrážní byty ul. Střední 3, Havířov-
Šumbark 

3 350 000 

 Sanace ob.domu ul. J.Gagarina  22-28, Havířov-Podlesí 970 000 

 Sanace ob.domu ul. Horymírova 1-5, Havířov-Město 910 000 

 Sanace ob.domu ul. Slezská 2-4, Havířov-Město 890 000 

 Sanace ob.domu ul. Slovanská 8-12, Havířov-Město 910 000 

FNB  Celkem akce z r. 2019 financované z FNB 17 430 000 

 CELKEM 172 007 000 

 

Rozpočtované výdaje OÚR se zvyšují o částky:                                                               

s ÚZ 00010 154 577 000,00 Kč 

s ÚZ 00114  17 430 000,00 Kč 

Celkem 172 007 000,00 Kč 

 

Zapojením fondů do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu 

účtu: 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                          154 577 000,00 Kč, 

FNB (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            17 430 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                              154 577 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se pro EO 

zvyšuje o částku                                                                                               17 430 000,00 Kč     

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                             172 007 000,00 Kč. 

 

 

č. 12. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OÚR a SO na položce 2212 – 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy těchto odborů a současně se sníží 

položka 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených. Položka 2329 ve 

schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb. 

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

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                           1 200,00 Kč, 

OÚR se zvyšuje příjem o částku                                                                            30 000,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                             493 450,00 Kč. 

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

nezařazených snižují o částku                                                                             524 650,00 Kč. 



 

 

č. 13. 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                                                                                                                   90 220,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                        90 220,00 Kč. 

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

                                                                                                                                90 220,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                  90 220,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 14. Město Havířov získalo v roce 2019 pojistná plnění ve výši 16 138,00 Kč, která jsou 

určena níže uvedeným základním školám k úhradě vzniklých škod. Toto pojistné plnění je 

součástí výsledku hospodaření za rok 2019, který je převáděn na účet FRR a proto navýšení 

příspěvku na provoz se uskuteční zapojením FRR do výdajů ZŠ. 

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00010 dle následujícího členění: 

ZŠ Mládežnická o částku  13 641,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží o částku  2 497,00 Kč 

 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                   16 138,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje 

o částku                                                                                                                  16 138,00 Kč 

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

o částku                                                                                                                   16 138,00 Kč. 

 

 

č. 15.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro níže uvedené základní školy  

v celkové výši 14 924,00 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                                                                                                                         

                                                                                                                               14 294,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 zvyšuje pro níže uvedené                          

příspěvkové organizace: 

MŠ Balzacova o částku                           13 488,00 Kč 

ZŠ Školní o částku  1 436,00 Kč 

Celkem  14 924,00 Kč 

 

 

č. 16. Město Havířov získalo na konci roku 2019 pojistné plnění ve výši 12 628,00 Kč, které 

je určeno pro Městské kulturní středisko Havířov k úhradě vzniklých škod. Toto pojistné 

plnění je součástí výsledku hospodaření za rok 2019, který je převáděn na účet FRR a proto 

navýšení příspěvku na provoz se uskuteční zapojením FRR do výdajů MKS. 



 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00010 pro Městské kulturní středisko 

Havířov o částku                                                                                                   12 628,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                   12 628,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje 

o částku                                                                                                                  12 628,00 Kč 

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

o částku                                                                                                                   12 628,00 Kč. 

 

 

 

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 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních 

položek, ve výši 2 474 148,65 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 497 038,89 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se snížily oproti schválenému rozpočtu  

o 1 336,89 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými dotacemi a pojistnými náhradami. 

 

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

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 
Schválený rozpočet            

r. 2020 

Upravený rozpočet I.  

r. 2020 

tř. 1 - daňové příjmy 79,97 79,90 

tř. 2 - nedaňové příjmy 2,10 2,10 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,11 0,11 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 82,18 82,11 

tř. 4 - přijaté transfery 17,82 17,89 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 808 620,56 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 228 779,76 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 977 109,76 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Tento nárůst vznikl z důvodu převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019  



a to především zapojením FRR. Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 175 626,80 tis. Kč než 

schválený rozpočet a dosáhly hodnoty 1 831 510,80 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek 

po konsolidaci jsou ve výši 1 473 890,10 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace 

organizacím“ se oproti schválenému rozpočtu zvýšila jen o 43,70 tis. Kč, kde se jedná  

o pojistné náhrady příspěvkovým organizacím. 

 

Po prvních úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 160 182,00 tis. Kč na 

částku  - 334 471,91 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 1.1.2020 Konečný stav k 31.12.2020 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet I. 

FRR 189 778,00 192 513,17 245 384,00 145 640,15 

FRHA 31 479,00 31 687,91 25 478,00 25 686,91 

FŽP 893,00 946,77 643,00 696,77 

FNB 66 662,00 94 481,92 11 349,00 21 738,92 

FB 1 292,00 1 352,78 842,00 993,00 

FVPA 112,00 8 237,13 277,00 8 402,13 

Celkem účelové fondy 290 216,00 329 219,68 283 973,00 203 157,88 

SF 3 286,00 3 980,80 3 291,00 3 985,80 

ZBÚ 189 944,00 244 415,11 0,00 0,00 

Celkem 483 446,00 577 615,59 287 264,00 207 143,68 

 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                        

r. 2020  

Schválený 

rozpočet                       

+ přesuny  

r. 2020 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 11 887,00 11 878,01 

rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 657,00 1 657,00 

výdaje spojené s Participativním rozpočtem 5 000,00 5 000,00 

vklad k navýšení základního kapitálu 

společnosti CEVYKO, a.s. 
3 200,00 3 200,00 

financování případného výpadků dotací 

z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ 
19 500,00 19 500,00 

rezerva na dotační management 1 165,00 1 165,00 

Celkem 42 409,00 42 400,01 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2020 244 415,11 

Převod výsledku hospodaření r. 2019 na FRR -209 505,41 

Převod ze spořicího účtu -30 000,00 

Příjmy celkem +1 497 038,89 

Výdaje celkem -1 831 510,80 



Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 69 000,00 

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 +556 275,13 

z toho: FRR 288 909,13 

 

 

FRHA 6 004,00 

 

 

FŽP 250,00 

 

 

FNB 243 474,00 

 

 

FB 450,00 

 

 

FVPA 10 000,00 

 

 

SF 7 188,00 

 Příjmy fondů -151 605,00 

z toho: FRR 2 530,70 

 

 

FRHA 3,00 

 

 

FŽP 0,00 

 

 

FNB 170 731,00 

 

 

FB 90,22 

 

 

FVPA 10 165,00 

 

 

SF 7 193,00 

 Konečný stav k 31.12.2020 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 244 415,11 
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1. Anděl Strážný, z.ú. 02771527 0 0 0 17 17 x x x

V bezpečí a s jistotou 

s Andělem Strážným 674 800 53 984 29.10.2019 31.12.2020

Služba tísňové péče pro seniory a zdravotně 

postižené osoby, nepřetržitý provoz, 

celorepubliková působnost. Klienti jsou 

monitorováni díky zařízení připojenému k pultu 

tísňové péče, mohou tak zůstat v domácím prostředí 

a být pod kontrolou v případě pádu, nevolnosti, 

krizové situace. Aktuálně 2 klienti z Havířova. 

Cílem projektu je nakoupit zařízení tísňové péče 

TIPEC pro klienty z MS kraje. 5 000

2.

Armáda spásy v České 

republice, z. s. 40613411 x x x x x 150 000 150 000 150 000

Činnost registrované sociální 

služby Dům pod Svahem 

v Havířově 6 050 000 150 000 30.10.2019 31.12.2020

Registrovaná sociální služba následné péče pro 

muže od 18 let se závislostí na alkoholu či 

hráčských aktivitách abstinující alespoň 14 dní, 

18měsíční program a tréninkové byty, kapacita 23 

míst. 150 000

3.

Armáda spásy v České 

republice, z. s. 40613411 x x x x x 80 000 80 000 80 000

Činnost registrované sociální 

služby Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 1 551 571 80 000 30.10.2019 31.12.2020

Registrovaná sociální služba nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež (děti od 6 do 15 let 

v problémových životních situacích), poskytování 

bezpečného místa pro trávení volného času. Službu 

využívá cca 150 dětí ročně. 80 000

4.

Armáda spásy v České 

republice, z. s. 40613411 x x x x x 300 000 300 000 300 000

Činnost registrované sociální 

služby Noclehárna pro muže 

v Havířově v roce 2020 2 285 000 300 000 30.10.2019 31.12.2020

Registrovaná sociální služba noclehárna pro muže 

(18 lůžek pro muže nad 18 let bez přístřeší, v 

mrazivých dnech tzv. "volné židle", hygienického 

zázemí a poradenství, v roce 2019 poskytnutí 

noclehu cca 160 mužům). 300 000

5.

Armáda spásy v České 

republice, z. s. 40613411 x x x x x 280 600 326 000 386 000

Činnost registrované sociální 

služby Prevence 

bezdomovectví - terénní 

program v Havířově 1 965 177 420 500 30.10.2019 31.12.2020

Registrovaná sociální služba terénní programy pro 

osoby bez přístřeší či jeho ztrátou ohrožené - 

pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, tréninkové 

byty. Ročně cca 40 uživatelů. 420 500

6.

Armáda spásy v České 

republice, z. s. 40613411 x x x x x 20 000 26 000 26 000

Činnost registrované sociální 

služby Sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 1 612 818 26 000 30.10.2019 31.12.2020

Registrovaná sociálně aktivizační služba pro klienty 

nad 60 let a osoby se zdravotním postižením od 40 

let. Ročně cca 40 klientů. 26 000

7.

Armáda spásy v České 

republice, z. s. 40613411 x x x x x 80 000 80 000 80 000

Činnost registrované sociální 

služby Terénní program 

v Havířově v roce 2020 490 000 80 000 30.10.2019 31.12.2020

Registrovaná sociální služba terénní programy 

(práce s klienty staršími 18 let bez přístřeší nebo 

ohroženými jeho ztrátou), vyhledání, podpora 

a pomoc v praktických záležitostech. V roce 2019 

zaznamenáno cca 380 kontaktů. 80 000

8.

Armáda spásy v České 

republice, z. s. 40613411 x x x x x 150 000 150 000 150 000

Činnost registrované sociální 

služby Vyhlídka v Havířově 2 590 000 150 000 30.10.2019 31.12.2020

Registrovaná sociální služba následné péče (klienti 

od 18 let se závislostí na alkoholu či hráčských 

aktivitách po řádném absolvování léčby, kapacita 12 

míst v 6 tréninkových bytech). 150 000

9.

Armáda spásy v České 

republice, z. s. 40613411 x x x x x 30 000 30 000 30 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem v Domově 

Přístav Ostrava-Kunčičky 

občanům města Havířova v 

roce 2020 40 186 167 240 000 30.10.2019 31.12.2020

Příspěvek na činnost domova se zvláštním režimem 

v Ostravě-Kunčičkách, jehož služeb využívají 

4 havířovští občané. 40 000
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Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

IČO     Název organizace 

Členská základna 

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost v roce 

2020 

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč
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Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

IČO     Název organizace 

Členská základna 

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost v roce 

2020 

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

10.

Armáda spásy v České 

republice, z. s. 40613411 x x x x x x 15 000 15 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem v Domově 

Přístav Ostrava - Zukalova 

občanům města Havířova v 

roce 2020 15 371 572 180 000 30.10.2019 31.12.2020

Příspěvek na činnost domova se zvláštním režimem 

v Ostravě (část Moravská Ostrava a Přívoz), jehož 

služeb využívají 3 havířovští občané. 30 000

11.

Benjamín, příspěvková 

organizace 00847461 x x x x x x x 20 000

Poskytování služeb domova pro 

osoby se zdravotním 

postižením občanům města 

Havířova v roce 2020 65 016 000 60 000

poštou 

odesláno 

31.10. 

doručeno 

01.11.2019 31.12.2020

Příspěvek na činnost domova pro osoby se 

zdravotním postižením, jehož služeb využívají 

3 havířovští občané (1 ve středisku Havířově a 2 v 

Petřvaldu). 25 000

12. BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 x x x x x 7 989 9 400 5 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2020 26 182 000 40 000 03.10.2019 31.12.2020

Příspěvek na činnost domova se zvláštním režimem 

ve Frýdku-Místku, jehož služeb využívá 

1 havířovský občan. 5 000

13.

Centrum pro rodinu 

a sociální péči z. s. 48804517 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Poskytování služeb sociálně 

aktivizační činnosti pro mladé 

lidi se zdravotním postižením v 

Integračním klubu BRÁNA 

občanům města Havířova v 

roce 2020 95 000 19 000 30.10.2019 31.12.2020

Sociálně aktivizační služba pro děti a mladé lidi od 

12 do 35 let se zdravotním postižením - 1 klient 

z Havířova. 5 000

14.

Centrum pro rodinu 

a sociální péči z. s. 48804517 x x x x x 10 000 15 000 5 000

Poskytování služeb 

odlehčovací služby RESPIT 

v rodinách pečujících o dítě se 

zdravotním postižením 

z Havířova v roce 2020 46 000 11 500 30.10.2019 31.12.2020

Sociální odlehčovací služba pro rodiny se zdravotně 

postiženými dětmi - 1 rodina z Havířova. 5 000

15.

Centrum pro rodinu 

a sociální péči z. s. 48804517 x x x x x 5 000 10 000 10 000

Poskytování služeb osobní 

asistence OASA u uživatelů se 

zdravotním postižením z 

Havířova v roce 2020 1 650 000 330 000 30.10.2019 31.12.2020

Sociální služba osobní asistence - děti a mladí lidé 

do 30 let se zdravotním postižením - 2 klientky 

z Havířova, předpoklad poskytnutí cca 2 900 hodin 

osobní asistence v roce 2020. 10 000

16.

Centrum služeb pro 

neslyšící a 

nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 x x x x x 30 000 40 000 50 000 Tlumočnická služba 3 688 272 50 000 21.10.2019 31.12.2020

Bezplatná preventivní sociální služba pro neslyšící - 

zajištění profesionálních tlumočníků při nezbytném 

vyřizování a základní sociální poradenství, 

ambulantní i terénní forma služby. 50 000

17.

Česká unie neslyšících, 

z.ú. 00675547 x x x x x x x 10 000

CSS ČUN Ostrava SAS - 

sociálně aktivizační služby pro 

osoby se sluchovým postižením 1 067 634 15 000 31.10.2019 31.12.2020

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené 

v nepříznivé sociální situaci - poradenství a pomoc 

v každodenních záležitostech, sociálně právní 

pomoc, klubová a zájmová činnost. Individuální i 

skupinová podpora (přednášky). 10 000

18.

Česká unie neslyšících, 

z.ú. 00675547 x x x x x x x 10 000

Tlumočnická služba ČUN 

(Moravskoslezský kraj) 1 588 133 15 000 31.10.2019 31.12.2020

Ambulantní i terénní tlumočení z/do znakového 

jazyka v různých životních situacích (úřední 

jednání, každodenní záležitosti, volnočasové 

aktivity). 10 000

19.

Domov Alzheimer 

Darkov z.ú. 02496470 x x x x x x x

30 000 

jiný 

projekt Bezpečí a PO pro rok 2020 100 000 40 000 31.10.2019 31.12.2020

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost klientů domova 

se zvláštním režimem prostřednictvím nákupu 

evakuačních podložek včetně proškolení personálu 

a nácviku s hasiči. V zařízení je 15 klientů z 

Havířova. 5 000

20.

Domov Březiny, 

příspěvková organizace 00847348 x x x x x 5 000 5 000 5 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města 

Havířova v roce 2020 22 956 400 50 000 29.10.2019 31.12.2020

Činnost domova pro seniory - klienti od 65 let se 

zhoršeným zdravotním stavem, 5 klientů 

z Havířova. 10 000

Příloha č. 1a - RS - sociální oblast
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Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

IČO     Název organizace 

Členská základna 

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost v roce 

2020 

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

21.

Domov Březiny, 

příspěvková organizace 00847348 x x x x x 70 000 75 000 70 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2020 48 015 500 150 000 29.10.2019 31.12.2020

Činnost domova se zvláštním režimem - klienti od 

55 let se sníženou soběstačností a demencí, 22 

klientů z Havířova. 80 000

22.

Domov Jistoty, 

příspěvková organizace 00847372 x x x x x x 5 000 5 000

Poskytování služeb chráněného 

bydlení Malá v Bohumíně 

občanům města Havířova v 

roce 2020 4 709 000 15 000 31.10.2019 31.12.2020

Činnost chráněného bydlení v Bohumíně pro osoby 

s chronickým duševním onemocněním a 

kombinovaným postižením, 1 klient z Havířova. 5 000

23.

DON BOSKO 

HAVÍŘOV o.p.s. 63024730 x x x x x 332 000 363 000 412 500 Činnost NZDM Klub Přístav 1 872 000 468 000 30.10.2019 31.12.2020

Činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - 

klienti od 6 do 19 let v obtížných životních situacích 

či ohrožených negativními sociálními jevy ve 

vyloučených lokalitách, okamžitá kapacita 35 

klientů, max. 100 klientů ročně. 468 000

24. DZR Pohoda, z. ú. 07174357 x x x 51 51

20 000 

(pod jiným 

názvem)

20 000 

(pod jiným 

názvem) 35 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2020 10 540 000 40 000 23.10.2019 31.12.2020

Činnost domova se zvláštním režimem - osoby se 

sníženou soběstačností a demencí, 5 klientů 

z Havířova. 15 000

25. Charita Český Těšín 60337842 x x x x x x x 0

Poskytování služeb Charitní 

asistence občanům města 

Havířova v roce 2020 5 686 000 28 800 31.10.2019 31.12.2020

Osobní asistence pro osoby se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo tělesného postižení, cílem je 

umožnit setrvání co nejdéle ve svém přirozeném 

prostředí, 1 klient z Havířova. 0

26. Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 5 000 10 000 10 000

Poskytování služeb Charitního 

centra pro seniory občanům 

města Havířova v roce 2020 2 696 000 81 600 31.10.2019 31.12.2020

Sociálně aktivizační služby pro klienty nad 65 let 

a osoby se zdravotním postižením, 17 klientů 

z Havířova. 20 000

27. Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 5 000 9 000 10 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Charitním domě 

pro seniory občanům města 

Havířova v roce 2020 29 679 000 505 800 31.10.2019 31.12.2020

Činnost domova pro seniory - osoby starší 65 let a 

mladší se zdravotním postižení, 6 klientů z 

Havířova. 10 000

28. Charita Český Těšín 60337842 x x x x x x x 0

Poskytování Charitní 

pečovatelské služby občanům 

města Havířova v roce 2020 8 338 000 26 000 31.10.2019 31.12.2020

Pečovatelská služba pro osoby se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo tělesného a zrakového postižení, 

cílem je umožnit setrvání co nejdéle ve vlastním 

domově, 2 klienti z Havířova. 0

29. Charita Jeseník 60339241 0 0 0 14 14 5 000 5 000 5 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem v Charitním 

domě sv. Anežky občanům 

města Havířova v roce 2020 7 974 800 20 000 30.10.2019 31.12.2020

Činnost domova se zvláštním režimem - klienti od 

60 let se stařeckou demencí, 1 klient z Havířova. 5 000

30. Charita Krnov 48806510 0 0 0 29 29 5 000 5 000 5 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem v Domě 

dobré vůle Žáry občanům 

města Havířova v roce 2020 14 393 000 5 000

poštou 

odesláno 

31.10. 

doručeno 

01.11.2019 31.12.2020

Činnost domova se zvláštním režimem - klienti se 

stařeckou či jinou demencí, 1 klientka z Havířova. 5 000

31. KAFIRA o.p.s. 26588773 x x x x x 15 000 15 000 20 000

Sociální rehabilitace osob se 

zrakovým postižením 4 200 000 50 000 17.10.2019 31.12.2020

Sociální služba sociální rehabilitace pro osoby se 

zrakovým postižením - poradenství a pomoc, 

nácvikové kurzy, aktivizační činnosti. Služeb 

využívají 3 klienti z Havířova. 20 000

Příloha č. 1a - RS - sociální oblast
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Členská základna 
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v Kč
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v Kč
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2019

v Kč
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o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost v roce 
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Návrh RMH 
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Návrh ZMH 
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2020 

v Kč

32.

Krizové centrum 

Ostrava, z.s. 22735283 x x x x x 26 000 50 000 50 000 Krizové centrum Ostrava 8 731 501 50 000 30.10.2019 31.12.2020

Sociální služba krizová pomoc - jako jediné zařízení 

v kraji poskytuje nepřetržitou pomoc ambulantní, 

pobytovou i terénní formou lidem v akutní krizi 

a psychické tísni, spolupracuje s psychiatrickými 

odděleními, IZS, školami a jinými institucemi. 

Služba je anonymní, nelze evidovat počet klientů 

z Havířova. 50 000

33. Linka bezpečí, z.s. 61383198 x x x 27 27 x 5 000 10 000

Činnost spolku Linka bezpečí, 

z.s. 30 538 042 35 000 30.10.2019 31.12.2020

Nepřetržitá krizová telefonická sociální služba pro 

děti a mládež do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy, denně je přijato 400-500 hovorů, 

dalších 1000 nelze z kapacitních důvodů přijmout, 

cílem projektu je navýšit kapacity a obsloužit i tyto 

klienty. Předpokládá se cca 1 100 klientů 

z Havířova. Služba je poskytována zdarma. 35 000

34.

Nový domov, 

příspěvková organizace 00847330 x x x x x 15 000 20 000 30 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2020 5 010 610 45 000 30.10.2019 31.12.2020

Činnost domova se zvláštním režimem - klienti s 

chronickým duševním onemocněním a demencí, 6 

klientů z Havířova. 15 000

35.

Obecně prospěšná 

společnost Sv. Josefa, 

o.p.s. 25910558 x x x x x 12 000 8 000 8 000

Poskytování sociální služby 

Domov pro seniory občanům 

statutárního města Havířova 

v roce 2020 16 274 000 10 000 15.10.2019 31.12.2020

Činnost domova pro seniory v Ropici, 2 klienti z 

Havířova. 8 000

36.

Podané ruce - osobní 

asistence 70632596 x x x x x 60 000 85 000 120 000

Důstojný život s osobní 

asistencí 2020 3 829 160 550 000 22.10.2019 31.12.2020

Terénní služba osobní asistence - klienti se všemi 

typy postižení a senioři. Předpokládá se poskytnutí 

9 500 hod přímé péče cca 40 klientům z Havířova. 250 000

37.

SENIOR DOMY 

POHODA a.s. 28568877 x x x x x 8 000 x x

Poskytování sociální služby 

Domov pro seniory občanům 

statutárního města Havířova 

v roce 2020 21 926 500 40 000 31.10.2019 31.12.2020

Činnost domova pro seniory v Třinci, 3 klienti z 

Havířova. 9 000

38.

SENIOR DOMY 

POHODA ČESKÝ 

TĚŠÍN a.s. 24135160 x x x x x 33 000 36 000 25 000

Poskytování sociální služby 

Domov pro seniory občanům 

statutárního města Havířova 

v roce 2020 3 900 000 250 000 30.10.2019 31.12.2020

Činnost domova pro seniory - osoby starší 60 let 

vyžadující pomoc druhých, 7 klientů z Havířova. 30 000

39.

SENIOR DOMY 

POHODA ČESKÝ 

TĚŠÍN a.s. 24135160 x x x x x 100 000 75 000 75 000

Poskytování sociální služby 

Domov se zvláštním režimem 

občanům statutárního města 

Havířova v roce 2020 6 050 000 350 000 30.10.2019 31.12.2020

Činnost domova se zvláštním režimem (osoby starší 

50 let s různými typy demencí, 13 klientů 

z Havířova) 75 000

40.

SENIOR DOMY 

POHODA Jablunkov 

a.s. 03041573 x x x x x x 10 000 10 000

Poskytování sociální služby 

Domov se zvláštním režimem 

občanům statutárního města 

Havířova v roce 2020 14 217 000 50 000 31.10.2019 31.12.2020

Činnost domova se zvláštním režimem - osoby 

starší 50 let s různými typy demencí, 4 klienti 

z Havířova. 15 000

41. Slezská diakonie 65468562 x x x x x 50 000 50 000 80 000

INTERVENČNÍ CENTRUM 

Havířov - odborné sociální 

poradenství 2 267 000 95 000 29.10.2019 31.12.2020

Činnost intervenčního centra - poskytování odborné 

pomoci a podpory osobám od 16 let ohroženým 

domácím násilím či jinými trestnými činy s ním 

souvisejícími. 95 000

Příloha č. 1a - RS - sociální oblast
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42. Slezská diakonie 65468562 x x x x x 50 000 50 000 80 000

OBČANSKÁ PORADNA 

Havířov - odborná pomoc 

a poradenství 1 139 000 90 000 30.10.2019 31.12.2020

Činnost poradny - bezplatné odborné sociální 

poradenství pro klienty od 16 let v nepříznivé 

sociální a životní situaci, široký okruh řešené 

problematiky. 90 000

43. Slezská diakonie 65468562 x x x x x x 187 000 196 000

PORADNA PRO RODINU 

Havířov - krizová pomoc 622 000 210 000 29.10.2019 31.12.2020

Služba krizové intervence pro děti v náročných 

životních situacích, spolupráce s OSPOD, vysoce 

specializovaná pomoc. 210 000

44. Slezská diakonie 65468562 x x x x x 130 000 130 000 138 000

PORADNA PRO RODINU 

Havířov - odborné sociální 

poradenství, terapie 542 000 150 000 29.10.2019 31.12.2020

Činnost poradny - bezplatné odborné sociální 

poradenství pro klienty starší 16 let s problémy 

v partnerských a rodinných vztazích, mediace, 

terapie. 150 000

45. Slezská diakonie 65468562 x x x x x 13 000 0 17 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města 

Havířova v roce 2020 31 574 250 70 000 25.10.2019 31.12.2020

Činnost domova pro seniory v Komorní Lhotce, 6 

klientů z Havířova. 17 000

46.

SLEZSKÁ 

HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 21 000 17 000 21 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Českém Těšíně 

občanům města Havířova v 

roce 2020 13 238 000 60 000 29.10.2019 31.12.2020

Činnost domova pro seniory - osoby nad 65 let se 

sníženou soběstačností, 5 klientů z Havířova. 17 000

47.

SLEZSKÁ 

HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 25 000 29 000 40 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Horní Suché 

občanům města Havířova v 

roce 2020 12 972 000 80 000 29.10.2019 31.12.2020

Činnost domova pro seniory - osoby nad 65 let se 

sníženou soběstačností, 14 klientů z Havířova. 60 000

48.

SLEZSKÁ 

HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 73 000 64 000 64 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Orlové občanům 

města Havířova v roce 2020 23 844 000 100 000 29.10.2019 31.12.2020

Činnost domova pro seniory osoby nad 65 let se 

sníženou soběstačností, 14 klientů z Havířova. 70 000

49.

Společnost pro ranou 

péči, pobočka Ostrava 75095017 x x x x x 25 000 25 000 20 000

Zajištění sociální služby - Raná 

péče pro rodiny dětí se 

zrakovým a kombinovaným 

postižením 210 200 53 000 29.10.2019 31.12.2020

Poskytování služby raná péče rodinám dětí do 7 let 

se zrakovým a kombinovaným postižením - 

konzultace, instruktáž, odborné poradenství pro cca 

100 rodin v MS kraji, z toho 2-4 z Havířova. 30 000

CELKEM 5 989 184 3 270 500

Vysvětlivky: /v Kč/

3 500 000

3 270 500

229 500

Zůstatek prostředků v oblasti sociální "RS" pro 2. dotační kolo 

celkem 

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl 

podán projekt/činnost

Schválený objem pro oblast sociální "RS"

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Příloha č. 1a - RS - sociální oblast
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ADAM - autistické děti 

a my, z.s. 22867368 118 12 130 0 260 25 000 50 000 60 000

Terapie pro děti s autismem v 

roce 2020 195 000 90 000 21.10.2019 31.12.2020

Sportovní terapie, dramaterapie a nácvik 

sociálních dovedností pro děti s autismem na 2. 

stupni ZŠ. Kroužky vedeny za odborné podpory 

behaviorální terapie zkušeným psychologem. 

Spolek pečuje o cca 130 dětí s autismem včetně 

jejich rodin. 60 000

2 ADRA, o.p.s. 61388122 x x x x x 250 000 300 000 300 000 ADRA v Havířově v roce 2020 1 325 820 300 000 24.10.2019 31.12.2020

Zajištění přípravy a vyslání 185 dobrovolníků k 

dětem, handicapovaným, hospitalizovaným 

a seniorům v 8 spolupracujících organizacích, 

činnost zastřešují školení koordinátoři a 

supervizoři. ADRA dále provozuje charitativní 

obchůdky, sociální šatník, šicí koutek, poskytuje 

polévku zdarma osobám bez přístřeší. 300 000

3 APROPO z. s. 69206244 0 0 1 71 72 10 000 20 000 20 000

Celoroční podpora zdraví 

občanů s tělesným postižením 156 000 76 000 16.10.2019 31.12.2020

Spolek zabezpečuje podporu a pomoc zdravotně 

postiženým formou poradenských konzultací, 

zprostředkování osobní asistence, návštěv 

rehabilitačních zařízení, pořádáním rekondičních 

pobytů a setkání, sportovních aktivit. Ozdravně 

vzdělávací rekondiční pobyt pro těžce tělesně 

postižené členy spolku (včetně zajištění asistentů 

a fyzioterapeutů) se uskuteční během letního 

období v Horním Bradle. 20 000

4

INNA z.s. Havířov 

onkologická organizace 22858644 0 0 0 38 38 10 000 16 000 20 000 Činnost spolku  v roce 2020 88 000 35 400 24.10.2019 31.12.2020

Spolek sdružuje pacienty po onkologické léčbě, 

pomáhá jim zapojit se zpět do života a organizuje 

osvětové preventivní akce - Jablíčkový den, Český 

den proti rakovině, odborná školení a přednášky 

na školách a v kolektivech. 20 000

5

INNA z.s. Havířov 

onkologická organizace 22858644 0 0 0 38 38 x x x Realizace projektu Sakura 9 000 7 000 24.10.2019 30.11.2020

Celorepublikový projekt sázení stromů jako 

symbolů ženskosti i naděje pro onkologické 

pacienty, stromy budou získány jako dar, obsahem 

projektu je propagace, zhotovení pamětní desky 

a organizace slavnostní výsadby. 2 500

6

Nadační fond Pavla 

Novotného 04918304 0 1 5 70 76 x 5 000 5 000

Dobrovolnická činnost 

u pacientů v nemocnici Havířov 

v roce 2020 931 500 100 000 24.10.2019 31.12.2020

Pravidelná činnost vyškolených dobrovolníků 

mezi onkologickými pacienty havířovské 

nemocnice - nabízejí především psychickou, 

morální a osobní pomoc. Do konce roku 2020 se 

předpokládá péče o cca 450 - 500 pacientů. 5 000

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti
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Členská základna 
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v Kč

Dotace 
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v Kč
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v Kč
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o dotaci (název projektu) 
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náklady na 
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činnost  
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v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 
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v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020
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v Kč
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2018
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Dotace 
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v Kč
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činnost  

v roce 2020 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

7

NIPI bezbariérové 

prostředí, o.p.s. 27163059 x x x x x 5 000 10 000 5 000

Činnost konzultanta 

a konzultačního střediska pro 

oblast bezbariérového užívání 

staveb dle 398/2009 Sb., pro 

správní obvod města Havířov 

v roce 2020 33 000 15 500 15.10.2019 31.12.2020

Posuzování projektových dokumentací z hlediska 

bezbariérovosti, odborné poradenství pro 

projektanty i zdravotně postižené při stavebních 

úpravách bytů, vydávání stanovisek, účast 

na kolaudacích. 5 000

8

Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Karviná 00426458 17 8 22 212 259 x 345 800 376 000

Senior doprava ČČK v roce 

2020 542 440 502 440 30.10.2019 31.12.2020

Služba pro seniory nad 75 let - doprava 

automobilem s vyškoleným řidičem k lékaři či na 

úřad. Maximálně 8 jízd měsíčně, klient hradí 20 

Kč za jízdu (z permanentky). Zájem klientů o 

službu stále roste. 500 000

9 Parkinson-Help z.s. 22754059 0 0 0 78 78 2 000 5 000 11 500

Činnost Klubu Parkinson-Help 

Ostrava v roce 2020 63 500 20 000 01.11.2019 31.12.2020

Klub sdružuje nemocné Parkinsonovou chorobou 

a jejich rodiny, organizuje pravidelná cvičení 

pohybová i paměťová, setkání, turnaje, rekondice, 

soutěže. Klub Ostrava má 64 členů. 10 000

10 Podané ruce, z. s. 70305731 0 2 2 66 70 25 000 38 000 25 000 CANISTERAPIE 779 584 38 000 01.11.2019 31.12.2020

Žádaná terapie vedená školenými dobrovolníky 

s využitím vycvičených a testovaných psů, klienti 

jsou všech věkových kategorií - psychicky 

nemocní nebo tělesně postižení, osamělí senioři, 

děti v dětských domovech. Na rok 2020 jsou 

plánovány návštěvy ve Středisku Luna Domova 

seniorů Havířov, v denním stacionáři Sociálních 

služeb města Havířova, v azylovém domě AS pro 

muže, na ZŠ a SŠ Školní a individuální terapie v 

Havířově. 25 000

11 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 x x x x x x x 70 000

Zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením 

v Havířově v roce 2020 2 943 000 600 000 31.10.2019 31.12.2020

Cílem projektu je udržet a rozšířit provoz 

chráněné dílny v Havířově, pracuje zde 5 osob se 

zdravotním postižením a 2 bez handicapu 

dlouhodobě evidované na ÚP. Provozovna 

zajišťuje praní, žehlení, mandlování a expedici 

prádla. 20 000

12

Sjednocená organizace 

nevidomých a 

slabozrakých České 

republiky, zapsaný 

spolek 65399447 0 0 1 122 123 10 000 12 000 12 000 Rekondiční pobyt 170 000 13 000 24.10.2019 31.10.2020

Cílem projektu je naučit nevidomé orientaci 

v neznámém prostředí, seznámit se sociálně 

právními předpisy, které se k nevidomým vztahují 

a poskytnout rehabilitační procedury. Důležitá je 

výměna osobních zkušeností a sdílení s lidmi 

podobně postiženými. 13 000

13

SPMP ČR pobočný 

spolek Haviřov 70984964 x x x x x 50 000 65 000 65 000

Činnost pobočného spolku a 

náklady na provoz v roce 2020 200 000 100 000 31.10.2019 31.12.2020

Spolek se věnuje lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením - nabízí aktivní 

využití volného času, rehabilitace, sportovní 

kroužky a akce (turnaj ve stolním tenise o pohár 

primátora, bowlingový turnaj), arteterapie, 

muzikoterapie, rehabilitační pobyty, setkání rodin 

s odborníky.  O 44 handicapovaných pečuje cca 

43 opatrovníků a příznivců spolku. 65 000
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14 Společnost senior, z.s. 26595982 x x x x x 20 000 30 000 30 000

XXII. Ročník časopisu 

SeniorTip 336 000 40 000 24.10.2019 31.12.2020

22. ročník časopisu SeniorTip - kulturní 

čtvrtletník, informuje o kulturních akcích, činnosti 

klubů seniorů, zajímavostech a předkládá tipy na 

výlety. Náklad by měl být zachován ve stejném 

počtu jako v roce 2019 (7 000 ks). 30 000

15 Spolek 1-life 22753605 x x x x x x x x Činnost spolku v roce 2020 75 000 68 300 31.10.2019 31.12.2020

Volnočasové aktivity pro pěstounské rodiny 

s dětmi, dlouhodobá spolupráce se SSMH. 

Zážitková pedagogika, výlety, výtvarné dílny, 

vzdělávací semináře a herní programy, výchova ke 

ctnostem. 0

16 Spolek AktivSen 06919880 x x x 163 163 x x x

Možnosti mezigenerační 

spolupráce ve městě Havířově 50 000 15 000 31.10.2019 31.12.2020

Projekt zahrnuje uspořádání odborného kulatého 

stolu a konference pro veřejnost, výstupem bude 

vydání informační brožury k možnostem 

mezigenerační spolupráce ve městě. 0

17 Spolek AktivSen 06919880 x x x 163 163 x x 5 000

Podpora provozu 

Multigeneračního centra Lučina 1 585 000 50 000 31.10.2019 31.12.2020

Cílem činnosti centra Lučina je posílení 

komunitního života, propojení generací, pestrá 

nabídka aktivit pro veřejnost v jakémkoliv věku. 

Na rok 2020 jsou plánovány besedy, přednášky, 

workshopy, kurzy a kulturní akce, odhadovaný 

počet účastníků je 550. 5 000

18 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x 5 000 5 000 10 000 Šumbark spolu 39 000 24 000 30.10.2019 31.12.2020

Podpora komunitních aktivit lokality "starého 

Šumbarku" - tvořivá odpoledne pro děti a seniory, 

přednášky, poznávací zájezdy pro rodiny s dětmi 

a seniory. Cílem je zpřístupnit aktivity občanům, 

pro které jsou finančně nedostupné. Předpoklad 

cca 130 účastníků. 10 000

19 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x 3 000 5 000 10 000 Šumbarácký Mikuláš 36 000 24 000 30.10.2019 31.12.2020

Kulturně společenská akce s mikulášskou 

nadílkou pro děti z rodin v nepříznivé sociální 

situaci, kulturní vystoupení zajistí děti 

z místní ZŠ, z klubu při NZDM a další účinkující, 

budou zdarma  rozdávány balíčky dětem a bude 

podáván nealkoholický punč. 15 000

20 "Sportovní-klub.cz" 22815783 2 3 5 31 41 x x

27000 

(mládež s 

handicape

m)

Děti a mládež z dětských 

domovů na rafty! 50 000 25 000 31.10.2019 30.09.2020

Projekt chce zpřístupnit 21 dětem z dětských 

domovů vodní turistiku formou týdenního pobytu 

na řece Dunajec. Dotace bude využita k pořízení 

základního vodácké vybavení (záchranné a 

ochranné prostředky). 5 000

21

Svaz postižených 

civilizačními chorobami 

v ČR, z.s., Základní 

organizace Havířov 

KARDIO 66182921 0 0 0 135 135 36 000 40 000 50 000

Činnost SPCCH v ČR, z.s. ZO 

Havířov KARDIO a jejího 

komunitního centra v roce 2020 182 500 63 000 24.10.2019 31.12.2020

Edukační, pohybové a volnočasové aktivity 

pro osoby s civilizačními chorobami - 

kardiovaskulárními, respirickými 

a metabolickými, ZO má 135 členů převážně 

seniorského věku. Cílem aktivit je zabránit 

prohlubování postižení, zlepšit zdravotní stav 

i společenské začlenění. 50 000
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22

Svépomocná společnost 

Mlýnek, z.s. 01821504 0 0 0 68 68 5 000 5 000 5 000 Svépomoc s pomocí Havířova 922 982 27 000

poštou 

odesláno dne 

31.10.2019 

doručeno dne 

01.11.2019 31.12.2020

Činnost svépomocného spolku lidí s duševním 

onemocněním, poskytnutí intenzivní péče s cílem 

zlepšit zdravotní stav uživatelů, pochopit 

a přijmout své onemocnění, klub nabízí pestrou 

paletu aktivizačních činností a terapií, aktuálně jej 

navštěvují 2 občané Havířova. 5 000

CELKEM 2 233 640 1 165 500

Vysvětlivky: 

/v Kč/

1 200 000

1 165 500

34 500

Schválený objem pro oblast sociální "S"

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti sociální "S" pro 2. dotační kolo 

celkem 

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 

projekt/činnost
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1

Apoštolská církev, sbor 

Havířov 63024829 0 0 40 155 195 10 000 12 000 15 000 Den dětí na Šumbarku 37 000 24 000 30.10.2019 30.06.2020

Tradiční akce pro děti na starém Šumbarku 

(pódium, skákací hrad, odpolední program na 10 

stanovištích, balíček v ceně 25 Kč/účastník, celkem 

cca 300). 15 000

2

Apoštolská církev, sbor 

Havířov 63024829 0 0 40 150 190 10 000 10 000 15 000 Půlnoční pod širým nebem 33 000 20 000 30.10.2019 31.12.2020

Organizace tradiční Půlnoční bohoslužby na 

Náměstí Republiky pro širokou veřejnost. 15 000

3

Cimbálová muzika 

JAGÁR, z.s. 22736441 0 2 10 15 27 x x 40 000 Folklorní (Ne)fest 500 000 300 000 30.10.2019 31.07.2020

Akce 6.6.2020 v letním kině k uchování a rozvíjení 

tradic a folkloru, pestrý program souborů i z 

Polska, Slovenska, nabídka řemesel, jarmark a 

další aktivity. 100 000

4 Duhové noty, z. s. 22854274 21 2 0 4 27 20 000 20 000 25 000

Činnost tanečního klubu 

Maniak Dance v roce 2020 125 000 60 000 30.10.2019 31.12.2020

Taneční klub v latino a latino-amerických 

nepárových tanečních formacích, působící devátým 

rokem v Havířově. V r. 2019 - 1. místo - MISTR 

ČR ve finále Czech Dance Organization. 25 000

5

Evangelikální 

společenství křesťanů, 

z.s. 68321236 30 30 35 75 170 x x 20 000 Havířov zpívá gospel 300 000 100 000

poštou - 

odesláno 

31.10.2019 - 

doručeno 

01.11.2019 31.12.2020

V r. 2019 se do projektu přihlásilo přes 60 lidí z 

Havířova a okolí, věkový průměr cca 40 let., 

zkoušky probíhají od podzimu. Přináší lidem radost 

ze společného zpěvu, vytvořené komunity a 

koncertu v období Vánoc. 30 000

6

Evangelikální 

společenství křesťanů, 

z.s. 68321236 30 30 35 75 170 50 000 0 50 000

Činnost studentského rock-pop 

sboru Fusion 125 000 75 000

poštou - 

odesláno 

31.10.2019 - 

doručeno 

01.11.2019 31.12.2020

Sbor Fusion pořádá pravidelné koncerty pro školy 

(program EXIT TOUR), pro veřejnost, pravidelné 

turné po ČR i mezinárodní, letní kempy (účast 180 

lidí), pravidelně zkouší, organizuje workshopy - 

hudební nástroje, tanec, drama, sólový zpěv, foto, 

video. 50 000

7

Festival studentských 

filmů, z. s. 06491791 0 4 3 1 8 0 30 000 0

IV. ročník Festivalu 

studentských filmů 100 000 30 000 29.10.2019 31.05.2020

FSF je pořádán za účelem podpory rozvoje 

amatérské studentské filmové tvorby. Jedná se o 

soutěž studentů všech SŠ MSK, kteří do 3.3. 

zasílají své soutěžní filmy pořadatelům (kategorie 

spot, dokument, skoro celovečerní film) - porota do 

finále vybere 3 x 3 studentských počinů, které uvidí 

diváci. 30 000

8 Fotoklub Havířov, z.s. 08239100 0 0 0 11 11 x x x Činnost spolku v roce 2020 23 800 15 000 23.10.2019 31.12.2020

Od r. 2003 - volné sdružení amatér. fotografů při 

MKS Havířov, od r. 2019 registrovaný spolek. 

Činnost je založena na fotografické tvorbě, 

výstavní činnosti, pořádání významných akcí (od r. 

2005 projekt REGIONFOTO, dvouletá perioda, i 

zahraničních fotografů). Dotace by umožnila 

obnovu majetku. 15 000

9

Gymnázium, Havířov-

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 x x x x x x x 100 000 Havířovský majáles 2020 135 000 135 000 24.10.2019 31.05.2020

Majáles v r. 2019 měl velmi slušnou účast, 

ohlasy veskrze kladné. V r. 2020 větší důraz 

na zapojení SŠ z Havířova-Šumbarku, 

zábavné odpoledne s večerním programem, 

koncert nezávislých studentských skupin z 

jednotlivých SŠ, občerstvení ve stáncích. 100 000
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10 Hlavatý Pavel občan x x x x x x x x

Vydání monografie v roce 

2020 250 000 100 000 24.10.2019 31.12.2020

Kniha o P. Hlavatém (malíř, grafik, sběratel 

výtvarných děl, žijící 1964 - 2012 v Havířově). 

První část monografie, druhá část literární povídky, 

eseje, reportáže, tak jak je tvořil život. Polovina 

nákladu připadne MMH - propagace města 

Havířova. 50 000

11 Hornická kapela z.s. 02863235 1 2 2 37 42 100 000 100 000 80 000 Činnost spolku v roce 2020 500 000 250 000 24.10.2019 31.12.2020

HK je středně velký dechový orchestr s historií do 

r. 1908. Program je složen tak, aby oslovil co 

nejvíce posluchačů. Účast na mezinárodním 

festivalu v Polsku 9.6.2019 - 1. místo, účast na 

mnoha dalších akcích. 80 000

12 Hrnčiřík David občan x x x x x x x x

Pořádání hudebních produkcí 

elektronické hudby v roce 2020 439 000 100 000 30.10.2019 31.12.2020

Pořádání hudebních produkcí elektronické hudby a 

koncertů v klubu Stolárna, jazz klubu, s tradicí od 

r. 2000. V r. 2020 založení zapsaného spolku pod 

názvem GOODVIBRATIONS (již se tak jmenují), 

produkce více než 10 zahraničních interpretů v 

daném žánru, četnost 1 větší produkce měsíčně. 40 000

13
Hudba nezná hranice 

Havířov, z.s. 07501706 x x x x x x x x

Houslové soustředění žáků 

ZUŠ - houslový soubor The 

Strings 145 000 30 000 30.10.2019 30.09.2020

Nezisková organizace (vznik 2018), podporující 

talentované děti v houslovém souboru, hrajícím 

netradiční rockové pecky na velkých samostatných 

koncertech. Dotace na realizaci intenzivního letního 

soustředění (5 denní v r. 2019). 30 000

14

JAZZ CLUB NEBE 

HAVÍŘOV s.r.o. 07289049 x x x x x x x 120 000

Kulturní činnost klubu v roce 

2020 230 000 160 000 31.10.2019 31.12.2020

Je místem živé, kreativní energie, kde se scházejí 

především mladší lidé. Místní umělci se mohou 

prezentovat, podporují se menšinové žánry hudby. 

Novinkou je nabídka skvělého jídla i pití od 

českých výrobců. Úspěchem je celková 

rekonstrukce klubu, vč. zázemí. 120 000

15 Rostislav Jež 68896387 x x x x x 70 000 70 000 147 000

Hudební koncerty ve Stolárně 

v roce 2020 635 000 205 000 25.10.2019 31.12.2020

Tradice klubu STOLÁRNA od r. 2003 v pořádání 

kulturních a charitativních akcí, 44 večerů v r. 

2019 (MONKEY BUSINESS, MŇÁGA A 

ŽĎORP, koncert dětí havířovské ZUŠ - The 

STRINGS, dvě karnevalová odpoledne pro rodiče s 

dětmi za symbolické, dobrovolné vstupné, a další 

akce). 120 000

16

Klub přátel hornického 

muzea v Ostravě, z. s. 41033035 x x x x x

10 000 + 5 

000 20 000 10 000

24. Setkání hornických měst a 

obcí ČR v Žacléři 73 500 10 000 16.10.2019 31.10.2020

Nejvyšší společenské setkání všech spolků ČR, 

Slovenska, Německa a Maďarska, ve dnech 11. - 

13. 9 2020, připomínající si hornickou minulost i 

současný život hornických klubů a spolků. 10 000

17

Klub přátel školy, 

Havířov-Prostřední 

Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 20 000 20 000 20 000 K-MODE 2020 105 000 20 000 14.10.2019 31.12.2020

Netradiční módní přehlídka dovedností žáků školy s 

použitím netradičních materiálů, v tradičním duchu. 

Program je pojat jako loutkové divadlo. 20 000

18

Klub přátel školy, 

Havířov-Prostřední 

Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 450 000 450 000 400 000 + 0 MISS RENETA 1 600 000 500 000 14.10.2019 31.05.2020

28. ročník mezinárodní soutěže studentek středních 

škol pod názvem Hvězdy Hvězdám 

(ČR,Slovensko,Polsko). 400 000
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19

Klub rodičů a přátel 

Základní umělecké 

školy Bohuslava 

Martinů Na Schodech 1, 

Havířov-Město, z.s. 63025124 903 149 0 0 1052 30 000 30 000 30 000

Rozvoj talentovaných žáků - 

soutěžní činnost ZUŠ B. 

Martinů 100 000 50 000 24.10.2019 31.12.2020

Klub podporuje účast žáků ZUŠ na mezinárodních 

soutěžích a přehlídkách, žáci prezentují školu i 

město Havířov (hra na klavír, housle, pěvecké 

soutěže klasické i populární hudby). 30 000

20 Malinová Soňa 47174391 x x x x x 40 000 40 000 25 000

Provoz Galerie Krystal v roce 

2020 176 950 80 000 24.10.2019 31.12.2020

Pořádání výstav, vernisáží, kulturních akcí, 

komentovaných prohlídek, workshopů a výtvarných 

dílen (pro dětí i dospělé - velký zájem). Galerie byla 

zařazena do tištěné verze ART MAP, ČT 

odvysílala již několik reportáží, čímž se mění 

povědomí o galerii (4 roky od založení). 40 000

21

Místní skupina 

Polského kulturně-

osvětového svazu v 

Havířově-Bludovicích 

z.s. 69624054 0 44 54 299 397 110 000 115 000

100 000 + 

10 000

Činnost folklorního souboru 

Bledowice v roce 2020 403 000 170 000 30.10.2019 31.12.2020

MS PZKO vznikla v r. 1947, cílem je udržovat 

lidové tradice a zvyky Těšínského Slezska, 

pořádání akcí (např. Slezské dožínky, výstavy, 

celovečerní vystoupení - 100 účinkujících), účast 

na soutěžích (např. finále soutěže "Takoví jsme"), i 

na mezinárodních festivalech (reprezentace na 

Světovém folklorním festivalu v Rzerszowie - r. 

2019). 110 000

22

Nadace LANDEK 

Ostrava 60340053 0 0 0 13 13 0 10 000 10 000

Těžní věže - hornický kalendář 

2021 110 000 30 000 31.10.2019 31.12.2020

Hlavní činností nadace je záchrana a údržba 

hornických památek a dokumentů. Obsahem 

projektu je příprava a vytištění nástěnného 

kalendáře, ilustrovaného perokresbami těžních věží 

hlubinných dolů, pro r. 2021 je to 23. vydání. 15 000

23

Okresní organizace ČSŽ 

Havířov 03838871 0 0 0 155 155

18 000 + 11 

000

15 000 + 30 

000 + 4 000

25 000 + 10 

000 + 5 000 Činnost spolku v roce 2020 48 000 35 000 25.10.2019 31.12.2020

Náplní činnosti je aktivní využívání volného času 

organizováním akcí hlavně pro seniory, ale i děti. 

Součástí ČSŽ je soubor Havířovské babky, 

bezplatně vystupující na akcích v rámci celého 

MSK i v zahraničí (festival v Polsku). 30 000

24

Sjednocená organizace 

nevidomých a 

slabozrakých České 

republiky, zapsaný 

spolek 65399447 x x x x x x 7 000 9000

Na festival Dny umění na 

Moravě 2020 22 000 10 000 24.10.2019 31.07.2020

V r. 2020 proběhne 26. ročník festivalu (DUN), 

cílem je vzájemná plnohodnotná komunikace, 

začlenění hendikepovaných do světa zdravých 

(putovní výstava s vernisáží, koncert v 6/2020). 10 000

25
Spolek havířovských 

fotografů z.s. 03274420 x x x 5 5 10 000 15 000 15 000 Činnost spolku v roce 2020 30 000 20 000 23.10.2019 31.12.2020

Sdružení fyzických osob zabývajících se 

fotografováním, pořádáním výstav, školení, 

seminářů, besed (od založení 40. výstav, v r. 2019 

tři výstavy v kavárně Caffé Vergnano). 15 000

26
"Spolek 

MINITEATRO"  22674829 0 0 0 12 12 85 000 85 000 90 000

MINITEATRO Jiřího 

Tibitanzla 90 000 90 000

poštou - 

odesláno 

31.10.2019, 

doručeno 

01.11.2019 31.05.2020

29. ročník soutěžního festivalu malých nezávislých 

profesionálních zájezdových divadel hrajících pro 

děti,  včetně doprovodného programu, se kterým 

pravidelně navštěvují dětské odd. NsP Havířov. 90 000
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27

Spolek Němců 

Těšínského Slezska, z. 

s. 45215910 0 0 0 103 103 x x x Činnost spolku v roce 2020 720 500 10 500 25.10.2019 31.12.2020

Cílem spolku je udržení tradice a uvědomění si 

sounáležitosti členů jako národnostní menšiny 

(vlastní pěvecký soubor, pořádání Přednášky z 

dějin v Knihovně Šrámkova, vyučování německého 

jazyka pro veřejnost rodilým mluvčím, zajišťování 

letního tábora pro mládež v Německu, a další 

akce). 5 000

28 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x x x x Tvořivý ŠumbarkFEST 100 000 40 000 30.10.2019 31.07.2020

Spolek (vznik v r. 2012) se věnuje komunitní 

činnosti v oblasti Havířova-Šumbarku. V 

dvoudenním projektu budou volně přístupné tvořivé 

dílny, spolupráce s MŠ a ZŠ, sobotní zábavné 

dopoledne - aktivity pro rodiny s dětmi, prodejní 

jarmark chráněných a terapeutických dílen. Cílem 

je propojit sociální a kulturní služby z Havířova a 

okolí. 15 000

29
Spolek přátel historie 

města Havířova, z.s. 03744132 0 0 0 10 10 36 000 12 000 35 000 Činnost spolku v roce 2020 52 000 50 000 31.10.2019 31.12.2020

Spolek se zabývá podporou a uchováním 

historického dědictví města Havířova a obcí před 

jeho vznikem. Provozuje stránky internetové, fb 

(přes 5800 členů), pořádá výstavy, vydává tištěný 

"Havířovský zpravodaj o historii města" (200 ks), 

připravuje publikaci "Havířovské sochy". 40 000

30
Spolek VONIČKA 

Havířov, z.s. 26984202 49 9 1 0 59 200 000 130 000 200 000 Činnost spolku v roce 2020 536 000 300 000 30.10.2019 31.12.2020

Již 29 let (více než 1 000 vystoupení doma i v 

zahraničí) systematicky pracuje s dětmi a mládeží 

(59 dětí, věk 6 - 21 let), vede je k lásce k lidovému 

umění, v pravidelných celoročních zkouškách, 

víkendových soustředěních a týdenní letní umělecké 

škole na H. Bečvě.  200 000

31
SRPŠ ZUŠ Leoše 

Janáčka v Havířově, z.s.  04074050 678 119 0 0 797 25 000 48 000 40 000

Účast žáků ZUŠ Leoše Janáčka 

v uměleckých soutěžích a 

přehlídkách v roce 2020 97 000 48 000 25.10.2019 31.12.2020

Podpora dětí v celoroční účasti na soutěžích a 

soustředěních formou úhrady nákladů na startovné, 

dopravu a pobyt (např. celostátní soutěžní 

přehlídka literárně-dramatického oboru). 40 000

32

U Lišky Pampelišky, 

z.s. 05162840 x x x x x 10 000

20 000 + 5 

000 54 000

Dětský festival U Lišky 

Pampelišky 46 500 21 000 31.10.2019 31.07.2020

První dětský festival na pozemku okolo jurt 

(skákací hrad, acroyoga s dětmi, minifarma s 

přednáškou o zvířatech, fotokoutek, divadelní 

představení pro děti, a další). 21 000

33 Victory Havířov z.s. 22898051 39 11 0 0 50 30 000 30 000 40 000

Činnost taneční skupiny 

Victory Dance Havířov v roce 

2020 249 000 124 000 30.10.2019 31.12.2020

TS Victory Dance se zabývá tanečními styly street 

show, hip hop, street dance a MTV style, ve 3 

kategoriích(6-11 let, 12-15 let, 15-25 let), účast na 

cca 12-ti soutěžích v ČR, vč. Mistrovství ČR, 

workshopy s externími trenéry, účast na akci 

Veletrh sociálních služeb. 40 000

34 VIKING AGENCY s.r.o. 26869845 x x x x x 90 000 100 000 120 000

Líheň 2020 - Mezinárodní 

soutěž amatérských hudebníků 530 000 255 000 30.10.2019 31.08.2020

Produkční agentura věnující se komplexnímu 

pořádání akcí. Hudební soutěž pomáhá skupinám a 

souborům vystoupat ze zkušeben mezi veřejnost, 

koná se 4 měsíce (čtvrtfinále, semifinále, Velké 

finále) v ČR i v zahraničí, koncerty se odehrávají 

bez vstupného pro veřejnost, za 18 let existence se 

přihlásilo 4 500 hudebních skupin nejen z ČR 

(Polsko, Rakousko, Slovensko, Mali, Litva, 

Španělsko, Francie atd.). 120 000
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35
Vysoká škola PRIGO, 

z.ú.  25840886 x x x x x x x x

Příprava a realizace PRIGO 

Majálesu 2020 60 000 30 000 31.10.2019 31.05.2020

Nestátní nezisková organizace pořádá každoročně 

studentskou akci Majáles, typicky českou 

studentskou oslavu akademické svobody, 

studentského stavu a příchodu máje. Usiluje o 

spolupráci s Gymnáziem Komenského na pořádání 

společné akce, oslava všech studentů v Havířově. 10 000

36

Základní umělecká 

škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - 

Město, Na Schodech 1, 

příspěvková organizace 62331663 903 149 0 0 1052 x x 40 000

Výjezd spojených pěveckých 

sborů a sólistů do Schladmingu 

(AT) 230 000 110 000 31.10.2019 31.07.2020

Projekt je cílen na žáky pěveckého oddělení, 

dosahujících mimořádných výsledků, čímž je škola 

oceňuje každoročně výjezdem do zahraničí (v r. 

2020 koncert v katol. kostele v Rakousku, výlet na 

Dachstein, exkurze na VŠ v Grazu - motivace ke 

studiu hudby). 80 000

37

Základní umělecká 

škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - 

Město, Na Schodech 1, 

příspěvková organizace 62331663 903 149 0 0 1052 40 000 50 000 50 000

Koncertní činnost ZUŠ B. 

Martinů v roce 2020 130 000 70 000 31.10.2019 31.12.2020

Škola nedisponuje koncertním sálem, koncerty 

pořádá v KD města (Májový koncert souborů a 

taneční akademie, Koncert učitelů, Mikulášský 

koncert, vystoupení "KODOLÉ"-dramatický obor), 

hradí pronájmy.  50 000

38

Základní umělecká 

škola Leoše Janáčka, 

Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 678 119 0 0 797 x x x

30. výročí založení ZUŠ Leoše 

Janáčka, Havířov, p.o. 110 000 80 000 25.10.2019 31.12.2020

Škola bude v r. 2020 pořádat řadu kulturních a 

společenských akcí (Slavnostní koncert v KDPB, 

vernisáž prací žáků výtvarného oboru, tematicky 

zaměřené koncerty a představení žáků a pedagogů 

škol). 60 000

39

Základní umělecká 

škola Leoše Janáčka, 

Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 678 119 0 0 797

25 000 + 20 

000 + 0 35 000 + 0 40 000

Víkendová soustředění žáků 

ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov, 

p.o. 90 000 35 000 31.10.2019 31.12.2020

Žáci hudebního, tanečního a výtvarného oboru se 

připravují na vystoupení a soutěže na pravidelných 

zkouškách a víkendových soustředěních. Finanční 

podpora přinesla rovný přístup žákům ze všech 

sociálních vrstev k účasti na těchto akcích. 35 000

CELKEM 3 792 500 2 306 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

2 474 000

2 306 000

168 000

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 

projekt/činnost
Schválený objem pro oblast kulturní "K"

Zůstatek prostředků v oblasti kulturní "K" pro 2. dotační kolo 

celkem 

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Příloha č. 2 - K - Kulturní oblast 5



Příloha č. 3a

ŠKOLSKÁ OBLAST "Š" 2020 - 1. KOLO

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

d
o

 1
5

 l
et

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

d
o

 1
9

 l
et

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

d
o

 2
6

 l
et

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

n
a

d
 2

6
 l

et

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

ce
lk

em

1

10. přední hlídka Royal 

Rangers Havířov 69206180 25 0 2 8 35 25 000 10 000 15 000

Činnost pobočného spolku v 

roce 2020 130 000 48 000 25.10.2019 31.12.2020

Celoroční práce s dětmi pomáhající rozvíjet a 

utužovat kladné lidské vlastnosti. Pravidelné 

schůzky, jednodenní výlety, letní tábor a účast na 

Eurocampu (celoevropské setkání jednou za 4 -5 

let). 20 000

2

Česká tábornická unie - 

T.K. Placatý kámen 

Havířov, p.s. 69603324 110 28 11 22 171 50 000 40 000 45 000 Činnost klubu v roce 2020 100 000 50 000 29.10.2019 31.12.2020

Otevřená organizace dětem, mládeži i dospělým, 

zaměřující se na tradice a zásady tábornictví, 

pracující i s dětmi z pěstounských rodin a s 

handicapovanými osobami. Rozsáhlá oddílová 

celoroční činnost. 50 000

3

Česká tábornická unie - 

T.K. Placatý kámen 

Havířov, p.s. 69603324 110 28 11 22 171 x x x

Obnova táborového vybavení 

TZ Liptál 100 000 50 000 29.10.2019 30.11.2020

TZ Liptál-Bílá zdědili po Pionýrech (po r. 1993), 

každým rokem vylepšují a obnovují, charakter 

stárnutí je rychlejší než obnova. Vlastní 21 stanů s 

využitím letního ubytování dětí ve třech 

čtrnáctidenních turnusech, které si žádají výměnu. 50 000

4

Český rybářský svaz, z. 

s., místní organizace 

Lučina 18050328 40 14 24 438 516 20 000 25 000 30 000

Činnost kroužku dětí a mládeže 

v roce 2020 135 500 45 000 24.10.2019 31.12.2020

Dobrovolné sdružení rybářů vychovávajících mladé 

rybáře v kroužku dětí a mládeže, spolupodílejích se 

na odchovu pstruhů. 30 000

5

Český svaz bojovníků za 

svobodu 00442755 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Činnost ZO ČSBS Havířov v 

roce 2020 15 000 15 000 25.10.2019 31.12.2020

ZO ČSBS Havířov v návaznosti na předchozí roky, 

připraví besedu pro 70 - 100 žáků ZŠ a poznávací 

zájezd na místa spojená s boji za II. Světové války. 10 000

6

EUROTEAM CZECH 

REPUBLIC, z.s. 07258771 0 0 5 4 9 x x x Na činnost spolku v roce 2020 60 000 15 000 29.10.2019 31.12.2020

Spolek neformálního vzdělávání. Od r. 2006 

zapojil cca 160 mladých lidí ve věku 15-26 let do 

mezinárodních mládežnických projektů, uskutečnilo 

se cca 300 zahraničních mobilit.  5 000

7

Farní sbor Slezské 

církve evangelické a. v. 

v Havířově - Suché 69624593 x x x x x 10 000 10 000 5 000

Činnost dětského 

volnočasového klubu Paprsek v 

roce 2020 35 000 30 000 30.10.2019 31.12.2020

Paprsek je křesťanský klub s dlouholetou tradicí, 

nabízející dětem a mládeži v Pr.Suché zapojit se do 

vzdělávacích a volnočasových aktivit, s 

charakterem prevence sociálně-patologického 

jednání. 5 000

8

Gymnázium, Havířov-

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 x x x x x 5 000 5 000 2 000

Vydávání studentského 

časopisu KOMÁR 20 000 7 000 24.10.2019 31.12.2020

Studentská redakce vydává měsíčník KOMÁR, 

zapojuje se do krajských a celostátních soutěží 

školních časopisů. V krajském kole 2019 zvítězili 

ve své kategorii. 4 000

9

Gymnázium, Havířov-

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 x x x x x 6 000 5 000 7 000 Debrujáři - Malí komeňáci 9 000 9 000 24.10.2019 31.12.2020

Záměrem kroužku je naučit žáky experimentovat 

tzv. z volné ruky, v oboru fyzika. O vánocích, 

formou divadelního představení, popularizují 

fyziku a chemii žákům pátých tříd. 9 000

10

Gymnázium, Havířov-

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 x x x x x 6 000 5 000 7 000

Seminář z chemie k chemické 

olympiádě pro žáky základních 

škol Havířova 8 000 8 000 24.10.2019 31.12.2020

Seminář s dlouholetou tradici. Jde o výklad 

složitějších témat a realizací praktických 

laboratorních činností, napomáhající k řešení úkolů 

v přírodovědné soutěži. 8 000

11

Gymnázium, Havířov-

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 x x x x x 6 000 8 000 8 000 Malí vědci na prvním stupni ZŠ 10 000 10 000 24.10.2019 31.12.2020

Projekt probíhá 4 roky na MŠ Místní, MŠ Sadová, 

ZŠ Gorkého - žáci pátých tříd (90 žáků) ,ve 

spolupráci s 10-ti studenty gymnázia. Jedná se o 

zařazení jednoduchých přírodovědných 

experimentů do činnosti dětí. 10 000
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12

Gymnázium, Havířov-

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 x x x x x 30 000 20 000 30 000

Činnost Pěveckého sboru 

Gymnázia Havířov-Město 40 000 40 000 24.10.2019 31.12.2020

Jediný středoškolský pěvecký sbor, reprezentující 

město Havířov, založen v r. 1998 (komorní 

sdružení), nyní má přes 50 členů. Účastní se 

sborových přehlídek a festivalů. V r. 2019 získal 

zlaté pásmo v krajském kole, postoupil do 

celostátního kola, repertoár je různorodý.  30 000

13

Gymnázium, Havířov-

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 x x x x x 10 000 5 000 10 000 Projekt Gymkom 11 000 11 000 24.10.2019 31.12.2020

Cílem projektu je rozšíření přírodovědného 

vzdělávání žáků, spolupráce s žáky ZŠ v 

přírodovědných dopoledních na gymnáziu, účast na 

soutěžích. 10 000

14

Gymnázium, Havířov-

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 x x x x x 2 000 2 000 2 000 Soutěž v řešení Sudoku 3 000 3 000 24.10.2019 31.12.2020

Soutěž probíhá v listopadu - Den studentů, je 

určena žákům SŠ MSK a žákům ZŠ města 

Havířova, má 3 kola, soutěží 3-členná družstva v 

řešení SUDOKU, jednotlivci v řešení rébusu 

KAKURO. 2 000

15

Gymnázium, Havířov-

Podlesí, příspěvková 

organizace 62331582 3 12 0 0 15 x x x Školní časopis Cirkulárka 5 000 4 000 30.10.2019 31.12.2020

Druhým rokem vydávají školní časopis Cirkulárka. 

V r. 2019 získali 2. místo v krajském kole soutěže 

Školní časopis roku. 4 000

16

Gymnázium, Havířov-

Podlesí, příspěvková 

organizace 62331582 5 16 3 2 26 15 000 15 000 20 000 Činnost Debatního klubu 67 000 23 000 30.10.2019 31.12.2020

Debatní klub funguje od r. 2015, klade si za cíl 

vzdělávání v oblasti tzv. měkkých kompetencí, 

debatuje se v jazyce českém i anglickém, na 

pravidelných setkáních, účastní se debatních 

turnajů celostátní debatní ligy, reprezentují město 

Havířov. 21 000

17

Gymnázium, Havířov-

Podlesí, příspěvková 

organizace 62331582 120 257 0 0 377 x x x Charitativní jarmark 52 000 25 000 30.10.2019 31.07.2020

Velká charitativní akce pro širokou veřejnost, 

organizovaná školním parlamentem, studentským 

orgánem, podílejícím se na pořádání školních akcí. 

Výtěžek 40 tis. Kč, z poslední akce, byl věnován 

dvěma těžce postiženým dětem - ADRA. 10 000

18

Havířovsko-karvinský 

kovo klastr, z.s. 04583302 0 0 0 3 3 x x 20 000

Zvýšení zájmu žáků ZŠ o 

technické obory 250 000 125 000 30.10.2019 31.12.2020

Posláním klastru je propagace - zvýšení zájmu žáků 

a studentů ZŠ, SŠ, učilišť o technické obory, tj. 

podpora duálního vzdělávání, zejména technických 

oborů, kterých je v současné době obovský 

nedostatek, a to prostřednictvím exkurzí, 

inkubátoru pro řemeslníky, soutěže učeň roku, 

projektu vzdělávacího institutu kovo-průmysl, 

podnikatelksé mise v Srbsku, zprostředkováním 

účasti na mezinárodních projektech. 20 000

19

Junák - český skaut, 

středisko Havířov, z. s. 18055958 80 29 15 25 149

80 000 + 5 

000

50 000 + 

15 000 + 

10 000 + 0

30 000 + 

10 000

Nebuď aut, buď skaut! - 

celoroční činnost v roce 2020 443 000 132 000 31.10.2019 31.12.2020

Je výchovnou organizací, založenou na 

pravidelných setkáních 5 oddílů, 1 družiny i s 

hendikepovaným na vozíčku, pracující metodou 

"škola hrou", soustředí se na službu společnosti. 80 000

20

Klub branné 

všestrannosti při Střední 

škole technických oborů, 

Havířov - Šumbark, 

Lidická 1a/ 600, 

příspěvková organizace, 

z.s. 07095422 0 20 0 8 28 x x 20 000 Činnost spolku v roce 2020 23 000 23 000 31.10.2019 31.12.2020

Pravidelná sportovně branná činnost, zaměřená na 

pobyt v přírodě, zdravovědu, střeleckou přípravu a 

fyzickou zdatnost. Tři víkendové výpravy do kraje, 

jednou ročně akce pro žáky ZŠ. 20 000
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21 MÁMA centrum z.s. 03481051 x x x x x

5 000 + 0 

+ 5 000 + 

10 000 20 000 20 000

Provoz Máma centra z. s. v 

roce 2020 187 000 100 000 31.10.2019 31.12.2020

Nezisková organizace, věnující se podpoře rodiny, 

mimoškolnímu vzdělávání a zábavně-vzdělávacím 

akcím pro rodiče s dětmi. Dotace by umožnila 

rekonstrukci podlahové krytiny, nyní v 

nevyhovujícím stavu pro pohyb malých dětí, nákup 

hudebních nástrojů a speciálních pěnových 

podložek. 20 000

22

Mateřská škola 

MATEŘINKA s.r.o. 25372793 72 0 0 0 72

280 000 

(jiný 

způsob 

financován

í) 300 000

250 000 + 

100 000

Činnost mateřské školy 

MATEŘINKA s.r.o. v roce 

2020 6 278 000 300 000 30.10.2019 31.12.2020

MŠ poskytuje péči o předškolní děti od r. 1993. 

Záměr je zdravý životní styl, vztah k přírodě, 

spolupráce s rodinou, rozvíjení talentu dětí, laskavá 

přísnost (zázemí - herny, tělocvična, polytechnická 

a keramická dílna, vlastní sauna, zahrada - 

"Bezpečné hřiště" 2019). 300 000

23 Moje Hnízdo z. s. 03225607 x x x x x

50 000 + 

10 000 30 000 10 000 Hudba dětem podle Montessori 61 000 50 000 31.10.2019 31.12.2020

Malá rodinná montessori školka, neregistrovaná v 

rejstříku školských zařízení, v provozu šestý školní 

rok. Cílem projektu je rozvoj hudebního potenciálu 

a hudební aktivity s dětmi od tří let, v souladu s 

principy montessori pedagogiky. 10 000

24 Naše Montessa, z.s. 05435404 0 0 0 40 40 15 000 100 000 50 000 + 0 Na činnost spolku v roce 2020 3 400 000 250 000 25.10.2019 31.12.2020

Soukromá základní škola 1. stupně, provoz školní 

družiny, odpolední kroužky, v létě příměstský tábor 

i pro širší veřejnost. Počet žáků 35, počet členů 

spolku 40, převážně rodičů. Dotace by byla použita 

na spolufinancování nákupu pomůcek, knih, 

vybavení tříd, dataprojektor apod. 100 000

25

Střední odborné učiliště 

DAKOL, s.r.o. 25831101 0 790 0 0 790

30 000 + 

27 000 15 000 14 000 ZLATÝ MASÉR 2020 40 000 30 000 30.10.2019 30.11.2020

Organizace a realizace 6. ročníku celostátní soutěže 

žáků SŠ v odborných masérských dovednostech ve 

dvou kategoriích (Sportovní masáž a Alternativní 

masáž), v tříčlenných družstvech. V r. 2019  se 

konala v Sanatoriích Klimkovice (14 SŠ, 55 

soutěžících). 15 000

26

Střední škola a Základní 

škola, Havířov-

Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 x x x x x 2 100 000 2 100 000

2 100 000 

+ 100 000 Krytý bazén Havířov-Šumbark 6 700 000 2 200 000 24.10.2019 31.12.2020

Cílem je zabezpečit bezproblémové služby, 

související s provozem sportovního centra pro žáky 

ZŠ, veřejnost, sportovní oddíly a kroužky, po dobu 

celého týdne, vč. sobot a nedělí. 2 200 000

27

Střední škola, Havířov-

Šumbark, Sýkorova 

1/613, příspěvková 

organizace 13644289 49 311 45 0 405 x x x

Oslavy 70. výročí založení 

školy 160 000 20 000 25.10.2019 30.11.2020

Oslavy se budou konat v prostorách SŠ, slavnostní 

setkání, včetně doprovodného programu, proběhne 

ve společ. sále. Ve stejný den bude Den otevřených 

dveří. Dotace bude použita na výrobu a dodání 

almanachu. 10 000

28

Střední škola, Havířov-

Šumbark, Sýkorova 

1/613, příspěvková 

organizace 13644289 300 0 0 0 300 10 000 10 000 10 000 Techniáda 2020 10 000 10 000 25.10.2019 31.12.2020

Akce přibližuje žákům 9. tříd ZŠ svět technického 

vzdělávání (elektrotechnika, IT a strojírenství), 

formou praktických soutěží. 10 000

29 U Lišky Pampelišky, z.s. 05162840 x x x x x 10 000

20 000 + 0 

+ 5 000 54 000 Činnost v roce 2020 1 146 080 70 000 31.10.2019 31.12.2020

Třetím rokem je provozována lesní škola (29 dětí, 3 

- 6 let), kroužek angličtiny pro předškoláky, dále 

školní družina v přírodě (kapacita 20 dětí 1. st. ZŠ 

Havířova), o prázdninách příměstské tábory (r. 

2019 - 40 dětí, 3 - 10 let).  70 000
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30

Vysoká škola PRIGO, 

z.ú. 25840886 x x x x x 62 000 45 000 50 000

Náklady na provoz budovy 

Vysoké školy PRIGO, z.ú. 600 000 50 000 31.10.2019 31.12.2020

Nestátní nezisková organizace poskytuje vzdělání 

sociálního ekonomického a správního zaměření v 

bakalářských studijních programech. V roce 

2019/20 studuje 250 studentů v denní i 

kombinované formě studia. 50 000

31

Vysoká škola PRIGO, 

z.ú. 25840886 x x x x x x x x Pořízení počítačového serveru 260 000 260 000 31.10.2019 31.12.2020

Pro zajištění současného provozu schopného stavu 

je bezpodmínečně nutná výměna stávajícího 

serveru, který je nyní v havarijním stavu. 50 000

32

Vyšší odborná škola 

DAKOL a Střední škola 

DAKOL, o.p.s. 25353446 0 790 0 0 790 x x 0 Badatelská odpoledne pro žáky 30 000 20 000 30.10.2019 31.12.2020

Návaznost na projekt Centrum Natura pro 

pedagogy. Praktická realizace pokusů a 

experimentů v 6 badatelských odpoledních pro 

žáky i okolních škol, vč. pořízení programové 

stavebnice Merkur. 10 000

33 Zdraví pro zvířata z.s. 01792938 0 0 0 3 3 x 50 000 x

Člověk a pes - program 

osobnostního rozvoje dětí II. 120 000 80 000 31.10.2019 31.12.2020

Cílem projektu je osobnostní rozvoj dětí ZŠ ve 

vztahu ke psům, zprostředkovaný pedagogy, kteří 

požádali autory o natočení praktických videí k 

pracovním listům (r. 2018 počátek projektu). 10 000

CELKEM 4 113 000 3 253 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

3 353 000

3 253 000

100 000

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 

projekt/činnost
Schválený objem pro oblast školskou "Š"

Zůstatek prostředků v oblasti školské "Š" pro 2. dotační kolo 

celkem 

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem
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Gymnázium, Havířov - 

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 x x x x x 36 000 34 000 40 000

Mediciální chemie, mladí 

debrujáři, informatika - 

programování, malý informatik, 

pěvěcký sbor, francouzština 50 000 50 000 24.10.2019 31.12.2020 Mimosportovní kroužky 50 000

2

Gymnázium, Havířov - 

Podlesí, příspěvková 

organizace 62331582 x x x x x 31 000 20 000 30 000

Němčina k Deutsches 

Sprachdiplom, turistický 

kroužek, biologický kroužek, 

vedení školního časopisu, ruský 

jazyk 30 000 30 000 30.10.2019 31.12.2020 Mimosportovní kroužky 30 000

3

Střední průmyslová 

škola elektrotechnická, 

Havířov, příspěvková 

organizace 62331574 x x x x x 20 000 20 000 20 000

Automatizace, elektrotechnika, 

programování 20 000 20 000 30.10.2019 31.12.2020 Mimosportovní kroužky 20 000

4

Střední průmyslová 

škola stavební, Havířov, 

příspěvková organizace 62331566 x x x x x 6 000 6 000 6 000 Projektujeme na počítači 7 800 7 800 21.10.2019 31.12.2020 Mimosportovní kroužky 7 800

5

Střední škola, Havířov - 

Prostřední Suchá, 

příspěvková organizace 13644271 x x x x x 59 000 50 000 50 000

Matematika hrou, kroužek 

matematiky, kroužek českého 

jazyka, fotokroužek, K-Mode-

Modeling, K-Mode-Kosmetika, 

K-Mode-Kadeřnice, Take it 

easy, kroužek psychologie, 

kroužek znakové řeči, 

konverzace v anglickém jazyce, 

hudební kroužek, kroužek 

ekologie, literární kroužek 50 000 50 000 23.10.2019 31.12.2020 Mimosportovní kroužky 50 000

6

Střední škola 

technických oborů, 

Havířov-Šumbark, 

Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 x x x x x x x x Kroužek branné výchovy 20 000 20 000 31.10.2019 31.12.2020 Mimosportovní kroužky 20 000

177 800 177 800

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 220 000

177 800

42 200

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Dotace 

2019                    

v Kč

P
o

ř
a

d
o

v
é
 č

ís
lo

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018                    

v Kč

Dotace 

2017                  

v Kč

Účel, na který žadatel žádá                                     

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt v roce 

2020       

v Kč

Požadovaná 

dotace                              

v roce 2020 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Popis projektu/ Specifikace činnosti 

CELKEM 

Schválený objem pro školskou oblast - mimosportovní 

kroužky na SŠ celkem 

Návrhy dotací na mimosportovní kroužky na SŠ celkem 

Zůstatek prostředků  - mimosportovní kroužky 

(nevyužité prostředky)

Příloha č. 3b - Š - Školská oblast - Mimosportovní kroužky na SŠ 1



Příloha č. 4    
OBLAST partnerských vztahů 2020 - 1. KOLO
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1

Střední škola 

technických oborů, 

Havířov-Šumbark, 

Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 0 462 117 0 579 16 000 20 000 16 000

Program vzájemných kontaktů 

a spolupráce mezi SŠTO, 

Lidická 1a/600, Havířov-

Šumbark a Zespółem Szkół Nr 

6 v Jastrzębiu-Zdróju v roce 

2020 21 000 21 000 31.10.2019 31.12.2020

Spolupráce pedagogů a žáků v oblasti řemeslné, 

kulturní, sportovní i jazykové - v rámci 

jednodenních vzájemných návštěv a jednodenní 

stáže, přímá účast ve výuce předmětů leden - 

květen, září - listopad, sportovní akce - červen  

Jastrzębie-Zdrój, říjen - Havířov, 21 000

CELKEM 21 000 21 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

86 000

21 000

65 000

Návrh ZMH 

dne

24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne

10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Schválený objem pro oblast bezpečnost a ochrana zdraví - 

IZS celkem 

Návrhy dotací v oblasti IZS v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků pro oblast IZS pro 2. dotační kolo 

P
o

řa
d

o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 

projekt/činnost

Příloha č. 4 - Oblast partnerských vztahů 1



Příloha č. 5    
OBLAST PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2020 - 1. KOLO
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1

Dětský domov a Školní 

jídelna, Havířov-Podlesí, 

Čelakovského 1, 

příspěvková organizace 48004774 x x x x x 46 000 50 000 10 000 Aktivní prázdniny 50 000 50 000 30.10.2019 30.09.2020

Vyplnění volného času dětí, kteří zůstanou  v 

období letních prázdnin v dětském domově, a to 

pobytem na horách.- formou jednodenních výletů 

nebo dlouhodobějších pobytů  (doprava, vstupy 

do areálů,  zpoplatněné aktivity..). 37 000

2

Junák - český skaut, 

středisko Havířov, z. s. 18055958 80 29 15 25 149 20 000 20 000 15 000

Za dobrodružstvím na tábor v 

roce 2020 115 000 30 000 31.10.2019 30.09.2020

Plán projektu obsahuje 1 až 2 letní stanové tábory 

na Vysočině, 1 příměstský tábor 

Havířov. Dotace bude využita na zakoupení 

dovybavení kuchyně. 20 000

3

VESELÉ RUKAVICE 

z. s. 69624127 0 0 0 19 19 30 000 35 000 30 000

Letní tábor a víkendové pobyty 

v roce 2020 95 000 45 000 25.10.2019 31.12.2020

Organizace letního stanového tábora - turisticko 

přírodovědný  tábor pro děti ze soc. slabých rodin  

s problémovým zázemím (především ze 

Šumbarku). Víkendové aktivity 

v Beskydech -  turistika, vodáctví k posílení 

mezilidských vztahů. 40 000

4

ZIP Zábava Informace 

Poradenství a pomoc 70240205 0 0 3 15 18 10 000 20 000 40 000

Klub 3NYTY - celoroční 

činnost pravidelných 

volnočasových klubů 

a akcí v roce 2020 121 000 52 000 31.10.2019 31.12.2020

Otevřený Klub 3NYTY funguje na základě 

nízkoprahových principů (např.vstup zdarma, 

možnost anonymity, aj.) a je určen především 

veřejnost - mladší generaci. Činnost probíhající v 

prostoru Klub 3 NYTY doplňuje projekt 

ZDRAVÁ MLÁDEŽ - besedy prevence na ZŠ.  44 000

5

ZIP Zábava Informace 

Poradenství a pomoc 70240205 0 0 3 15 18 25 000 35 000 60 000

Besedy primární prevence 

ZDRAVÁ MLÁDEŽ pro žáky 

havířovských ZŠ v roce 2020 447 000 79 000 31.10.2019 31.12.2020

Realizace pro 5. - 9. třídy ZŠ (lektor navštěvuje 

třídu vždy po půl roce s novým tématem).  Téma 

přednášek - protidrogová tématika, sexuální 

výchova 

a problém. šikany, sekty 

a extremismus. Besedy jsou připraveny zábavnou, 

interaktivní formou plnou her, kvízů, 

videoprojekcí, vyprávění příběhů, testů, diskuzí. 

Do projektu je zapojeno až 4 000 žáků.  69 000

CELKEM 256 000 210 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

220 000

210 000

10 000

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Schválený objem pro oblast prevence kriminality a protidrogové 

prevence celkem 

Návrhy dotací v oblasti prevence kriminality a protidrogové 

prevence v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků pro oblast prevence kriminality a protidrogové 

prevence pro 2. dotační kolo 

P
o

řa
d

o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 

projekt/činnost

Příloha č. 5 - Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 1



Příloha č. 6a     
OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 2020 - 1. KOLO
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1

Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského 

kraje 70884561 x x x x x 500 000 500 000 500 000

Rekonstrukce suterénních 

místností hasičské stanice 

Havířov - investiční dotace 500 000 500 000 30.10.2019 31.12.2020

Rekonstrukce části budovy suterénních místností 

hasičské stanice Havířov navazující na stavební 

práce v r. 2019 -  sanace,  izolace stěn, stavební 

úpravy, opravy podlah, obklady, nátěry, výměna 

dveří a zárubní, osvětlení. 500 000

2

Vodní záchranná služba 

ČČK Těrlicko, pobočný 

spolek 68898878 13 4 4 20 41 100 000 100 000 100 000 Činnost spolku v roce 2019 200 000 100 000 31.10.2019 31.12.2020

Hlídková činnost plavčíků na Těrlické přehradě, 

úhrada provozu motorových člunů, výdaje na 

opravy a materiál - "Mladý vodní záchranář" bazén 

ZŠ Fr.Hrubína, školení členů IZS - Policie ČR, 

HZS, školení vůdců plavidel, praxe studentů 

oboru zdravotnický záchranář, lektorská činnost 

"Zdravotník zotavov. akcí", projekt VEOLIA - 

připravit aktivní formou mládež společně se 

seniory 

na možná úskalí a nebezpečí při pobytu 

u vody. 100 000

CELKEM 600 000 600 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

600 000

600 000

0

Návrhy dotací v oblasti IZS v 1. dotačním kole celkem 

P
o
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o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Zůstatek prostředků pro oblast IZS pro 2. dotační kolo 

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 

projekt/činnost
Schválený objem pro oblast bezpečnost a ochrana zdraví - IZS 

celkem 

Příloha č. 6a - Bezpečnost a ochrana zdraví - IZS 1



Příloha č. 6b     

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - ZDRAVOTNICTVÍ 2020 - 1. KOLO
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1

Andělé Stromu života p. 

s. 03632661 x x x x x x x 100 000

Dostupnost a udržitelnost 

komplexu zdravotních 

a sociálních služeb mobilního 

hospice Andělé Stromu života 

p.s. - pobočka Havířov v roce 

2020 3 057 000 135 000 30.10.2019 31.12.2020

Hospicová služba, domácí péče, odlehčovací 

služby, půjčovna pomůcek a sociální služby pro 

pozůstalé, domácí péče, rehabilitační péče, 

psychologické poradenství.. Strom života je 

nestátní zdrav.zařízení. Služby jsou zdarma - pro 

nevyléčitelně nemocné a jejich blízkým, kteří o ně 

doma pečují. K 30.9.2019  péče 20 havířovským 

občanům, a jejich rodinám, s celkovou dobou péče 

669 dní. 90 000

2

Hospic Frýdek - Místek, 

p.o. 72046546 x x x x x

20 000  

jiný 

projekt 

20 000  

jiný 

projekt 

25 000

jiný 

projekt 

Nákup zdravotnického zařízení 

v roce 2020 380 000 100 000 04.10.2019 31.12.2020

Příspěvková organizace zajišťující zdravotní a 

sociální služby.  Poskytuje hospic. péči  

nevyléčitelným pacientům. Nákup zdravot. potřeb 

a techniky - antidekubitních matrací, podložek a 

oxykoncentrátorů (prokysličení organizmu). Pč. 

klientů r. 2018 36 a v r. 2019 30  os. z Havířova. 50 000

3 Charita Ostrava 44940998 x x x x x x x x

Činnost Hospice sv. Lukáše v 

roce 2020 25 360 720 20 000 17.10.2019 31.12.2020

Komplex.program pomoci částečně či úplně 

imobilním seniorům – služby sociální péče, 

pomoci lidem v krizových situacích – služby 

sociální prevence, pomoci lidem 

v terminálním stádiu života 

a dlouhod. nemocným lidem – služby zdravotní 

péče. Charita Ostrava poskytne služby denně cca 

647 uživatelům. Do 30.9.2019 9 havířovských 

občanů. 20 000

4

Mobilní hospic 

Ondrášek, o.p.s. 26850176 x x x x x 80 000 100 000 125 000

Mobilní hospicová péče pro 

děti a dospělé v roce 2020 17 580 044 200 000 14.10.2019 31.12.2020

Hospicová péče terminálně nemocným dětem a 

dospělým pacientům v Havířově. Náklady na 

jednoho pacienta činí 80 000 Kč. Péče zdravotně 

nevyléč. pacientům  zajišťují lékaři, zdr. sestry, 

soc.pracovnice, psychiatr, psychologové, právník, 

dětský psycholog, duchovní.... 135 000

5

Nemocnice s 

poliklinikou Havířov, 

příspěvková organizace 00844896 x x x x x

1 870 

000 

jiné 

projekty 

7 000 

000 

jiné 

projekty 

610 000

 jiné 

projekty

Rekonstrukce šaten sester - 

investiční dotace 17 800 000 7 000 000 30.10.2019 31.12.2020

Investiční dotace - rekonstrukce hygienických 

zařízení, umýváren, sprch, úpravy povrchu stěn, 

podlah, osvětlení, přívod a odvod vzduchu, nákup 

nového nábytku.. 0

Komise sociální 

a zdravotní i RMH 

doporučuje řešit 

financování uvedeného 

projektu v rámci rezervy OJ 

10 nebo jiných finančních 

zdrojů

6

Sanatorium Kochova 

s.r.o.  

02402106 x x x x x x 500 000 x

Modernizace a inovace 

technického, manipulačního 

zázemí a dokončení 

odpočinkové 

a relaxační zóny - investiční 

dotace 2 016 000 2 016 000 30.10.2019 31.12.2020

Dokončení odpočinkové 

a relaxační zóny před budovou - výstavba altánů, 

laviček, osazení truhlíků., nákup manipulačních 

vozíků, teleskop. tyče do pokojů,  signalizační 

jednotky, náhradních náramků se signalizací pro 

klienty, zdravotní techniky - kyslíkový 

koncentrátor, antidekubitní matrace, desifikát. 

podlah. mís, sítě proti hmyzu, oprava 

komun.ploch..... 0

Komise sociální 

a zdravotní i RMH 

doporučuje řešit 

financování uvedeného 

projektu v rámci rezervy OJ 

10 nebo jiných finančních 

zdrojů

7 "Sportovní-klub.cz" 22815783 2 3 6 31 41 x x 18 000

Cvičné figuríny pro nácvik 

základních oživovacích technik 30 000 15 000 31.10.2019 31.12.2020

3 prožitkové kurzy první pomoci pro 45 os. (30 

dětí a 15 vychovatelů z dětských domovů), - nákup 

cvičných figurín. 10 000

CELKEM 9 486 000 305 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

330 000

305 000

25 000

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 

projekt/činnost

Poznámka

Zůstatek prostředků v oblasti zdravotnictví pro 2. dotační 

kolo celkem 

P
o

řa
d

o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Schválený objem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

- zdravotnictví

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Návrh 

ZMH dne 

24.2.2020

v Kč

Návrh 

RMH dne 

10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Požadovaná 

dotace v 

roce 2020 

v Kč

Příloha č. 6b - Bezpečnost a ochrana zdraví - Zdravotnictví 1



Příloha č. 6c  OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2020 - 1. KOLO
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1 Amatérský spolek rybářů 06646972 14 4 5 13 36 x x 0

Činnost rybářského kroužku 

v roce 2020 120 000 120 000 30.10.2019 31.12.2020

Pořádání dětských rybářských závodů, Dětský 

den, rybářské soustředění, účastnit se naučné 

stezky. Finanční prostředky jsou potřebné 

pravidelnou činnost na nájem chovného rybníku a 

skladovacích prostor, nákup rybářských potřeb 

pro sociální slabé děti, a na údržbu rybníků. 8 000

2

Českomoravská 

myslivecká jednota, z.s. - 

okresní myslivecký 

spolek Karviná 67777252 0 0 0 11 11 x 15 000 20 000 Zlatá srnčí trofej 2020 (ZST) 47 000 31 000 30.09.2019 30.06.2020

IV. ročník celorepublikové soutěže "Zlatá srnčí 

trofej 2020" bude probíhat na ZŠ a MŠ v období 

měsíců října 2019 a června 2020. Vítězové 

předkol se utkají ve čtyřech věkových kat. 

účastnit o celkové vítězství na městské úrovni. 20 000

3 Naše Montessa, z.s. 05435404 0 0 0 40 40 x x x

Projekt: Zahrada-místo poznání 

a radosti nejen v roce 2020 3 375 000 25 000 25.10.2019 31.05.2020

Projektový týden - školní zahrady (broukoviště, 

vřesoviště, vysadit keře, vybudovat vyvýšené 

záhony, zakoupit kompostér na uložení 

rostlinného odpadu pro následné využití na 

zahradě, vyrobit naučné tabule).  Projekt bude 

otevřen široké veřejnosti. 12 500

4 PETILO, z.s. 03660052 2 2 6 23 33 15 000 19 000 20 000 Činnost spolku v roce 2020 150 000 60 000 30.10.2019 31.12.2020

Spolupráce s veterinární klinikou Lískovka 

ohledně zanedbaných a týraných zvířat. Pořádání 

přednášek pro děti MŠ a ZŠ na téma 

"Komunikace mezi člověkem a psem" - prevence 

napadení dítěte psem a jak se chovat ke zvířatům. 

Organizování volnočasových aktivit se psy, 

canisterapie. 0

5 "Sportovní-klub.cz" 22815783 2 3 5 31 41 4 000 4 000 10 000

Čistění meandrů řeky Lučiny, 

přírodní památky 30 000 15 000 31.10.2019 31.12.2020

Každoročně je tok řeky Lučiny znečištěn odpady 

pocházejících z různých zdrojů. Cílem je vyčistit 

4,5 km říčních meandrů Lučiny - směrem k 

Žermanické hrázi. 

V r. 2019 se zúčastnilo 30 dobrovolníků. 7 500

6

ZO ČSOP 69/01 

Havířov 48427047 x x x x x 10 000 10 000 17 000 Činnost spolku v roce 2020 22 500 17 000 23.10.2019 31.12.2020

Podílí se na péči o chráněné území, přírodní 

památky, památné stromy,                 o zvláště 

chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů, 

údržbu přírodní památky Meandry řeky Lučiny a 

na výkonu služby stráže přírody….. 17 000

7

ZO ČSOP 69/04 

Havířov 71197222 23 0 4 1 28 16 000 20 000 19 000 Činnost spolku v roce 2020 75 000 40 000 31.10.2019 31.12.2020

Ekocentrum - stálá výstava preparovaných zvířat, 

voliéry živých zvířat a jejích vypouštění zpět do 

přírody. Výroba ptačích budek a krmítek.  Lesní 

školka - Skutečné zdravé ovoce -  výsadba 100 

stromků - Úklid odpadů. 40 000

CELKEM 308 000 105 000

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 105 000

105 000

0
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

Dotace 

2017

v Kč

Návrhy dotací v oblasti  životního prostředí  

v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků pro oblast životního prostředí  

2. dotační kolo 

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Plánované 

náklady 

na projekt 

v roce 2020

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 

2019

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Schválený objem pro oblast životního prostředí celkem 

Příloha č. 6c - Bezpečnost a ochrana zdraví - ŽP



Příloha č. 6d

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - BESIP 2020 - 1. KOLO
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1. "Sportovní-klub.cz" 22815783 2 3 5 31 41 x x x

Animační program první 

pomoci při dopravní nehodě 40 000 20 000 31.10.2019 31.12.2020

Osvětová činnost první pomoci při dopravní 

nehodě, úrazu - praktické ukázky a nácvik první 

pomoci. 0

CELKEM 20 000 0

Vysvětlivky: /v Kč/

0

0

0
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Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Zůstatek prostředků v Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - BESIP 

pro 2. dotační kolo celkem 

IČO     Název organizace 

Členská základna 

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost v roce 

2020 

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl 

podán projekt/činnost

Schválený objem pro Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - BESIP

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

Příloha č. 6d - Bezpečnost a ochrana zdraví - BESIP



Příloha č. 7a     

SPORTOVNÍ OBLAST "TV" 2020 - 1. KOLO
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1 1. SFK Havířov, z.s. 03751171 125 0 5 12 142 100 000 150 000 230 000 Činnost v roce 2020 1 350 000 450 000 30.10.2019 31.12.2020 Florbal 290 000

2 1. SFK Havířov, z.s. 03751171 125 0 5 12 142 x x x

Účast na zahraničním turnaji 

Stupava cup 2020 - obhajoba 

vítězství 175 000 50 000

01.11.2019      

k přepravě 

předáno 

31.10.2019 31.10.2020 Florbal 0

3 ADD lead, z. s. 03531244 77 4 4 0 85 30 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2020 356 000 100 000 31.10.2019 31.12.2020 Parkour 60 000

4 Atletický Klub Havířov z. s. 06359949 154 8 8 9 179 x 100 000 350 000 Činnost v roce 2020 890 000 490 000 30.10.2019 31.12.2020 Atletika 400 000

5 Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s. 01249673 54 19 19 15 107 300 000 200 000 50 000 Činnost v roce 2020 390 000 190 000 30.10.2019 31.12.2020 Atletika 0

6 Autosport klub formule v AČR 00494976 0 0 3 11 14 x x 0

Účast na formulových závodech 

na okruzích v seriálu Carbonia 

Cup v roce 2020 200 000 40 000 30.10.2019 31.12.2020 Motosport 20 000

7 Best Off Havířov 26571421 0 0 0 12 12 20 000 20 000 x

Účast na ME veteránek v 

Malaze 275 000 30 000 25.10.2019 31.08.2020 Basketbal 30 000

8 Billiard Club Havířov, z.s. 64630234 0 0 1 41 42 15 000 15 000 20 000 Činnost v roce 2020 298 000 50 000 21.10.2019 31.12.2020 Billiard 30 000

9 BK Havířov z.s. 22898450 56 14 11 10 91 831 000 958 000

1 110 000      

16 000 

HLSŠ   Činnost v roce 2020 1 900 000 1 100 000 25.10.2019 31.12.2020 Basketbal 1 100 000

10 BOX Havířov z.s. 05070911 16 6 11 5 38 20 000 80 000

100 000           

20 000 
projekt Činnost v roce 2020 250 000 140 000 25.10.2019 31.12.2020 Box 130 000

11 Bridžový spolek Havířov 26585995 41 13 10 15 79 50 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2020 220 000 50 000 24.10.2019 31.12.2020 Bridž 50 000

12

Český kynologický svaz ZKO Havířov 

- Bludovice - 038 63024985 0 0 0 20 20 x x 24 000

Činnost v roce 2020

a Havířovský pohár 2020 195 000 112 500 23.10.2019 31.12.2020 Sportovní kynologie 30 000

13

Český kynologický svaz ZKO Havířov 

- Bludovice - 038 63024985 0 0 0 20 20 x x x Rekonstrukce zázemí 200 000 100 000 23.10.2019 31.12.2020

Rekonstrukce klubovny - 

budovy, která slouží jako 

zázemí a správní budova při 

pořádání soutěží a dalších 

aktivit v rámci činnosti 0

14 FK Gascontrol Havířov, z.s.  45215626 89 15 28 42 174 200 000 250 000 300 000 Činnost v roce 2020 2 012 000 1 150 000 22.10.2019 31.12.2020 Fotbal 350 000

15 Florbal Havířov, z. s. 64630455 162 63 55 62 342 700 000 720 000 800 000 Činnost v roce 2020 4 210 000 2 000 000 31.10.2019 31.12.2020 Florbal 850 000

16 GARAY GYM Slávie Havířov, z.s. 05177278 3 10 20 20 53

15 000           
jako FC Club 

KARO

15 000           
jako FC Club 

KARO

15 000           
jako FC Club 

KARO Činnost v roce 2020 990 000 385 000 31.10.2019 31.12.2020 Kulturistika a fitness 30 000

17 Gymnastika M&E Havířov, z.s. 02121239 90 0 0 11 101 60 000 80 000 90 000 Činnost v roce 2020 462 000 300 000 31.10.2019 31.12.2020 Gymnastika 100 000

18 Handicap Sport Club Havířov, z.s. 01260596 6 6 31 94 137 90 000 100 000 130 000

Činnost v roce 2020 a 

organizace turnaje CZECH 

BOCCIA TOUR HAVÍŘOV                               

v roce 2020 1 125 000 300 000

01.11.2019      

k přepravě 

předáno 

31.10.2019 31.12.2020 Boccia 150 000

19 HC AZ Havířov 2010 z.s. 68941994 181 74 12 15 282 4 000 000 4 500 000 4 500 000 Činnost v roce 2020 7 256 000 4 600 000 17.10.2019 31.12.2020 Hokej mládež 4 600 000

20 HC Havířov 2010 s.r.o. 28627181 0 17 30 16 63 6 300 000 6 500 000 6 600 000 Činnost v roce 2020 16 900 000 7 800 000 17.10.2019 31.12.2020 Hokej 7 000 000

21

Horolezecký oddíl Tatran Havířov, 

z.s. 22676465 12 0 0 57 69 x x 20 000 Útěk v řetězech - 12. ročník  208 000 90 000 30.10.2019 31.10.2020 Outdorový závod 30 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace 

činnosti
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace 

činnosti

22 JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 66182760 115 68 5 5 193 250 000 350 000 420 000

Činnost v roce 2020  a realizace 

5. ročníku Memoriálu 

Alexandra Jurečky 875 000 480 000 23.10.2019 31.12.2020 Judo 430 000

23 Karate Havířov, z.s. 22716408 140 7 2 20 169 150 000 200 000 250 000 Činnost v roce 2020 855 000 305 000 15.10.2019 31.12.2020 Karate 280 000

24 Klub SPORTU FIT-GYM z.s. 07421613 23 6 22 35 86 x x 50 000 Činnost v roce 2020 281 000 100 000 30.10.2019 31.12.2020 Funkční fitness 100 000

25 Kraso klub Havířov z.s. 60338148 38 10 2 21 71 150 000 200 000 220 000

Činnost v roce 2020 a realizace 

47. ročníku Havířovská růže 750 000 283 000 23.10.2019 31.12.2020 Krasobruslení 283 000

26 Maniak aerobik Havířov, z.s. 22713778 160 35 0 6 201 550 000 750 000 855 000 Činnost v roce 2020 2 630 000 885 000 03.10.2019 31.12.2020 Aerobik 880 000

27 Mažoretky KIRA, z.s. 06344682 33 0 2 0 35 x x 20 000 Činnost v roce 2020 150 000 100 000 21.10.2019 31.12.2020 Mažoretkový sport 0

28 Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. 27008240 146 61 27 45 279 3 000 000 3 150 000 3 300 000 Činnost v roce 2020 4 300 000 3 500 000 31.10.2019 31.12.2020 Fotbal 2 700 000

29 NatEli dance, z.s. 08332894 39 2 0 4 45 x x 10 000 Činnost v roce 2020 227 000 45 000 23.10.2019 31.12.2020 Mažoretkový sport 20 000

30 Orel jednota Havířov 65468392 22 21 20 40 103 46 000 50 000 60 000 Činnost v roce 2020 120 000 60 000 30.10.2019 31.12.2020

Plavání rodičů s dětmi, florbal, 

sportovní aktivity pro všechny 60 000

31 Orientační běh Havířov, z.s. 44938403 4 8 7 38 57 20 000 20 000

20 000             

6 000 HLSŠ Činnost v roce 2020 243 000 20 000 30.10.2019 31.12.2020 Orientační běh 20 000

32 PETILO, z.s. 03660052 2 2 6 23 33 x x 20 000

Dogtrekking "Stínem 

beskydského rysa 2020" 300 000 100 000 30.10.2019 31.10.2020

100 km kynologický 

outdorový vytrvalostní závod 30 000

33 Plavecký klub Havířov z.s. 02687950 88 22 7 19 136 500 000 550 000

600 000           

30 000 MS Činnost v roce 2020 1 150 000 670 000 24.10.2019 31.12.2020 Plavání 670 000

34 PROSPORT - CZ z.s. 22671072 0 0 0 3 3 200 000 200 000 200 000

Organizace HAVÍŘOVSKÉHO 

ZLATÉHO KAHANCE NA 

TĚRLICKÉM OKRUHU 2020 4 400 000 1 800 000 31.10.2019 31.08.2020 Motorismus 200 000

35 První softtenisový klub Havířov, z.s. 22867945 15 18 15 35 83 60 000 80 000 110 000 Činnost v roce 2020 650 000 120 000 21.10.2019 31.12.2020 Softtenis 120 000

36 regioRUN 01327097 0 0 0 5 5 x x x První Havířovský maraton 2020 100 000 50 000 30.10.2019 31.10.2020 běh 20 000

37 Rugby Club Havířov, zapsaný spolek 66182697 71 44 23 37 175 400 000 450 000

500 000          

17 200 
projekt Činnost v roce 2020 1 900 000 1 500 000 25.10.2019 31.12.2020 Rugby 550 000

38

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Havířov Město  65468104 29 14 10 54 107 150 000 170 000 185 000 Činnost v roce 2020 215 000 193 000 29.10.2019 31.12.2020 Dobrovolní hasiči 193 000

39 SK Kick Wolf Team, z.s. 22709258 42 37 14 15 108 90 000 100 000 150 000 Činnost v roce 2020 380 000 190 000 16.10.2019 31.12.2020 Kick box 180 000

40 SK LUNA Fitness Havířov z.s. 05489636 100 3 3 7 23 20 000 20 000 50 000 Činnost v roce 2020 130 000 65 000 24.10.2019 31.12.2020 Kulturistika a fitness 60 000

41 SKATE KLUB Havířov z.s. 06565786 39 24 25 22 110 x x x Činnost v roce 2020 330 000 181 500 31.10.2019 31.12.2020 Skateboarding 100 000

42 SKATE KLUB Havířov z.s. 06565786 39 24 25 22 110 x x 30 000

Organizace Českého 

skateboardového poháru v roce 

2020 v Havířově 230 000 115 000 31.10.2019 30.09.2020 Skateboarding 0

43 Ski club Paulát Havířov, z. s. 64628914 15 5 5 12 37 100 000 130 000 170 000 Činnost v roce 2020 1 560 000 290 000 31.10.2019 31.12.2020 Alpské lyžování 180 000

44 SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s. 01282328 66 3 0 43 112 50 000 70 000 100 000 Činnost v roce 2020 630 500 161 000 21.10.2019 31.12.2020 Lyžování 120 000

45 SPMP ČR pobočný spolek Haviřov 70984964 10 000 10 000 12 000

Organizace meziměstkého 

turnaje ve stolním tenise pro 

mentálně hendicapované                

o pohár primátora města 

Havířova - 6. ročník 17 000 12 000 31.10.2019 31.07.2020 Stolní tenis 12 000

Příloha č. 7a - TV - Sportovní oblast 2
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace 

činnosti

46 Spolek H10 05991447 0 0 0 3 3 50 000 50 000 120 000

Organizace Havířovské desítky 

2020 1 000 000 250 000 30.10.2019 31.12.2020 Běh 100 000

47 Spolek H10 05991447 0 0 0 3 3 x x 0

Organizace Epic3Challenge 

2020 150 000 25 000 31.10.2019 30.09.2020 Triatlonový závod 20 000

48

Sportovní klub karate Budo Havířov, 

z.s. 01355279 109 14 9 12 144 150 000 250 000 150 000 Činnost v roce 2020 920 000 425 000 31.10.2019 31.12.2020 Karate 50 000

49 Sportovní Klub Lapačka, z.s. 66740011 17 9 1 57 84 x x 15 000 Činnost v roce 2020 35 000 26 000 30.10.2019 31.12.2020 Lukostřelba 20 000

50

Sportovní klub moderní gymnastiky 

Havířov z.s. 26595109 40 5 6 13 64 200 000 220 000 220 000 Činnost v roce 2020 600 000 280 000 31.10.2019 31.12.2020 Moderní gymnastika 240 000

51

Sportovní klub stolního tenisu Baník 

Havířov, z.s. 18055991 51 23 26 94 194 1 200 000 1 300 000

1 400 000       

30 000 
HLSŠ             

40 000 
projekty

Činnost v roce 2020, 

uspořádání mezinárodního 

turnaje mládeže Satellite 2020 a 

MČR juniorů 22. - 23.03.2020 3 500 000 1 600 000 30.10.2019 31.12.2020 Stolní tenis 1 600 000

52

Sportovní klub vzpírání Baník 

Havířov z.s. 14614260 22 43 11 57 133 720 000 770 000 820 000 Činnost v roce 2020 2 040 000 900 000 30.10.2019 31.12.2020 Vzpírání 850 000

53 Stars Ostrava z.s.  22674250 23 2 3 0 25 x x 0

Uspořádání mezinárodní 

mažoretkové soutěžé Stars Cup 

2020 v Havířově 64 700 21 000 31.10.2019 31.05.2020 Mažoretkový sport 0

54

TAEKWONDO W.U.F. Havířov, 

zapsaný spolek 06708862 46 14 13 50 123 x 25 000 30 000 Činnost v roce 2020 200 000 100 000 17.10.2019 31.12.2020 Taekwondo 35 000

55 TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. 26988861 32 34 4 36 106 70 000 70 000 70 000 Činnost v roce 2020 240 000 140 000 31.10.2019 31.12.2020 Taneční sport 80 000

56

Taneční skupina LIMIT DANCE 

CORPORATION Havířov, z.s. 26987899 172 19 3 26 220 190 000 200 000 220 000 Činnost v roce 2020 1 280 000 560 000 29.10.2019 31.12.2020 Tanečmí sport 250 000

57 Taneční škola Horizonty Havířov, z.s. 22844201 182 18 8 3 211 190 000 200 000

280 000      

100 000 

MS Činnost v roce 2020 4 959 900 500 000 30.10.2019 31.12.2020 Tanečmí sport 300 000

58 Team LightBIKE z.s. 02204916 15 0 2 33 50 20 000 30 000 40 000 Činnost v roce 2020 360 000 175 000 31.10.2019 31.12.2020

Trailový běh, běh, horská a 

silniční cyklistika, triatlon 50 000

59 Team LightBIKE z.s. 02204916 15 0 2 33 50 x 0 0

Uspořádání sportovně 

charitativní akce "Dětský běh s 

LightBIKE" 105 000 47 000 31.10.2019 31.07.2020 Trailový dětský běžecký závod 0

60

Tělovýchovná jednota Start Havířov, 

zapsaný spolek 62331345 82 42 4 6 134 650 000 627 000 630 000

Činnost oddílu basketbalu                  

v roce 2020 1 500 000 650 000 23.10.2019 31.12.2020 Basketbal 650 000

61

Tělovýchovná jednota Start Havířov, 

zapsaný spolek 62331345 135 13 0 13 161 330 000 350 000 350 000

Činnost oddílu atletiky                    

v roce 2020 1 000 000 400 000 23.10.2019 31.12.2020 Atletika 400 000

62 Tenisový klub Havířov, z.s. 60337443 123 12 4 29 168 700 000 700 000 850 000 Činnost v roce 2020 2 480 000 930 000 14.10.2019 31.12.2020 Tenis 900 000

63 Tenisový klub Tenet, z.s. 22820591 55 15 7 30 107 120 000 140 000 175 000 Činnost v roce 2020 650 000 190 000 21.10.2019 31.12.2020 Tenis 190 000

64 Tennis Hill Havířov z.s. 22767428 105 3 2 20 130 400 000 430 000 510 000 Činnost v roce 2020 1 580 000 520 000 23.10.2019 31.12.2020 Tenis 520 000

65 TJ Baník Havířov z.s. 00533441 3 2 4 152 161 100 000 110 000

120 000         
30 000 

projekt Činnost v roce 2020 310 000 190 000 30.10.2019 31.12.2020

Badminton, bowling, SPV, 

cyklistika, šachy 120 000

66 TJ Baník Karviná, z.s. 00533190 50 0 0 3 53 x x x

Činnost havířovské dětské sekce 

horolozeckého oddílu TJ Baník 

Karviná v roce 2020 220 000 110 000 30.10.2019 31.12.2020

Horolezecký oddíl - 

havířovské děti 0

67 TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. 45239134 71 38 71 74 254 150 000 160 000 180 000 Činnost v roce 2020 1 000 000 400 000 18.10.2019 31.12.2020 Fotbal 220 000

68 TJ Slovan Havířov, z.s.  45239070 284 76 66 176 602 700 000 770 000

880 000             

150 000 
projekt Činnost v roce 2020 3 956 000 1 328 000 22.10.2019 31.12.2020

Fotbal, florbal, házená, ASPV, 

šachy 1 200 000

69 TOP Mažoretky Dixi z.s. 04202104 20 10 2 17 49 x x 30 000 Činnost v roce 2020 314 000 196 700 10.10.2019 31.12.2020 Mažoretkový sport 50 000

70

Vodní lyžování a wakeboarding 

Havířov z.s. 64628663 11 5 5 59 80 100 000 110 000 150 000 Činnost v roce 2020 800 000 300 000 30.10.2019 31.12.2020

Vodní lyžování a 

wakeboarding 185 000

71

Volejbalová akademie mládeže 

Havířov, z.s. 04319478 45 38 3 0 86 150 000 200 000 350 000 Činnost v roce 2020 900 000 720 000 09.10.2019 31.12.2020 Volejbal 400 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Návrh ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace 

činnosti

72 Voltiž Duha z.s. 22755179 16 1 2 3 22 x x 50 000 Činnost v roce 2020 420 000 250 000 21.10.2019 31.12.2020

Voltižní a paravoltižní sport - 

gymnastika tanec na koni 70 000

41 986 700 30 958 000

Vysvětlivky: /v Kč/

33 519 000

33 079 000

154 000

286 000

30 958 000

70 000 viz příloha č. 7b

249 300 viz příloha č. 7c

2 121 000

44 000 viz příloha č. 7b

6 000 viz příloha č. 7b

70 700

2 191 700

Zůstatek prostředků - sportovní kroužky na SŠ a HLSŠ 

(nevyčerpané prostředky)

Celkem zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo  - sportovní 

oblast

Zůstatek prostředků po 1. dotačním kole  -  sportovní oblast

Návrhy dotací na HLSŠ - organizace soutěží celkem 

Návrhy dotací na sportovní kroužky na SŠ celkem

Převod finančních prostředků na OJ 3 na poskytí zvýšení 

částek na odměny za umístění v HLZŠ

     z toho objem finančních prostředků pro sportovní      

     oblast 

     z toho objem finančních prostředků pro HLSŠ

     z toho objem pro sportovní kroužky SŠ

Návrhy dotací ve sportovní oblasti v 1. dotačním kole celkem

Vázaná rezerva na HLSŠ - umístění v HLSŠ

sloupec "Dotace v r. 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

CELKEM

Schválený objem pro sportovní oblast celkem 
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SPORTOVNÍ OBLAST "TV" 2020 - 1. KOLO
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1 BK Havířov 22898450 0 0 0 0 0 16 000 16 000 16 000

2 turnaje v basketbale - 

Havířovská olympiáda, 

Vánoční turnaj 22 000 16 000 25.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol 0

Bude financováno z 

dotace poskytnuté klubu 

na celoroční činnost - s 

klubem projednáno se 

souhlasným stanoviskem

2

Gymnázium, Havířov - 

Město, Komenského 2, 

příspěvková organizace 62331558 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Florbal dívek 5 000 5 000 24.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 5 000

3

Orientační běh Havířov, 

z.s. 44938403 0 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 Závod v orientačním běhu 8 000 6 000 30.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 0

Bude financováno z 

dotace poskytnuté klubu 

na celoroční činnost - s 

klubem projednáno se 

souhlasným stanoviskem

4

Sportovní klub stolního 

tenisu Baník Havířov 18055991 0 0 0 0 0 20 000 20 000 30 000 4 turnaje ve stolním tenise 60 000 30 000 30.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 0

Bude financováno z 

dotace poskytnuté klubu 

na celoroční činnost - s 

klubem projednáno se 

souhlasným stanoviskem

5

Střední průmyslová 

škola elektrotechnická, 

Havířov, příspěvková 

organizace 62331574 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Odbíjená chlapců 3 000 3 000 30.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 3 000

6

Střední průmyslová 

škola stavební, Havířov, 

příspěvková organizace 62331566 0 0 0 0 0 15 000 15 000 20 000

Kopaná chlapci, basketbal 

chlapci, silový víceboj 

chlapců a dívek 19 000 19 000 21.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 19 000

7

Střední škola a Základní 

škola, Havířov - 

Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 0 0 0 0 0 16 000 16 000 12 000

Sálová kopaná dívek, 

sálová kopaná chlapců 8 000 8 000 24.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 8 000

Poznámka

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2020

Havířovská liga střední škol

Návrh ZMH 

dne 

24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

P
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d
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v
é
 č

ís
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Název organizace IČO     

Členská základna 
Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Příloha č. 7b - TV - HLSŠ 1
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Poznámka

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2020

Návrh ZMH 

dne 

24.2.2020

v Kč

Návrh RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti
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v
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Název organizace IČO     

Členská základna 
Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

8

Střední škola, Havířov - 

Prostřední Suchá, 

příspěvková organizace 13644271 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000

Futsal dívek, volejbal 

dívek, veslování dívek na 

trenažeru. veslování 

chlapců na trenažeru 20 000 16 000 23.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 16 000

9

Střední škola, Havířov - 

Šumbark, Sýkorova 

1/613, příspěvková 

organizace 13644289 0 0 0 0 0 8 000 10 000 10 000

Stolní tenis, volejbal 

smíšených družstev 10 000 10 000 25.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 10 000

10

Střední škola 

technických oborů, 

Havířov-Šumbark, 

Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000

Florbal chlapců, házená 

chlapců 9 000 9 000 31.10.2019 31.12.2020

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních 

škol - městská kola 9 000

122 000 70 000

Poznámka: Dalších 30 000,- Kč je určeno na umístění v rámci seriálu soutěží HLSŠ.

154 000

70 000

44 000

6 000

34 000

Převod částky na OJ 3 na zvýšení odměn pro 

základní školy za umístění

Zůstatek prostředků  - HLSŠ 

Schválený objem pro sportovní sféru  - HLSŠ 

celkem 

Návrhy dotací na HLSŠ - organizace soutěží 

celkem 

Vázaná rezerva pro HLSŠ - umístění  

CELKEM 

Příloha č. 7b - TV - HLSŠ 2
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SPORTOVNÍ OBLAST "TV" 2020 - 1. KOLO
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1

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 0 0 0 0 0 6 000 6 000 10 000

Volejbal,  sportovní hry, 

deskové hry 15 000 15 000 24.10.2019 31.12.2020 Sportovní kroužky 15 000

2

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 0 0 0 0 0 25 000 35 000 35 000 Sportovní bridž 32 000 32 000 30.10.2019 31.12.2020 Sportovní kroužky 32 000

3

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 Sportovní hry, kopaná, odbíjená 5 000 5 000 30.10.2019 31.12.2020 Sportovní kroužky 5 000

4

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 0 0 0 0 0 55 000 60 000 60 000

Sportovní hry, kondiční 

posilování, rozvoj silových 

schopností, basketbal 83 200 83 200 23.10.2019 31.12.2020 Sportovní kroužky 83 200

5

Střední škola a Základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 0 0 0 0 0 42 000 42 000 42 000

Posilování, sálová kopaná, 

florbal, plavání, atletika, 

míčové hry 52 000 52 000 24.10.2019 31.12.2020 Sportovní kroužky 52 000

6

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 0 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 Fitness, sportovní hry 15 000 15 000 23.10.2019 31.12.2020 Sportovní kroužky 15 000

7

Střední škola, Havířov - Šumbark, 

Sýkorova 1/613, příspěvková 

organizace 13644289 0 0 0 0 0 19 800 19 800 19 800

Posilovací cvičení, sportovní 

hry, sálová kopaná, bojová 

umění 23 100 23 100 25.10.2019 31.12.2020 Sportovní kroužky 23 100

8

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 0 0 0 0 0 24 000 24 000 24 000

Sportovní hry - futsal, volejbal, 

sportovní hry - florbal, 

basketbal, kondiční cvičení a 

posilování 24 000 24 000 31.10.2019 31.12.2020 Sportovní kroužky 24 000

249 300 249 300

286 000

249 300

36 700Zůstatek prostředků - sportovní kroužky

Požadovaná 

dotace v roce 

2020 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2020

Schválený objem pro sportovní sféru  - sportovní kroužky 

celkem 

Návrhy dotací na sportovní kroužky na SŠ celkem 

Sportovní kroužky

CELKEM 

Návrh  ZMH 

dne 24.2.2020

v Kč

Návrh  RMH 

dne 10.2.2020

v Kč

Popis projektu / 

Specifikace činnosti

P
o
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d

o
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é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost  

v roce 2020 

v Kč

Příloha č. 7c - TV - Sportovní kroužky 1
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      Značka smlouvy:         /OŠK/20 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
 

Článek I 

Smluvní strany  

 

Poskytovatel:  statutární město Havířov 

Sídlo:  736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

Zastoupen: ………………………, náměstkyní primátora pro školství a kulturu 

 (PhDr. Pavlem Hamzou, vedoucím odboru školství a kultury) 

IČO:  00297488 

DIČ:  CZ00297488 

ID datové schránky:                 7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 

Číslo účtu:  27-1721604319/0800 (výdajový)  

19-1721604319/0800 (příjmový) 

není zapsán ve veřejném rejstříku  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

 

Příjemce:   

Datum narození:  

Bytem:                    

Bankovní spojení:          

Číslo účtu:   

(dále jen „příjemce“) 

 

Příjemce:  (doplnit název firmy PO nebo podnikající FO) 

Sídlo  

Zastoupen:  

IČO:  

DIČ:  

ID datové schránky:   

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

není zapsán ve veřejném rejstříku/zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u .... soudu v ...., 

oddíl ...., vložka ..... 

(dále jen „příjemce“)  

                               

Článek II 

Předmět smlouvy a výše dotace 

 

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) je 

závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově 

určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout, použít na stanovený 

projekt/činnost a dotaci vyúčtovat.   

2. Poskytovatel poskytne příjemci na rok 2020 účelově určenou investiční / neinvestiční 

dotaci ve výši …………… Kč (dále jen „dotace“), a to jednorázovým převodem na účet 

příjemce uvedený v Čl. I,  do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  
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3. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.   

4. Příjemce se zavazuje dotaci užít na úhradu uznatelných nákladů, tj. na úhradu nákladů 

vynaložených v souladu s  účelovým určením dotace a za podmínek stanovených touto 

smlouvou a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

schválenými Zastupitelstvem města Havířova dne 23. 9. 2019, č. usn. 210/8ZM/2019, 

zveřejněnými na https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-

vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova (dále jen „Zásady“).  

 

Článek III 

Účel použití dotace 

 

VARIANTA I – poskytnutí dotace na projekt – uvést přesný název projektu 

 

1. Dotaci poskytovatel poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů souvisejících  

s realizací projektu příjemce: „ ……………………………………………… " (dále jen 

„projekt“), a to v souladu s předloženou žádostí o dotaci čj. ………………………….. ze 

dne …………….. 

2. Příjemce je oprávněn použít finanční prostředky poskytnuté dotace výhradně k úhradě 

nákladů souvisejících s projektem, a to dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 

této smlouvy. 

3. Příjemce je oprávněn finanční prostředky z dotace poskytnuté na jeho projekt v roce 2020 

čerpat do data uvedeného v Čl. IV odst. 2 písm. f) této smlouvy. 

 

 

VARIANTA II – poskytnutí dotace na úhradu nákladů činností  

 

1. Dotaci poskytovatel poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů souvisejících s činností 

příjemce v roce 2020 (dále jen „činnost“), a to  v souladu s předloženou žádostí o dotaci čj. 

……………………………….. ze dne…………….. 

2. Příjemce je oprávněn použít finanční prostředky poskytnuté dotace výhradně k úhradě 

nákladů souvisejících s činností, a to dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy.                                      

3. Příjemce je oprávněn finanční prostředky z dotace poskytnuté na jeho činnost v roce 2020 

čerpat do data uvedeného v Čl. IV odst. 2 písm. f) této smlouvy, a to pouze na úhradu 

závazků za rok 2020.   

 

Článek IV 

Závazky příjemce  

 

1. Příjemce dotace se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle Čl. III této smlouvy 

a platnými Zásadami, 

b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele 

do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, a to  

- na výdajový účet poskytovatele č. 27-1721604319/0800, bude-li nevyčerpané finanční  

prostředky poskytnuté dotace vracet v roce, v němž byla dotace poskytnuta nebo 
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- na příjmový účet poskytovatele č. 19-1721604319/0800, bude-li nevyčerpané finanční 

prostředky vracet v následujícím roce po roce, v němž byla dotace poskytnuta.  

            Jako variabilní symbol platby uvede příjemce vždy své IČO, bylo-li mu přiděleno. 

Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků poskytnuté dotace zpět na účet 

poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.   

c) oznámit poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury písemně nebo ústně 

do písemného protokolu skutečnost, že realizaci projektu/činnosti nezahájí, anebo 

projekt/činnost  nedokončí, přičemž uvede důvody. Toto oznámení podá  do 7 dnů od 

vzniku rozhodné skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení 

projektu/činnosti. Příjemce dotace je následně povinen vrátit dotaci zpět poskytovateli 

v plné výši na výdajový účet poskytovatele č. 27-1721604319/0800, a to nejpozději 

do 14 kalendářních dnů od vzniku rozhodné skutečnosti, která vedla k nezahájení či 

nedokončení projektu/činnosti.  

    Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet     

    poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.   

2. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na který byly finanční 

prostředky z dotace poskytnuty: 

a) zrealizovat projekt/činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, a naplnit 

účelové určení dle Čl. III této smlouvy, 

b) dosáhnout stanoveného účelu nejpozději do 31. 12. 2020 (u činnosti) /  

dosáhnout stanoveného účelu, tj. zrealizovat projekt, nejpozději do……………..   

(u projektu) 

c) vést oddělenou účetní evidenci projektu/činnosti, a to v členění na náklady 

financované z finančních prostředků poskytnuté dotace a náklady financované z jiných 

zdrojů,  

d) náklady projektu/činnosti musí být prokázány účetními doklady s náležitostmi podle  

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení 

příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů 

realizovaného projektu/ realizované činnosti není považováno za účetní doklad, 

e) uvést na všech originálech účetních dokladů, k jejichž úhradě byla dotace použita, 

značku této smlouvy a text „Dotace z rozpočtu statutárního města Havířova“. 
V případech, kdy je částka hrazená z dotace nižší než celková částka uvedená na 

dokladu, uvést výši částky, která byla použita na náklady  projektu/činnosti, 

f) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování 

realizovaného projektu/činnosti, které je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 

1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“), včetně: 

 závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu/činnosti s uvedením 

jeho/jejich výstupů a celkového zhodnocení, vč. informace o provedené propagaci 

města v souladu s článkem V této smlouvy, 

 seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům 

projektu/činnosti, včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, 

 řádně označených kopií účetních dokladů prokazujících použití dotace, a to včetně 

dokladů prokazujících úhradu uznatelných nákladů, s tím, že tyto doklady musí být 
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správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené 

způsobem zaručujícím jejich trvalost,  

 

nejpozději do 25. 1. 2021 (u činnosti) / do ………………2020 (u projektu). 

Závěrečné finanční vypořádání (vyúčtování) dotace se považuje za předložené 

poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb 

(rozhoduje otisk úředního razítka), osobním podáním na podatelně Magistrátu města 

Havířova, okamžikem dodání datové zprávy do schránky MMH (ID:7zhb6tn) nebo 

okamžikem doručení vyúčtování v elektronické podobě s uznávaným 

elektronickým podpisem.  

g) uchovat řádně, v souladu s právními předpisy, minimálně po dobu 5 let od prvního dne 

roku následujícího po dni poskytnutí dotace, originály všech účetních dokladů 

vztahujících se k podpořené činnosti/projektu, 

h) umožnit poskytovateli v souladu s právními předpisy řádné provedení průběžné  

a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, a to 

zejména kontroly dodržení účelu použití dotace stanoveného touto smlouvou  

a provedení kontroly faktické realizace projektu/činnosti na místě, a dále předložit ke 

kontrole všechny potřebné podklady (účetní doklady a další písemnosti), kterými 

prokáže použití poskytnuté dotace.  

i) nezcizit (neprodat, nedarovat) bez souhlasu poskytovatele dotace movitý majetek 

pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy, nebo 

vyřadit tento majetek po dobu nejméně 5 let ode dne nabytí majetku do vlastnictví, 

nejde-li o věci, které jsou předem určeny k darování a předměty spotřební povahy 

s dobou použitelnosti kratší než jeden rok,  

j) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury neprodleně, 

nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu svých identifikačních údajů uvedených 

v žádosti o poskytnutí dotace nebo v této smlouvě a všechny změny související 

s čerpáním dotace. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit 

vlastnictví k účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. 

Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran či změny účtu není nutné 

uzavírat ke smlouvě dodatek, 

k) používat na všech svých propagačních materiálech a na všech veřejných akcích 

týkajících se podpořeného projektu/dotované činnosti logo města Havířova nebo text: 

„Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířovem“/„Činnost je finančně 

podporována statutárním městem Havířovem“,  

dodržet povinnou propagaci a publicitu projektu či činnosti dle článku V této smlouvy, 

l) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury neprodleně, 

nejpozději však do 14 dnů skutečnosti, které mohou mít za následek jeho přeměnu 

nebo zrušení s likvidací jako právnické osoby; v případě přeměny oznámit jeho 

právního nástupce, a zda má zájem, aby na jeho právního zástupce přešla práva  

a povinnosti z této smlouvy,  

m) předložit poskytovateli před svou přeměnou nebo svým zrušením jako právnické 

osoby vyúčtování dotace dle odst. 2 písm. f) tohoto článku, nastane-li tato skutečnost 

před datem, který byl pro vyúčtování stanoven v odst. 2 písm. f) tohoto článku, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Příjemce se zavazuje řídit se při použití dotace a při vyúčtování dotace touto smlouvou, 

podmínkami uvedenými v Zásadách a právními předpisy.  
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4. Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. 

5. Příjemce se zavazuje, že bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, v němž 

bude příjemce označen jako dlužník, neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů,  

o této skutečnosti prokazatelně informovat poskytovatele prostřednictvím odboru školství  

a kultury. Bude-li insolvenční řízení zahájeno před vyplacením dotace, je poskytovatel 

oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 7 dnů  

a počíná běžet prvním dnem, následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

 

Článek V 

Povinnosti příjemce při prezentaci poskytovatele dotace, použití loga města    

 

1. Příjemce je povinen v průběhu realizace podpořeného projektu či činnosti prokazatelným,  

vhodným způsobem informovat veřejnost o poskytnutí dotace statutárním městem Havířov 

a prezentovat statutární město Havířov jako poskytovatele dotace minimálně  

v tomto rozsahu: 

a) informovat veřejnost o poskytnutí dotace statutárním městem Havířov na svých 

webových stránkách a na svých stránkách na sociálních sítích, jsou-li zřízeny, 

umístěním loga statutárního města Havířova buď v sekci partneři, nebo přímo  

u podporovaného projektu, a uvedením informace, že projekt či činnost je finančně 

podporována z rozpočtu statutárního města Havířova, případně informovat veřejnost  

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova také tiskovou zprávou, 

b) umožnit účast zástupců statutárního města Havířova na aktivitách projektu či při 

činnosti příjemce dotace. 

c) uvádět na propagačních materiálech (např. billboardy, roll-upy, plakáty, letáky či 

inzeráty) souvisejících s realizací projektu či činnosti logo statutárního města Havířova  

a informaci, že jde o aktivitu, která byla podpořena poskytovatelem dotace např. 

použitím textu: „Projekt………….. (název akce) je finančně podporován statutárním 

městem Havířov“ nebo „Činnost ………......... (název příjemce dotace) je finančně 

podporována statutárním městem Havířov“, 

d) v prostorách realizace projektu či činnosti umístit po dobu konání projektu či činnosti 

reklamní panel, nebo obdobné zařízení s logem poskytovatele dotace a informací  

o podpoře projektu či činnosti poskytovatelem dotace,  

e) v rámci veřejných akcí, v tiskových a výročních zprávách, při tiskové konferenci či 

vystoupení příjemce dotace v televizním, nebo rozhlasovém vysílání, vždy uvést 

statutární město Havířov jako poskytovatele dotace a vyjma vystoupení v rozhlasovém 

vysílání, také vždy připojit logo statutárního města Havířova, 

f) v případě zakoupení přístrojového či jiného vybavení financovaného z dotace 

poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova nad 40 000 Kč (dlouhodobý 

hmotný majetek – DHM), označit na viditelném místě tento pořízený majetek 

umístěním loga města Havířova nebo textu obsahujícího informaci o dotaci poskytnuté 

z rozpočtu statutárního města Havířova, a to do 7 dnů od uvedení pořízeného majetku 

do užívání a ponechat ji nainstalovanou po celou dobu jeho využitelnosti. 

g) v případě dotace na projekt poskytnout Městskému informačnímu centru Havířov 

(dále jen „MIC“) písemnou informaci o konání projektu, a to v termínu nejméně 30 

kalendářních dnů před zahájením projektu; tuto informaci zašle příjemce na  

e-mailovou adresu info@havirov-info.cz; MIC zajistí zveřejnění informace v kalendáři 

akcí na svých webových stránkách; shodnou informaci ve stejném termínu poskytnout 

Komentář [MD1]: všichni příjemci 
dotace  

Komentář [MD2]: rozšíření povinností 
pro příjemce dotace ve výši nad 100.000 Kč 

do 200.000 Kč 

mailto:info@havirov-info.cz
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tiskovému oddělení odboru kancelář primátora MMH (dále „tiskové oddělení“) 

zasláním na e-mailové adresy tiskmluv@havirov-city.cz a redakce@havirov-city.cz. 

h) v případě dotace na činnost poskytnout tiskovému oddělení nejméně dvakrát ročně, 

v termínu do 31. 5. a do 31. 10. písemnou informaci o své činnosti, tuto informaci 

příjemce zašle na e-mailové adresy  tiskmluv@havirov-city.cz a redakce@havirov-

city.cz; tiskové oddělení zajistí případné zveřejnění informace.   

2. Při použití loga města Havířova postupuje příjemce dotace v souladu se Statutem užívání 

loga města Havířova a stanoveným manuálem, zveřejněnými na https://www.havirov-

city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-

havirova, přičemž subjekty, které použijí logo z důvodu tohoto ustanovení, nemusí žádat  

o udělení souhlasu s použitím loga města. 

3. Příjemce dotace je povinen doložit způsob prezentace statutárního města Havířova, a to 

jako povinnou součást závěrečného vyúčtování realizovaného projektu či činnosti. 

Prezentaci poskytovatele dle odst. 1 písm. a) a odst. 2 a 3 tohoto článku doloží 

fotodokumentací (minimálně 4 fotografie), e-mailovou korespondencí či jinou průkaznou 

formou (např. výstřižek z novin, propagační letáček, vytištěný sken obrazovky). 

4. Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených v tomto 

článku Zásad, jsou neuznatelnými náklady.   

 

Článek V VI 

Důsledky porušení podmínek 

 

1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel postupuje dle § 22 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

2. Neoprávněné použití nebo nevrácení dotace ve stanoveném termínu (zadržení dotace) je 

porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů.  

3. Dotace či její část se považují za vrácené dnem, kdy byly odepsány z účtu příjemce ve 

prospěch účtu poskytovatele. 

4. Porušení podmínek uvedených v Čl. IV odst. 2 písm. c), e), f),  j), k), l) a m) této smlouvy 

je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

se stanoví následujícím procentem: 

a) předložení finančního vypořádání (vyúčtování) dotace podle Čl. IV odst. 2 písm.  

f) této smlouvy po stanovené lhůtě: 

    do 7 kalendářních dnů      5 % poskytnuté dotace, 

    od 8 do 30 kalendářních dnů             10 % poskytnuté dotace, 

    od 31 do 50 kalendářních dnů              20 % poskytnuté dotace, 

b) porušení podmínky stanovené v Čl. IV odst. 2 písm.  

c), e), j) a l) této smlouvy:     5 % poskytnuté dotace, 

 

c) porušení podmínky stanovené v Čl. IV odst. 2 písm.  

c) a k) této smlouvy:      2 % poskytnuté dotace,   

d) porušení podmínky stanovené v Čl. IV odst. 2 písm.  

k) a m) této smlouvy:          10 % poskytnuté dotace. 

 

Článek VI VII 

Komentář [MD3]: další rozšíření pro 
příjemce dotace ve výši nad 200.000 Kč 

Komentář [MD4]: bod 2. – 4. - všichni 

mailto:tiskmluv@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
mailto:tiskmluv@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
https://www.havirov-city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova
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Doložka platnosti 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Poskytnutí předmětné dotace a uzavření této smlouvy schválila Rada / Zastupitelstvo města 

Havířova dne …………………. usnesením čís. …………………….. . 

 

Článek VII VIII 

Zvláštní ujednání 

 

1. Příjemce prohlašuje, že byl řádně seznámen se způsobem finančního vypořádání 

(vyúčtování) dotace a obdržel vzor finančního vypořádání (vyúčtování) dotace, který je 

trvale zveřejněn https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-

vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova. 

2. Příjemce souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené na 

Magistrátu města Havířova.   

3. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zveřejněním informací   

o poskytnutí dotace na webových stránkách statutárního města Havířova, příp. v tisku  

a sdělovacích prostředcích.  

4. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Poskytovatel zajistí zveřejnění 

smlouvy v Registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

 

Článek VIII IX 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a dle Zásad.  

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, 

vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této 

smlouvy označeny. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

příjemce dotace a zbývající 2 si ponechá poskytovatel.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
Varianta I: U smluv nad 50 000 Kč bez DPH  
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění 

v Registru smluv. 

 
Varianta II: U smluv 50 000 Kč bez DPH a méně  
Není stanoven konkrétní datum účinnosti smlouvy: 

https://smlouvy.gov.cz/
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5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 

podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření.  
 
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Položkový rozpočet projektu/činnosti       

 

 

 

  

 

Havířov dne  Havířov dne 

  

Za poskytovatele: Za příjemce:       

  

  

 

…………………………….. 

 

………………………………. 
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

 

 
 

 

Požadovaná dotace z rozpočtu města 

(v Kč)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

0 Kč

Místo pro podací razítko

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ                            

souvisejících s projektem / činností, 

na jejichž úhradu bude dotace využita

Náklady na materiál (samostatné hmotné věci, případně jejich soubory, u nichž je předpokládaná doba 

použitelnosti kratší než 1 rok)

UPRAVENÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

PROJEKTU / ČINNOSTI   

k předpokládaným nákladům hrazeným z poskytnuté dotace

PRO ROK 2020

CELKOVÉ NÁKLADY (součet pol. 1. až 11.)

Náklady na poplatky 

Dlouhodobý nehmotný majetek (např. projektová dokumentace, software v ocenění 

nad 60 000 Kč - doba využitelnosti je delší než 1 rok)

Stavba, nástavba, přístavba, stavební úpravy

Opravy, údržba, rekonstrukce a modernizace majetku

Drobný dlouhodobý  nehmotný  majetek  (např. projektová dokumentace, software v ocenění 

od 7 000 Kč do 60 000 Kč - doba využitelnosti je delší než 1 rok)

Dlouhodobý hmotný majetek (samostatné hmotné movité věci, případně jejich soubory, v ocenění 

nad 40 000 Kč, u nichž je doba použitelnosti delší než 1 rok)

Drobný dlouhodobý hmotný  majetek (samostatné hmotné movité věci, případně jejich soubory 

v ocenění do 40 000 Kč, u nichž je doba použitelnosti delší než 1 rok)

Název organizace / u fyzické osoby jméno a příjmení žadatele:

Název projektu / činnosti / sportovního oddílu:

a) činnost politických stran a hnutí a jejich propagaci, včetně volebních kampaní těchto subjektů, a jiné politické aktivity, 

b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tj. na umělecká díla, nemovitosti a movitý majetek s pořizovací cenou nad 40 000 Kč (např. automobily), nejde-li 

o investiční dotaci,

c) pořízení majetku nesouvisejícího s dotovaným projektem či činností (např. vybavení kanceláří a místností), 

d)  daně, daňové odpisy, poplatky a odvody, pokuty a sankce příjemce, vč. úhrady daně plátcům daně z přidané hodnoty, pokud mají nárok na odpočet daně 

na vstupu, bez ohledu na to, zda si tento nárok uplatnili,

e)  splátky půjček, leasingové splátky, úhrady dluhů, s výjimkou zaplacení úvěru nebo půjčky čerpané příjemcem dotace na pokrytí nákladů dotované činnosti 

nebo dotovaného projektu, pokud se koná dříve, než je dotace městem poskytnuta,

f) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, manka a škody, bankovní poplatky, provize, pojištění majetku,

g) mzdy, odměny a obdobná plnění funkcionářům příjemce dotace (pro účely těchto Zásad nejsou za funkcionáře považováni trenéři či vedoucí zájmových kroužků ZŠ 

a SŠ a rozhodčí),

h) pronájmy bytů a jiných soukromých obytných prostor,

i) služby: telekomunikační (telefon, internet), právní, účetní a auditorské, 

j) cestovní náhrady, vyjma:

• úhrady jízdného v hromadných dopravních prostředcích na základě dokladů vystavených dopravcem,

• přepravy osobními automobily na základě pravidel určených a doložených vnitřním předpisem příjemce dotace, při projektech a aktivitách souvisejících s činností 

příjemce pořádaných mimo území města Havířova. Sazba na 1 km jízdy může v takovýchto případech činit maximálně 5 Kč/km,

k) stravování s výjimkou účetních dokladů vystavených poskytovatelem služeb v pohostinství při projektech a aktivitách souvisejících s činností příjemce pořádaných 

mimo území města Havířova,

l) nákup věcí osobní potřeby, jejichž povaha nesouvisí s dotovanou činností nebo projektem,

m) projekty či činnost zahrnující hazardní hry definované zákonem č. 186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách.

Na položky neuvedené v tomto položkovém rozpočtu nelze čerpat poskytnutou dotaci. 

Poskytnutou dotaci rovněž nelze čerpat na úhradu výdajů za položky uvedené v čl. III, odstavci 5. platných Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova, a to na:

Náklady na honoráře, odměny, mzdy  

Náklady na služby (kromě služeb souvisejících s pronájmem - viz řádek č. 2)

1) Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace vyúčtování záloh, které byly hrazeny s použitím dotace. V případě, že zálohy 

hrazené z dotace budou vyšší než skutečně vynaložené náklady, je příjemce dotace povinen ve lhůtě stanovené poskytovatelem rozdíl dotace 

vrátit.

Náklady na pronájmy,vč. záloh na služby a energie (nebytové prostory) 1) 



Příloha č. 11 

 

 

 

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ 

POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  

V ROCE 2019 

 

 

V roce 2019 obdrželo statutární město Havířov celkem 345 žádostí o dotaci, z nichž bylo 

podpořeno celkem 301 žádostí celkovou částkou ve výši 55 939 000 Kč. 

 

 

Přehled počtu podpořených žádostí o dotaci a výše poskytnutých dotací v jednotlivých 

oblastech: 

Oblast 

Počet 

poskytnutých 

dotací 

Vyplaceno  

(v Kč) 

Sociální oblast – Registrované služby, vč. dotace pro MSK 56 5 062 500,00 

Sociální oblast – projekty a činnost na podporu aktivit souvisejících se 

sociální oblastí 
23 1 121 500,00 

Sportovní 110 42 353 000,00 

Kulturní 45 2 249 000,00 

Školská 42 3 294 000,00 

Prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti v silničním 

provozu 
6 177 000,00 

Partnerských vztahů 3 49 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví - IZS 2 600 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví - Zdravotnictví 7 928 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví - ŽP 7 105 000,00 

Celkem 301 55 939 000,00 

 

Přehled nečerpaných schválených dotací na rok 2019: 

P
o
ř.

 č
. 

Subjekt IČO Účel dotace 

Výše 

schválené 

dotace 

Důvod nečerpání dotace 

 

1 
Junák - český skaut, 

středisko Havířov, z. s. 18055958 

Memoriál 

plukovníka 

Malíře  

 

 

10 000 

Zástupce spolku oznámil, že se akce 

neuskutečnila. 

 

 

 

2 

 

 

SP+D Kontakt, 

zapsaný spolek 

 

 

 

68149271 

 

Vzdělávání aktérů 

prevence 

kriminality v roce 

2019 

 

 

 

22 000 

 

 

Předseda spolku oznámil, že se projekt 

neuskuteční. 

 

Všechny subjekty ze sportovní a mimosportovních oblastí podaly závěrečné vyúčtování 

v řádném termínu. 

 

Informace o vyúčtování dotací budou předloženy dotčeným komisím RMH na jejich 

nejbližších jednáních.  
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Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński  

Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika 

 
Vedoucí partner (název, sídlo, identifikační číslo

1
): statutární město Havířov, Svornosti 86/2,  

736 01 Havířov, Česká republika, IČO 00297488 

jménem kterého jedná: Ing. Josef Bělica, primátor statutárního města Havířova 

na základě: volby ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného dne 05.11.2018  

Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo
2
): statutární město Karviná, Fryštátská 72/1,  

733 24 Karviná, Česká republika, IČO 00297534 

jménem kterého jedná: Ing. Jan Wolf, primátor statutárního města Karviné  

na základě: volby ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 05.11.2018
3
  

Projektový partner (název, sídlo, identifikační číslo): město Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 

60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Slezské vojvodství, Polsko, IČ: 276255358 

jménem kterého jedná: mgr Anna Hetman, primátorka města Jastrzębie-Zdrój  

na základě: osvědčení ze dne 19.11.2018 o volbě do funkce primátora města Jastrzębie-Zdrój  

  

dále společně také „partneři“ či jednotlivě „partner“ 

 

uzavírají tuto: 

 

Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu 

Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński  programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika 

(dále jen „Dohoda“) 

 

Na základě příslušných ustanovení: 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013  

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320 

z 20. prosince 2013 (dále jen „obecné nařízení“); 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1299/2013 ze dne 17. prosince 2013  

o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj  

pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259 z 20. prosince 

2013;  

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, ze dne 17. prosince 2013  

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice 

                                                 
1
V ČR_ IČ, v RP: NIP (nebo ekvivalent) nebo REGON, KRS (pokud účetní jednotka podléhá registraci; nebo 

ekvivalent), DPH (nebo ekvivalent) 
2
V ČR_ IČ, v RP: NIP (nebo ekvivalent) nebo REGON, KRS (pokud účetní jednotka podléhá registraci; nebo 

ekvivalent), DPH (nebo ekvivalent) 
3
 Je potřeba přízpůsobit počtu Partnerů v projektu 

Příloha č. 1 
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pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie  

L 347/289 z 20. prosince 2013 a 

- programu Interreg V-A Česká republika – Polsko,  

pro realizaci projektu uvedeného v § 1 této Dohody. 

 

 

 

 

 

§ 1 

Účel dohody 

 

(1)  Účelem této dohody je spolupráce na projektu Evropské územní spolupráce v rámci Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński programu Interreg V-A Česká 

republika – Polská republika
4
 „25 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“, jak je 

uvedeno v projektové žádosti, jejíž nedílnou součástí je tato dohoda. 

 

(2)  Dohoda je účinná do tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou 

výdaje na projekt uvedeny, Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi nebo do pěti let  

od zaslání závěrečné platby Vedoucímu partnerovi Platebním a certifikačním orgánem, podle toho 

co nastane později. 

 

 

§ 2 

Všeobecné povinnosti partnera 

 

(1)  Partner odpovídá za svoji část projektu a za to, že ji bude realizovat tak, jak bylo popsáno  

v projektové žádosti, a zároveň v souladu s případnými změnami schválenými Euroregionálním řídícím 

výborem či poskytovatelem dotace
5
, dle pravidel daných legislativou a dalšími předpisy, které upravují 

podmínky pro realizaci projektů v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk 

Cieszyński programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. 

 

(2)  Partner se zavazuje plnit své úkoly vztahující se k projektu svědomitě a v odpovídající lhůtě a bere 

na vědomí svou zodpovědnost za úspěšnou realizaci projektu. 

 

(3)  Partner odpovídá za svůj rozpočet až do výše částky, kterou se účastní na projektu a zavazuje se,  

že poskytne svůj díl spolufinancování. 

 

(4)  Partneři souhlasí s tím, že Správci FMP budou oprávněni zveřejňovat, a to jakoukoliv formou  

a prostřednictvím jakéhokoliv média, včetně dálkového přístupu, následující informace:  

 

a) název Vedoucího partnera a Projektových partnerů, 

b) účel dotace, 

c) udělenou částku a podíl celkových nákladů projektu krytý tímto financováním, 

d) geografické umístění projektu, 

                                                 
4
 Doplnit název projektu 

5
Poskytovatelem dotace je Řídící orgán Programu, Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní 

rozvoj České republiky  
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e) popis aktivit projektu. 

 

(5)  Partneři svým podpisem berou na vědomí, že informace, které v souvislosti s žádosti o dotaci  

a realizací projektu vkládají do webové aplikace IS KP jsou zpřístupněné všem osobám, kterým partneři 

přidělí přístup k projektu. Zároveň se partneři svým podpisem zavazují, že tyto informace budou využity 

výlučně pro účely předložení žádosti, realizace projektu a zajištění vyúčtování a předkládání zpráv  

a žádostí o platbu a nebudou poskytovány jiným subjektům s výjimkou orgánů programu a všem 

kontrolním orgánům specifikovaným blíže v § 3 odst. 6. které budou monitorovat a kontrolovat projekt 

 

 

§ 3 

Povinnosti partnera vyplývající ze Smlouvy o financování projektu 

 

(1)  Partner se zavazuje při naplňování účelu dotace postupovat v souladu s programem Interreg V-A 

Česká republika – Polská republika a Směrnicemi pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu 

Těšínké Slezsko – Śląsk Cieszyński. 

 

(2)  V případě, že se dle pravidel popsaných v programové dokumentaci na projekt vztahuje podmínka 

udržitelnosti, partner se zavazuje udržitelnost zajistit ve vztahu ke své části projektu po dobu pěti let 

od data zaslání poslední platby Vedoucímu partnerovi Platebním a certifikačním orgánem. 

 

(3)  Partner se zavazuje po celou dobu dle odst. 2 s veškerým majetkem nabytým v rámci své účasti  

na realizaci projektu nakládat obezřetně a s náležitou péčí; partner se dále zavazuje, že tento 

majetek nebo jeho část po dobu dle odst. 2 nepřevede na někoho jiného a ani jej nezatíží zástavním 

právem nebo věcným břemenem, s výjimkou zajištění úvěru ve vztahu ke spolufinancování  

a předfinancování své části projektu a dalších případů, kdy na základě odůvodněné žádosti 

předložené prostřednictvím Vedoucího partnera příslušný Správce FMP k převodu majetku nebo 

jeho zatížení právy třetích osob udělí písemný souhlas.  

 

 

(4)  Partner se zavazuje: 

 

a) v případě, že bude část aktivit realizovat na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb 

či stavebních prací, při výběru dodavatele a při uzavírání takových smluv postupovat v souladu 

s platnými národními právními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. v České republice 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů nebo zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách u zakázek vyhlášených před 01.10.2016 (dále jen „zákon  

o veřejných zakázkách“)a v Polské republice zákonem ze dne 29. ledna 2004 o veřejných zakázkách 

- Sb. zák. 2013.907 ve znění pozdějších předpisů). V případě českého partnera, kdy se pro danou 

veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat podle zákona o veřejných 

zakázkách, zavazuje se partner postupovat dle pravidel stanovených v Metodickém pokynu  

pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 vydaném Ministerstvem  

pro místní rozvoj, Národním orgánem pro koordinaci; 

 

b) v podmínkách jednotlivých výběrových řízení oznámit a ve smlouvách s dodavateli vzešlými 

z těchto výběrových řízení stanovit fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně patrná 

souvislost jednotlivých faktur s projektem; 

 

c) příslušnému Správci FMP oznámit datum zahájení výběrového řízení (posuzování nabídek)  

a umožnit jim účast na jednáních všech komisí, popř. jiných s výběrovým řízením souvisejících 

realizačních krocích a přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv podle odstavce 

a) tohoto článku. 
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(5)  Partner se zavazuje při realizaci své části projektu a po dobu uvedenou v odstavci 2 tohoto 

paragrafu dodržovat platné předpisy upravující veřejnou podporu, ochranu životního prostředí  

a rovné příležitosti.  

 

(6)  Partner se zavazuje příslušným orgánům - příslušnému Správci FMP, Kontrolorům, Evropské 

komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Auditnímu orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu  

a dalším národním kontrolním orgánům v jimi stanovených termínech poskytovat úplné, pravdivé 

informace a dokumentaci související s realizací jeho části projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám výše uvedených orgánů do svých objektů a na své pozemky k ověřování plnění 

ustanovení rozhodnutí/smlouvy, a to nejen po celou dobu realizace projektu, ale i po dobu dle odst. 

2 za účelem kontroly plnění rozhodnutí/smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob 

v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. 

 

(7)  Partner se zavazuje dodržet veškerá opatření a termíny stanovené oprávněnými orgány (podle 

předchozího odstavce) k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 

zjištěných v rámci jejich kontrolní činnosti. 

 

(8)  Partner se zavazuje účetní evidenci za svou část projektu vést odděleně od ostatního účetnictví 

v souladu s platnou národní legislativou upravující účetnictví a poskytovat z ní požadované údaje 

všem kontrolním orgánům, včetně orgánů uvedených v odst. 7. 

 

(9)  V případě, že partner není povinen vést účetnictví, povede pro svou část projektu v souladu 

s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby: 

 

a) příslušné doklady vztahující se k části projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu  

ve smyslu národní legislativy; 

 

b)  předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 

chronologicky a způsobem zajišťujícím trvanlivost údajů; 

 

c) uskutečněné příjmy a výdaje (s výjimkou výdajů vykazovaných formou zjednodušeného 

vykazování výdajů) byly vedeny analyticky, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, 

že se k dané části projektu vztahují. 

 

(10)  V případě, že partnerovi v souvislosti s realizací projektu vzniknou příjmy, je povinen snížit 

základ, ze kterého se vypočítá výše dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje, a to dle 

pravidel stanovených ve Směrnici pro žadatele   a Příručce pro konečného uživatele. 

 

(11)  Partner se zavazuje zpracovat a předložit příslušnému Správci FMP 

 

a) úplnou a pravdivou závěrečnou zprávu o realizaci dílčí části projektu dle postupu uvedeného 

v Příručce pro konečného uživatele do 30 dní od data ukončení fyzické realizace projektu 

uvedeného ve Smlouvě. 

 

b) Soupisku dokladů vč. všech požadovaných účetních dokladů, které se k uskutečněným výdajům 

vztahují a to v termínech vyplývajících ze Smlouvy a Příručky pro konečného uživatele. 

 

(12)  Partner se zavazuje řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu  

a to od jejich vzniku minimálně až do konce účinnosti této dohody určené v § 1 odst. 2. 

V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, 

zavazuje se ustanovení národní legislativy respektovat. 
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(13)  Všichni partneři se zavazují realizovat propagační opatření dle projektové žádosti a v souladu s: 

 

- prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví 

pravidla  pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde 

o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních 

nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro 

zaznamenávání a uchovávání údajů, 

 

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013  

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 

  

- v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 

2013o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

pro cíl Evropská územní spolupráce. 

 

(14)  Partner se zavazuje dodržovat veškeré další povinnosti související s realizací své části projektu, 

které jsou stanoveny ve Směrnici pro žadatele a Příručce pro konečného uživatele.  

 

 

 

§ 4 

Všeobecné povinnosti Vedoucího partnera 

 

Vedoucí partner bude plnit kromě všech povinností vyplývajících z §2 a §3 této dohody zejména 

následující povinnosti: 

 

a) nést odpovědnost za celkovou koordinaci realizace projektu a za tím účelem jmenovat 

koordinátora projektu. 

 

b) informovat ostatní partnery o schválení projektu Euroregionálním řídícím výborem  

a případných změnách nebo podmínkách z něj vyplývajících, 

 

c) uzavírat Smlouvu s příslušným Správcem FMP a informovat o tomto Projektové partnery  

a seznámit je v plném rozsahu s obsahem Smlouvy, 

 

d) předkládat příslušnému Správci FMP zprávy o realizaci projektu zpracované na základě dílčích 

zpráv obdržených od Projektových partnerů a schválených příslušnými kontrolory (v případě 

polských Partnerů) nebo Správcem FMP (v případě českých Partnerů) v termínech stanovených 

Smlouvou, 

 

e) shromažďovat od jednotlivých Projektových partnerů potvrzené Soupisky dokladů a na jejich 

základě zpracovat a předložit příslušnému Správci FMP žádost o platbu za projekt v termínech 

stanovených smlouvou, 

 

f) pro každý finanční nárok, po obdržení prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

postoupit bez zbytečného odkladu prostředky jednotlivým Projektovým partnerům podle podílů 
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stanovených v žádosti o platbu za projekt a to bankovním převodem bez uplatňování jakýchkoliv 

srážek nebo dalších zvláštních poplatků, 

 

g) neprodleně informovat Projektové partnery o jakékoliv skutečnosti, která má, popř. by mohla 

mít vliv na realizaci projektu, zejména bude systematicky posílat ostatním partnerům kopie zpráv  

o realizaci projektu předkládaných svému Správci FMP a bude partnery pravidelně informovat  

o veškeré relevantní komunikaci s orgány realizujícími Fond mikroprojektů program Interreg V-A 

Česká republika – Polská republika. 

 

 

§ 5 

Všeobecné povinnosti projektového partnera 

 

Projektový partner se zavazuje plnit povinnosti stanovené v §2a §3 této dohody, a dále se zavazuje: 

 

a) zmocnit Vedoucího partnera, aby ho zastupoval v právních úkonech vůči poskytovateli dotace 

při: 

 

i. kontrole a hodnocení projektové žádosti, 

ii. vydávání uzavírání Smlouvy, 

iii. realizaci projektu a čerpání dotace; 

 

b) předat Vedoucímu partnerovi dílčí zprávy o realizaci projektu (podrobný popis realizace dílčí 

části projektu) po jejich schválení příslušným kontrolorem, 

 

c) doručit Vedoucímu partnerovi potvrzené Soupisky dokladů vystavené kontrolorem v termínu 

stanoveném Vedoucím partnerem, 

 

d) okamžitě informovat Vedoucího partnera o jakékoliv skutečnosti, která má, popř. by mohla mít, 

vliv na realizaci projektu, 

 

e) neprodleně informovat Vedoucího partnera a poskytnout mu všechny potřebné podrobnosti, 

pokud se vyskytnou okolnosti, které by mohly ohrozit realizaci projektu. 

 

 

§ 6 

Odpovědnost při neplnění povinností  

 

(1)  V případě neplnění či porušení povinností uvedených v této dohodě konstatovaného příslušným 

oprávněným orgánem uvedeným v § 3 odst. 7, které bude mít za následek neoprávněné čerpání 

prostředků z rozpočtu EU, nebo porušení rozpočtové kázně, nese partner, který povinnosti nesplnil 

či porušil, veškeré finanční důsledky, které z dané situace vyplývají. Projektový partner je povinen, 

nastanou-li okolnosti podle předchozí věty, převést do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

příslušnou částku, která bude vyčíslena ze strany poskytovatele dotace či jiných orgánů 

provádějících kontrolu, Vedoucímu partnerovi, který ji neprodleně vrátí do rozpočtu Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšíndké Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká 

republika - Polsko. 

 

(2)  V případě, že Projektový partner výše uvedenou povinnost převést požadovanou částku Vedoucímu 

partnerovi nesplní, může členský stát, kterému následkem tohoto jednání vznikne škoda, požadovat 
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v souladu s příslušnými národními právními předpisy po Projektovém partnerovi náhradu této 

škody. 

 

(3)  V případě, že neplnění povinností ze strany Projektového partnera mají finanční následky  

pro financování projektu jako celku, může Vedoucí partner požadovat po daném partnerovi 

kompenzaci na krytí příslušné částky. 

 

 

§ 7 

Změny projektu v průběhu realizace 

 

(1)  Jakákoliv žádost o pozměnění projektu předložená Vedoucím partnerem příslušnému Správci FMP 

musí být předem odsouhlasena Projektovými partnery. 

 

(2)  Projektoví partneři musí Vedoucího partnera neprodleně informovat o veškerých změnách 

týkajících se projektu. Případné výdaje související s těmito změnami jsou uplatnitelné pouze  

po jejich odsouhlasení Vedoucím partnerem. 

 

 

§ 8 

Postoupení, právní nástupnictví  

 

(1)  Partner nemůže postupovat svá práva a povinnosti podle této dohody bez předchozího písemného 

souhlasu ostatních partnerů. Kromě toho v souladu se Smlouvou o financování může Vedoucí 

partner postupovat svá práva a povinnosti, jak jsou stanoveny ve Smlouvě, pouze po předchozím 

písemném souhlasu poskytovatele dotace a Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektu 

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská 

republika. 

 

V případě právního nástupnictví je partner povinen převést všechny povinnosti podle této dohody  

na právního nástupce. 

 

 

§ 9 

Volba práva 

 

(1)  Tato dohoda se řídí právem státu, v němž má Vedoucí partner sídlo v době uzavření dohody. 

 

(2)  V případě, že se dohoda s ohledem na odst. 1 tohoto paragrafu řídí českým právem, tak strany 

ujednávají, že právní vztahy podle této dohody se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

§ 10 

Závěrečná ustanovení 

 

(1)  Tato dohoda vstupuje v účinnost okamžikem podpisu posledního z partnerů. Dohoda zaniká, pokud 

je zamítnuta projektová žádost, jejíž je dohoda součástí. 

 

(2)  Partneři prohlašují, že si text dohody pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. 
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Vedoucí partner: statutární město Havířov 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Josef Bělica 

 

Místo, datum a podpis: Havířov,   

 

 

 

 

 

Projektový partner: statutární město Karviná 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Wolf 

 

Místo, datum a podpis: Karviná,   

 

 

 

 

 

Projektový partner: město Jastrzębie-Zdrój 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: mgr Anna Hetman 

 

Místo, datum a podpis: Jastrzębie-Zdrój,   

 







1 

 

Důvodová zpráva:                                                                                                              

                                                        

Integrovaný projekt LIFE-IP COAL byl představen dne 10.12.2019 na jednání 

Moravskoslezského kraje s níže uvedenými partnery. Projekt nabízí unikátní příležitost pro 

změny na území Moravskoslezského kraje především v oblasti adaptace na klimatickou 

změnu a environmentální technologie. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, který 

bude zároveň koordinovat společné kroky partnerů pro naplnění podmínek projektu. 

 

Název projektu: LIFE-IP COAL-Adapt (LIFE-IP for Coal-mining Region Adaptation) 

Nositel:  Moravskoslezský kraj 

Partneři: statutární město Havířov, statutární město Karviná, město Orlová, 

Asental Land, s.r.o., Glówny institut górnictwa, Ministerstvo životního 

prostředí, Moravskoslezské energetické centrum, Moravskoslezské 

investice a development, a.s., Moravskoslezské inovační centrum a.s., 

OKD a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Doba realizace: 11/2020 – 10/2030 

 Aktuálně je řešeno období na 2-3 roky 

Celkové náklady MSK: 16,9 mil. EUR (očekávaná podpora 60% - 10 mil. EUR) 

Podíl financování: 60% dotace, 40% vlastní zdroje partnera 

 Financování ex-post, projekt je nutné předfinancovat z vlastních zdrojů 

Poskytovatel dotace: Brusel – Evropská unie 

 

Statutární město Havířov bylo osloveno Moravskoslezským krajem s možností zapojení do 

realizace projektu v rámci partnerství. Účast v projektu a potvrzení partnerství má být 

vyjádřeno podpisem Deklarace, která je přílohou č.1 tohoto materiálu. Deklarace bude 

v anglickém jazyce, v příloze č.1 je uveden i český překlad. 

 

Po schválení projektu LIPFE-IP COAL Evropskou unií (předpoklad 10/2020) bude statutární 

město Havířov, jako partner projektu, vyzván k podpisu smlouvy o partnerství. Orgánům 

města Havířova bude v souvislosti s tímto krokem předložen materiál, ve kterém budou 

podrobně popsány konkrétní aktivity včetně rozpočtů, způsobu financování a znění partnerské 

smlouvy. 

 

Dne 17.01.2020 byl Moravskoslezskému kraji předán návrh aktivit, které statutární město 

Havířov navrhuje jako  součást  žádosti o podporu v rámci komplexní žádosti LIFE-IP COAL 

za Moravskoslezský kraj. Jedná se o soubor „měkkých“ aktivit, které vytvoří potřebné zázemí 

(infrastrukturu) pro realizaci velkých investičních projektů a přispějí ke změně v systémovém 

nastavení na úrovni samosprávy, veřejných i soukromých subjektů a veřejnosti.  Naopak 

„tvrdé“ investiční projekty nejsou primárním cílem projektu. Jedním z hlavních závazků 

nositele projektu je ovšem ve spolupráci s partnery získat příslib financovaní těchto 

investičních projektů, které jsou očekávány. 

 

Z jednání pracovní skupiny vyplynul návrh na níže uvedené aktivity: 

 

Aktivita 1 – proškolení týmu a odborníků v oblasti adaptačních opatření, klimatických změn a 

projektového řízení. Aktivitu zastřešuje a financuje Moravskoslezský kraj. 

 

Aktivita 2 - Koncepce hospodaření s vodou ve městě Havířov 

Zpracování Adaptační strategie a následně Koncepce hospodaření s vodou ve městě Havířov, 

která bude obsahovat zmapování výchozího stavu a definice možných opatření v oblasti 

zvyšování retenčních schopností území a využívání dešťové vody, omezování negativních 

vlivů sucha a zlepšování mikroklimatu v území. 



2 

 

V rámci této aktivity bude zmapována retenční schopnost v celém zájmovém území, odborné 

posouzení problémových ukazatelů v oblasti zastavěné zástavby, potenciál území pro 

zadržování vody, studie proveditelnosti možných opatření a výběr vhodných k realizaci. Tato 

aktivita bude realizována projektovým týmem, který bude složen jak z řad odborníků města 

Havířova, tak i z odborných externích spolupracovníků. Bude zpracována analýza 

hospodaření s vodou ve SM Havířov, hydrogeologické posouzení území celého města – 

rešeržní formou, zmapování tepelných ostrovů, zhodnocení veřejné zeleně, návrh 

sadovnických úprav. Studie proveditelnosti poté definuje nejefektivnější řešení s cílem 

retence a zlepšení mikroklimatu v zájmových lokalitách. Mezi vhodná řešení patří ozelenění 

města, využití vody z přívalových srážek, využívání zelených střech a budování retenčních 

nádrží, využití dešťové vody, realizace voděpropustných povrchů, osvěta obyvatel, návrh 

posílení funkce krajiny ke zlepšování mikroklimatu (ochlazovací prvky), apod.  

Rozpočet:  10 268 tis. Kč v letech 0 – 3, tj. v prvních 3 letech realizace projektu 

  10 500 tis. Kč v letech 4 – 10, tj. v dalších 7 letech realizace projektu 
- Mzdy 13 členů pracovní skupiny – 2 pozice na úvazek 1,0 po dobu 10 let (manažer 

pro adaptaci klimatu, specialista GIS), 1 pozice na úvazek 0,3 po dobu 3 let (finanční 
manažer), 10 pozic na úvazek 0,1 po dobu 3 let (např. hydrogeolog, 2x expert na 
správu veřejného majetku, specialista na životní prostředí, expert investic, expert 
vodohospodář, expert dendrolog/krajinář, expert na revitalizaci území, expert na 
územní rozvoj, manažer práce s veřejností), 

- Zahraniční studijní cesty po zrealizovaných investicích s adaptačním potenciálem, 
- Adaptační strategie, 
- Rešeršní hydrogeologický průzkum, 
- IT vybavení pro 2 pracovníky. 

 
 
Aktivita 3 – Pilotní projekty v území 
Vybraná řešení budou rozpracována do fáze podrobných projektových záměrů a projektových 
dokumentací v návaznosti na dokumenty zpracované v předešlé fázi. Projekty budou typově 
zaměřené např. na modernizaci stávajících parkovišť a veřejných prostranství, např. formou 
ozelenění střech, výstavby retenční nádrže, zlepšení mikroklima a životních podmínek. 
Hlavním tématem je hospodaření s vodou na území statutárního města Havířova (tzn. srážky, 
vsak, odpařování), opatření v území, práce s veřejností, využití dobré praxe. V rámci této 
aktivity budou vybraná konkrétní řešení rozpracována do konkrétních projektových záměrů, 
studií proveditelnosti případně konkrétních projektových dokumentací. Již nyní víme, že 
chceme cílit na území v centrálních částech města a dalších zájmových lokalitách o rozloze 
70 000 m2, které by mělo projít revitalizací s cílem realizace souboru inovativních opatření 
pro zadržování vody a mikroklima. Jedná se o území o rozloze 38 000 m2 v centru města, 
(náměstí Republiky, parkovací plocha u haly Slávia, chodník u kina Centrum). Centrální 
plochy mají prestižní charakter, je zde dlouhodobý specifický problém sekvojového korza, 
kde by bylo řešeno jímání dešťových vod, vsaky, revitalizace zeleně atd. Dále se jedná o 
území o rozloze 32 000 m2 (území obvodového centra „Orion“ vymezené ulicemi Karolíny 
Světlé, Kollárova, Elišky Krásnohorské až po Těšínskou). Významné obvodové centrum u 
vjezdu do města. Do území se dlouhodobě neinvestovalo. Realizace adaptačních opatření v 
území by navazovala a zejména doplňovala předchozí realizované akce Regenerace náměstí 
T.G.M., Regenerace náměstí Nad terasou, Regenerace náměstí U Severky, Regenerace 
panelového sídliště Šumbark atd. a došlo by k oživení lokality Podlesí.  
 
Aktivita bude realizována částečně interním projektovým týmem, částečně pak dodavatelsky 

v rámci externího zajištění. 
 
Rozpočet:   2 990 tis. Kč  v letech 0-3 
  1 500 tis. Kč v letech 4-10 
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2x studie proveditelnosti, 2 x projektová dokumentace, cestovné, aktualizace koncepcí, příp. 
projektových dokumentací.       
 
Aktivita 4 – systém spolupráce v území, osvěta a vzdělávání 
V rámci této kontinuální aktivity bude vytvořen systém partnerství a spolupráce v oblasti 
adaptačních opatření na klimatické změny s důrazem na hospodaření s vodou v území, řešení 
nevyhovujících lokálních odtokových poměrů souvisejících se suchem, šetření pitnou vodou. 
Současně bude nastaven systém vnější komunikace s veřejností a dalšími partnery, kdy bude 
realizována série workshopů a sada komunikačních nástrojů. 
Bude vedena v místních médiích osvětová kampaň hospodaření s vodou. Průběžně bude 

koordinováno téma práce s vodou v krajině, tak aby byl zanesen jako jedno z nosných témat 

rozvoje města. Představení adaptačních aktivit na tradiční konferenci Zelená města – města 

budoucnosti. Vytváření partnerství, spolupráce a předávání výsledků v oblasti adaptace na 

klima vybraným partnerským městům. 
 
Rozpočet:    200 tis. Kč v letech 0-3 
  1 000 tis. Kč v letech 4-10 
 
 
 
Rozpočet projektu celkem:  13 500 tis. Kč v prvních 3 letech realizace projektu  
     13 000 tis. Kč v dalších 7 letech realizace projektu  
     26 500 tis. Kč celkem 
Z toho -předpokládaný podíl dotace: 15 900 tis. Kč (60%) 
 -vlastní zdroje:  10 600 tis. Kč (40%) 

 



















Pfiloha c. 2 - Navrh odpovedi na petici

STATUTARNI MESTO HAVIROV
Magistral mesta Havirova, Svornosti 86/2, 736 01 Havifov-Mesto

VASDOPISC.J. :
ZEDNE: 20.11.2019
NA$EC,j.: MMH/98185/2019
POCETUSTUDOPISU: 3

VYR1ZUJE: MatuStikova, Be.
TEL.: 596 803 274
FAX: 596 803 350
E-MAIL: matustikova.jana@havirov-city.cz

DATUM: 16.12.2019

Odpoved* k podani obcanu ,,Petice proti podpore mesta Havirova k realizaci prelozky
silnice 1/11 Havirov - Tfanovice a prodlouzeni Dlouhe tfidy..."

Statutarnimu mestu Havirov byla dne 20.11.2019 dorucena ,,Petice proti podpore mesta
Havirova k realizaci pfelozky silnice I / I 1 Havirov - Tfanovice a prodlouzeni Dlouhe tfidy...",
ve ktere zadaji, aby statutarni mesto Havirov nepodporovalo uvedenou pfelozku a zrusilo
pfislib vystavby prodlouzeni ulice Dlouha tfida vcetne jejiho pripojeni na pfelozku silnice
1/11 a zaroven podniklo kroky vedouci kzastaveni realizace vyse uvedenych staveb, kterou
projednala na sve schuzi dne 16.12.2019 Rada mesta Havifova.

Uzemni plan Havirov, uplne zneni po vydani zmeny c. 4, ktery nabyl ucinnosti 22.10.2019 a
ve kterem je veden navrzeny koridor pfelozky silnice I/I 1 vychazi z nadfazeneho rozvojoveho
dokumentu jako je Politika uzemniho rozvoje CR (dale jen PUR CR) ve zneni aktualizaci
c.l, 2 a 3 a z nadfazene uzemne planovaci dokumentace pofizovane Krajskym ufadem
Moravskoslezskeho kraje a to Zasad uzemniho rozvoje Moravskoslezskeho kraje (dale jen
ZUR MSK.) ve zneni aktualizace c. 1.

Silnice I/I 1 je jednim z patefnich tahu Moravskoslezskeho kraje a jeji vyznam je v ramci
nadfazene uzemne planovaci dokumentace ZUR MSK oznacen jako zamer silnicni dopravy
mezinarodniho a republikoveho vyznamu.

V ramci PUR R, kterou pofizuje Ministerstvo pro mistni rozvoj CR pro ce!e uzemi
republiky a schvaluje ji vlada, jsou v ramci koridoru a ploch dopravni infrastruktury
vymezeny koridory kapacitnich silnic, mezi nez patfi koridor S6 Bohumin - Havirov -
Tfanovice - Mosty u Jablunkova - hranice CR/SR ( - Zilina) jako rozvojovy zamer kapacitni
silnice na Slovensku ve smeru od Cadce.

Tento zamer je respektovan nadfazenou uzemne planovaci dokumentaci ZUR MSK, nebot'
die zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,,stavebni zakon") je politika uzemniho rozvoje zavazna
pro pofizovani a vydavani zasad uzemniho rozvoje, uzemnich planu, regulacnich planu a pro
rozhodovani v uzemi.

ICO: 00297488 Tel: 596803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
DIG: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datove schranky:7zhb6tn



Statutarni mesto Havifov
MMH/98185/2019

Dopravni koncepce komunikacniho systemu vyssiho dopravniho vyznamu, jako je pfelozka
silnice I/I 1, tedy vychazi pfedevsim z vyse uvedenych nadfazenych rozvojovych dokumentu.
Uzemnim pianem jsou tak upfesneny a stabilizovany pouze plochy pro vedeni nebo upravy
silnicnich komunikaci. Vymezene trasy komunikaci tak prokazuji pouze mozny zpusob
technickeho feseni, ktery je navrzen s ohledem na soulad s platnymi pfedpisy a legislativou a
oduvodnuji predevsim rozsah navrzenych dopravnich ploch nutnych ke stanoveni alespon
pfiblizneho maximalniho zaboru dotcenych pozemku (vymezeni koridoru).

Navrzeny koridor je pfevzat z nadfazene uzemne planovaci dokumentace - ZUR MSK, ktere
byly vydany Zastupitelstvem MSK pod c.usn. 16/1426 dne 22.12.2010 a nabyly ucinnosti dne
4.2.2011, Uzemne planovaci dokumentace kraje je pro uzemni plany obci zavazna a
zastupitelstvo obce die stavebniho zakona vydava uzemni plan po ovefeni, ze neni v rozporu
s politikou uzemniho rozvoje, s uzemne planovaci dokumentaci vydanou krajem nebo
vysledkem feseni rozporu a se stanovisky dotcenych organu nebo se stanoviskem krajskeho
ufadu.

Tak jako navrzene feseni pfelozky silnice I/I I vychazi pfedevsim z nadfazenych rozvojovych
dokumentu, tak i dopravni feseni navrzeneho prodlouzeni ul. Dlouhe do silnice HI/4742
v Zivoticich vychazi z vyse uvedenych nadfazenych dokumentaci a to pfedevsim ze ZUR
MSK a tudiz je pro uzemnS planovaci dokumentaci obci zavazne. Jedna se o zamer
nadmistniho vyznamu. Cilem navrzeneho feseni je zlepseni dopravniho pfipojeni mesta na
jihovychod a dofeseni vazby na trasu pfelozky silnice 1/11. Uzemnim pianem Havifov je
komunikace fesena jako mistni komunikace sberna, jejiz parametry jsou v§ak navrzeny
s ohledem na mozne zatfideni komunikace do site silnic II. tfidy, a to vcetne navazujiciho
useku Dlouhe tfidy.

Statutarni mesto Havifov jiz v roce 2001, kdy byla projednavana dfivejsi uzemne planovaci
dokumentace Moravskoslezskeho kraje v tomto pfipade jeste koncept Uzemniho planu
velkeho uzemniho celku Ostrava - Karvina (dale jen ,,UPN VUC Ostrava - Karvina"), zaslalo
krajskemu ufadu jako pofizovateli teto uzemne planovaci dokumentace, stanovisko, ve kterem
byla zapracovana namitka statutarniho mesta Havifova a to namitka k variantnimu feseni tahu
R67 (puvodni oznaceni komunikace) v useku PaSuvka - Zivotice (namitka k trase ,,A"), kde
bylo uvedeno: „Statutarni mesto Havifov povazuje jako jedine mozne feseni vedeni koridoru
R67 v useku Pasuvka — Zivotice variantu ,,5" navrzenou v konceptu UPN VUC Ostrava ~
Karvina." Z uvedeneho vyplyva, ze Statutarni mesto Havifov v minulosti jednoznacne
podporovalo vedeni koridoru R67 die varianty ,,B" (vedeni koridoru lesnim masivem) v ramci
feseni UPN VUC Ostrava - Karvina.

Nasledne v ramci projednavani navrhu UPN VUC Ostrava - Karvina, bylo statutarnim
mestem Havifov zaslano stanovisko k tomuto navrhu s tim, ze ve stanovisku byl uveden
nesouhlas svyfizenim namitky ohledne vedeni trasy rychlostni komunikace R67 v trase die
varianty ,,A" a pozadavek na jeji vedeni die varianty ,,B"-

Krajsky ufad Moravskoslezskeho kraje zaslal statutarnimu mesto Havifov sdeleni o schvaleni
UPN VUC Ostrava - Karvina a o rozhodnuti podane namitky. Zastupitelstvo
Moravskoslezskeho kraje rozhodlo o podane namitce tak, ze nesouhlas s vyfizenim namitky
ke konceptu feseni se zamita s nasledujicim oduvodnenim: ,,V souladu s vysledky projednani
konceptu feseni UPN VUC Ostrava - Karvina byla vybrana ta z variant rychlostni
komunikace R67. pfi ktere byly minimalizovany negativni vlivy na stavajici lesni porost a
ktera respektuje rozvojovou lokalitu ,,Osinky". Vyber varianty byl dohodnut s dotcenymi
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organy statni spravy pfi projednani souborneho stanoviska s pokyny pro dokonceni navrhu
UPN VUC Ostrava - Karvina.

Navrzene feseni pfelozky silnice I/I I je planovano jiz od roku 1994, kdy platila uzemne
planovaci dokumentace uzemniho planu velkeho uzemniho celku Ostravske aglomerace a die
tehdy platneho stavebniho zakona jiz vyplyvala nutnost respektovat nadfazenou uzemne
planovaci dokumentaci pfi pofizovani uzemnich planu nebo jejich zmen.

Ing. Milan Mensik
tajemnik magistratu

pfiloha: 0
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