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P Ř E H L E D   U SN E S E N Í 

přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 27.04.2020 

 

383/13ZM/2020 - Schválení předsednictva 13. zasedání ZMH, konaného dne 27.04.2020  
 

384/13ZM/2020 - Schválení programu 13. zasedání ZMH, konaného dne 27.04.2020 

 

385/13ZM/2020 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 13. zasedání ZMH,  

konaného dne 27.04.2020 

 

386/13ZM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 24. února 2020  

 

387/13ZM/2020 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

388/13ZM/2020 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2020  

 

389/13ZM/2020 - Záměr převodu nemovitostí Moravskoslezskému kraji a převod  

nemovitostí z Moravskoslezského kraje 

 

390/13ZM/2020 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku  

Moravskoslezského kraje 

 

391/13ZM/2020 - Nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města     

 

392/13ZM/2020 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření MK Výletní  

včetně chodníku“    

        

393/13ZM/2020 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 17. – 34.  

 

394/13ZM/2020 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2019 

 

395/13ZM/2020 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2020 

 

396/13ZM/2020 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – centrum  

ambulantních a pobytových sociálních služeb      

 

397/13ZM/2020 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

 

398/13ZM/2020 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 

399/13ZM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - zrušení rezervního fondu,  

zřízení investičního fondu, změna stanov 

 

400/13ZM/2020 - CEVYKO a.s. – splacení peněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu  

 

401/13ZM/2020 - ČSAD Havířov a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti  
 

402/13ZM/2020 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova  
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403/13ZM/2020 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

 

404/13ZM/2020 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 - Asterix-SVČ, p. o., Havířov 

 

405/13ZM/2020 - Předfinancování a financování projektu „Modernizace odborné učebny F-Ch“ 

- ZŠ Mládežnická Havířov 

 

406/13ZM/2020 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí   

 

407/13ZM/2020 - Písemnost adresovaná ZMH   

 

408/13ZM/2020 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova 

 

409/13ZM/2020 - Volba předsedy kontrolního výboru ZMH 
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U S N E S E N Í 
z 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.04.2020 

 

383/13ZM/2020 - Schválení předsednictva 13. zasedání ZMH, konaného dne 27.04.2020________  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne  

27. dubna 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  

 

 

384/13ZM/2020 - Schválení programu 13. zasedání ZMH, konaného dne 27.04.2020___________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 

27.04.2020 dle přílohy upravené takto: 

Doplnění pořadu: 

bod č. 28 Volba předsedy Kontrolního výboru ZMH 

 

 

385/13ZM/2020 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 13. zasedání ZMH,  

konaného dne 27.04.2020______________________________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 27.04.2020  

paní Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU (ANO 2011) 

pana René PUSTĚJOVSKÉHO (SPD) 
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386/13ZM/2020 - Zpráva o ověření zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 24. února 2020___  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 12. zasedání ZMH, konaného dne 24. února 2020 

 

 

387/13ZM/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   

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

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

Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část            

235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek 

v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední 

Suchá, Dolní Suchá“             

343/11ZM/2020 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu 

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

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

798/20ZM/2017 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK Selská“           

223/8ZM/2019 Bezúplatné nabytí pozemků v majetku ČR, do majetku města 

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

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

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

zapsaných na LV č. 1645, k.ú. Šumbark 

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

organizaci  

338/11ZM/2020 Prodej části pozemku parc. č. 2093/33, k. ú. Bludovice 

339/11ZM/2020 Darování movitých věcí příspěvkové organizaci 

344/11ZM/2020 Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce 

k zajištění dopravní obslužnosti oblastí Havířovsko 1 a Havířovsko 2 

357/12ZM/2020 Prodej pozemku parc. č. 1880/2, k. ú. Bludovice 

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

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

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

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

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

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 
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371/12ZM/2020 Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji – 3. výzva“ 

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

ambulantních a pobytových sociálních služeb 

 

 

388/13ZM/2020 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2020___________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   
 

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku 

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za rok 2019 a období leden - únor 

2020 dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov 

 

1. ve výši 390 000,- Kč 

    na zakoupení laserového měřiče rychlosti a vzdálenosti s digitálním     

    záznamovým zařízením 

 

2. ve výši 388 000,- Kč 

    na předfinancování projektu „Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce  

    městských policií z Jastrębia-Zdróju, Karviné a Havířova“ na pořízení  

    střeleckého výcvikového trenažéru s tím, že po realizaci bude 85% uznatelných  

    nákladů Evropským fondem pro regionální rozvoj vráceno městu Havířov  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě 

Havířově do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2020  

 

 

389/13ZM/2020 - Záměr převodu nemovitostí Moravskoslezskému kraji a převod  

nemovitostí z Moravskoslezského kraje__________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr bezúplatného převodu nemovitostí - parc. č. 524/39, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1519 a pozemek parc. č. 524/40, ostatní 

plocha, vše v k. ú. Bludovice, ul. Aloise Jiráska 2, Havířov-Podlesí, ve vlastnictví 

statutárního města Havířova do majetku Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692 
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v y d a v á    

 

předběžný souhlas s nabytím nemovitostí: 

A) z majetku Moravskoslezského kraje: 

a) budova sportovního centra na ul. Opletalova č. p. 595 v k. ú. Šumbark, včetně  

    navazujících pozemků (bazén) 

b) pozemek parc. č. 1458, ostatní plocha, zeleň, výměra 1.272 m2, k. ú.  

    Havířov-město 

B) z majetku Moravskoslezského kraje, který získá od Úřadu pro zastupování státu  

     ve věcech majetkových: 

a) pozemek parc. č. 203/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  

    č. p. 1317, k. ú. Bludovice, ul. Kubelíkova 1, Havířov-Podlesí  

b) pozemek parc. č. 2212, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek  

    parc. č. 2213/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek  

    parc. č. 2214, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Havířov-město (minigolf) 

c) budova č. p. 1211, ul. Jarošova, Havířov-Šumbark (na pozemku ve vlastnictví  

  města parc. č. 89/4, k. ú. Šumbark) 

 

  

390/13ZM/2020 - Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku  

Moravskoslezského kraje_____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   
 

přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/6 o výměře 83 m2 , 

parc. č. 2645/9  o výměře 40  m2, parc. č. 2645/11 o výměře 16 m2, parc. č. 2645/12 

o výměře 23 m2 parc. č. 2645/98 o výměře 267 m2, parc. č. 2645/99 o výměře 34 

m2,  parc. č. 2645/100 o výměře 10 m2, parc. č. 2645/102 o výměře  

9 m2, parc č. 2645/109 o výměře 457  m2, parc. č. 2645/110 o výměře 15  m2  

parc. č. 2645/111 o výměře 9 m2, parc. č. 2645/112 o výměře 4 m2, parc. č. 

2645/115  o výměře 10  m2,  parc. č. 2645/116 o výměře 183  m2, parc. č. 2645/117 

o výměře 53 m2 , parc. č. 2645/118 o výměře 16 m2, parc. č. 2645/119  

o výměře 16 m2 a parc. č. 2645/120 o výměře  8 m2, v majetku Moravskoslezského 

kraje, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, do majetku města Havířova, 

přičemž pozemky  jsou zastavěny chodníkem a plochami v majetku města  podél 

silnice III/4745, ul. Fryštátská           

 

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:  31. 12. 2020  
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391/13ZM/2020 - Nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města_________________________     

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

  

v rámci vypořádání stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – 

Žermanická přehrada“ bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Havířov-město,  

parc. č. 4346/7, 4369/2, 4371/2, 4374/5, 4383/2 a 4389/2 pod stavbou cyklostezky 

v majetku města, 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 a to poté, co je budoucí převodce nabude do vlastnictví převodem 

z majetku České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 

1931/1, Chodov, 148 00 Praha 11, IČO: 629 33 591    

 

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:  31. 12. 2020  

 

 

392/13ZM/2020 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření MK Výletní  

včetně chodníku“____________________________________________________           

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 18053 „Rozšíření MK Výletní včetně chodníku“, 

jejímž stavebníkem je město, výkup pozemků trvale zastavěných stavbou  

v k. ú. Šumbark,  

 

1. pozemku parc. č. 2209/3 o celkové výměře 88 m2, ve spoluvlastnictví   

    M.W. a S.W., oba bytem ……………………………………………. 

    s tím, že výkup se uskuteční za sjednanou kupní cenu  

    400,00 Kč/m2, tj. při  výměře 88 m2 celkem 35.200,00 Kč      

 

2. pozemku parc. č. 1654/23, celkové výměře 37 m2, ve vlastnictví  J. O.,  

    bytem …………………………………………………….. s tím, že výkup se  

    uskuteční za sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m2, tj. při  výměře 37 m2 celkem  

    14.800,00 Kč      

 

3. pozemku parc. č. 1657 o celkové  výměře 456 m2  a  pozemku parc. č. 1691/16  

    o celkové výměře 94 m2, ve vlastnictví Ing. Č. G., bytem  

    ………………………………………….. a Ing. R.G., bytem  
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    ……………………………., s tím, že výkup se uskuteční za sjednanou  

    kupní cenu 400,00 Kč/m2, tj. při celkové  výměře pozemků 550 m2 celkem  

    220.000,00 Kč, po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby        

  

4. části pozemku parc. č. 2176 o výměře cca 60 m2, dle geometrického zaměření  

    dokončené stavby, ve spoluvlastnictví M.R., bytem  

    ………………………………………. a  D.S., bytem  

    …………………………………………… s tím, že výkup se uskuteční za  

    sjednanou kupní cenu 400,00 Kč/m2, tj. při  výměře cca 60 m2 celkem  

    cca 24.000,00 Kč        

  

5. přijetí daru pozemku k. ú. Šumbark  parc. č. 2177 o výměře 2027 m2, ve  

    spoluvlastnictví M.R., bytem ………………………………………………  

    a  D.S., bytem …………………………………………………………. 

    s tím, že do  smlouvy o  smlouvě  budoucí darovací budou   

    zapracovány tyto podmínky:   

    - součinnost stavebníka v průběhu stavebního řízení na stavby plánované  

      spoluvlastníky na pozemku parc. č. 2176 k.ú. Šumbark (4 rodinné domy) a to  

      za podmínky, že spoluvlastníci podají kompletní žádost o vydání stavebního  

      povolení, včetně výkresové a dokladové části 

   - závazek stavebníka k vybudování čtyř sjezdů ke čtyřem rodinným domům,  

     jejichž výstavbu plánují  spoluvlastníci  na pozemku parc. č. 2176, k. ú.  

     Šumbark, s tím, že sjezdy vybudované na náklady stavebníka budou v rozsahu  

     max. 20 m2/ jeden sjezd          

   - umístění uvedených sjezdů na pozemek parc. č. 2176  k. ú. Šumbark bude  

     součástí stavebního řízení pro umístění 4 rodinných  domů a zajistí je  

     spoluvlastníci pozemku parc. č. 2176  k. ú. Šumbark       

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucích a 

konečných smluv                                                                                     

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením    

                                                                                                                         

                                                                                                                           Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                           T:  30. 9. 2020  

 

 

393/13ZM/2020 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 17. – 34.______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 17. – 34., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 17. – 34. tyto nové závazné ukazatele     

    rozpočtu města Havířova na rok 2020: 
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 484 919,65 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 196 236,71 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 32 398,19 tis. Kč 

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

 tř. 4 - přijaté transfery 1 254 684,75 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 830 766,21 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 468 373,44 tis. Kč 

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

 odbor školství a kultury 21 763,19 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 629 583,00 tis. Kč 

 odbor organizační 322 061,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 712,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 337 386,10 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 882,95 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 027 347,53 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 858,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 362 392,77 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 

      z toho: investiční příspěvek 276,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 567,20 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 
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 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 1 327,59 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 3 952,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného 

času Havířov 3 506,41 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 30 606,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 25 612,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko 

Havířov 46 917,13 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 51 931,37 tis. Kč 

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

 Ostatní dotace a dary 60 220,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +345 846,56 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 +381 846,56 tis. Kč 

 

 

394/13ZM/2020 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2019_________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2019, 

dle důvodové zprávy a příloh. 
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395/13ZM/2020 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2020______ 

 

Zastupitelstvo  města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 

přidělení výtěžku tomboly ve výši 36 690 Kč z Reprezentačního plesu statutárního 

města Havířova 2020 takto: 

1. ve výši 26 690 Kč paní M.R., nar. ……………., trvale bytem  

    …………………………………….., kdy část výtěžku plesu bude použita na  

    zakoupení televizoru, zařízení pokoje, pořízení a montáž žaluzií a bytového  

    textilu, 

2. ve výši 4 000 Kč paní H.K., nar. …………….,  trvale bytem  

    ……………………………., t.č. na ………………………………………,  

    kdy část výtěžku plesu bude použita na zakoupení kuchyňského vybavení a  

    kuchyňského textilu  

3. ve výši 6 000 Kč paní R.C., nar. ……………….., trvale bytem  

    ……………………………………….., kdy část výtěžku plesu bude použita na  

    zakoupení pračky a bytového textilu 

 

 

396/13ZM/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: 

- vkládá se nový odstavec 3 a bod 3.1.tohoto znění: 

„3. Doplňková činnost: 

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona.“ 

 

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 

 

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 
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397/13ZM/2020 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů_________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v y d á v á 

 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů ve znění přílohy č. 1. 

 

 

398/13ZM/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.B., ………………………………………………….. 

    Výše návratné finanční výpomoci 150.000  Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

2. M.M., ………………………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000  Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

3. P.K., ………………………………………………….. 

    Výše návratné finanční výpomoci 150.000  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: 08/2020 
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399/13ZM/2020 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - zrušení rezervního fondu,  

zřízení investičního fondu, změna stanov________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádost představenstva společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se  

    sídlem Konzumní 298/6a,  Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané  

    v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce  

    1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“) o projednání a schválení změny stanov  

    dle Přílohy č. 1 

2. schválení změny stanov společnosti HTS, a.s. Radou města Havířova jako  

    jediným akcionářem vykonávající působnost valné hromady společnosti  

    HTS, a.s. dne 6.4.2020 

 

s c h v a l u j e 
 

dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů  

1. změnu stanov společnosti HTS, a.s. dle Přílohy č. 2 

2. nové znění stanov společnosti HTS, a.s. dle Přílohy č. 3 

 

 

400/13ZM/2020 - CEVYKO a.s. – splacení peněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu___  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

      

uzavření akcionářské smlouvy dne 16.3.2020 ve znění uvedeném v Příloze č. 1 

(dále jen „Akcionářská smlouva“) mezi statutárním městem Havířov, společností 

ASOMPO, a.s. a Spolkem pro nakládání s komunálním odpadem, z.s., jenž jsou 

akcionáři obchodní společnosti CEVYKO a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 

736 01 Havířov, IČO 08599254 (dále jen „společnost CEVYKO a.s.“)  

 

s c h v a l u j e  

 

pro rok 2020 

1. dle Článku VII odst. 3 písm. a) Akcionářské smlouvy poskytnutí finančních  

    prostředků na zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. tím, že  

    statutární město Havířov upíše 3.150 ks nových kmenových akcií na jméno a  

    splatí za ně peněžitý vklad ve výši 3.150.000,- Kč, vše do 30.9.2020,  jestliže  

    valná hromada společnosti CEVYKO a.s. do 30.6.2020 rozhodne o zvýšení  

    základního kapitálu společnosti o částku alespoň 9.000.000,-Kč  

2. dle Článku VII odst. 8 Akcionářské smlouvy uzavření dohody o upsání 9.000 ks  

    kmenových akcií na jméno upisovaných na zvýšení základního kapitálu  

    společnosti CEVYKO a.s. o částku 9.000.000,-Kč mezi akcionáři statutárním  

    městem Havířov, společností ASOMPO, a.s. a Spolkem pro nakládání  

    s komunálním odpadem, z.s., dle které statutární město Havířov upíše akcie dle  

    bodu 1 tohoto usnesení 
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u k l á d á  

 

1. dle Článku VII odst. 4 Akcionářské smlouvy zástupci statutárního města  

    Havířov hlasovat společným jednáním ve shodě na valné hromadě společnosti  

    CEVYKO a.s., která se bude konat do 30. 6. 2020, pro přijetí usnesení valné  

    hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 9.000.000,-Kč,  

    upsáním 9.000 ks nových kmenových akcií na jméno upisovaných na základě  

    dohody všech akcionářů, podle které statutární město Havířov upíše celkem  

    3.150 ks nových akcií, společnost ASOMPO, a.s. upíše celkem 3.150 ks  

    nových akcií a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. upíše celkem  

    2.700 ks nových akcií  

 

2. ekonomickému odboru po schválení usnesení valné hromady společnosti  

    CEVYKO a.s. o zvýšení základního kapitálu převést peněžitý vklad ve výši  

    3.150.000,- Kč na bankovní účet společnosti 

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2020 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o upsání akcií 

v souladu s tímto usnesením Zastupitelstva města Havířova  

 

 

401/13ZM/2020 - ČSAD Havířov a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti_______  
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 

n a v r h u j e 

 

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů v obchodní společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U 

Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO 45192081 (dále též „společnost 

ČSAD Havířov a.s.“) zvolení pana H.S. do funkce člena dozorčí rady společnosti 

ČSAD Havířov a.s. 

 

u k l á d á 

 

zaslat návrh zástupce města v dozorčí radě společnosti ČSAD Havířov a.s. 

 

Z: vedoucí OPS 

T: 31.05.2020 
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402/13ZM/2020 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova_______________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

Jednací řád Zastupitelstva města Havířova ve znění dle přílohy č. 1  

 

 

403/13ZM/2020 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2020, a to 

formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím takto:  

1. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  

    organizace IČO: 70958122 ve výši 2 400 Kč na dofinancování odměňování v  

    ostatních osobních nákladech (dále jen OON) 

2. Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  

    IČO: 61988723 ve výši 23 600 Kč na dofinancování OON 

3. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  

    organizace, IČO: 48805289 ve výši 7 000 Kč na dofinancování OON 

4. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

    IČO: 48805513 ve výši 20 100 Kč na dofinancování OON 

5. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221  

    ve výši 2 000 Kč na dofinancování OON 

6. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková   

    organizace, IČO: 70958165 ve výši 9 700 Kč, z toho: 

    4 900 Kč na dofinancování OON 

    4 800 Kč na dofinancování v prostředcích na platy včetně zákonných odvodů     

    (dále jen PNP) 

7. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

    okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 20 500 Kč, z toho: 

    3 100 Kč na dofinancování OON 

    17 400 Kč na dofinancování PNP 

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

    organizace, IČO: 62331248 ve výši 38 400 Kč, z toho: 

    4 000 Kč na dofinancování OON 

    34 400 Kč na dofinancování PNP 

9. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

    IČO: 48805475 ve výši 33 000 Kč, z toho: 

    22 800 Kč na dofinancování OON 

    10 200 Kč na dofinancování PNP 

10. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

      příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 29 100 Kč, z toho: 

      11 700 Kč na dofinancování OON 

      17 400 Kč na dofinancování PNP 
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11. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

      příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 120 700 Kč, z toho: 

      16 500 Kč na dofinancování OON 

      104 200 Kč na dofinancování PNP 

12. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

      organizace, IČO:  48805271 ve výši 95 200 Kč na dofinancování PNP 

13. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

      Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

      ve výši 3 000 Kč na dofinancování OON 

14. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

      organizace, IČO: 70958149 ve výši 20 400 Kč, z toho: 

      2 500 Kč na dofinancování OON 

      17 900 Kč na dofinancování PNP 

15. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvková  

      organizace, IČO: 75027569 ve výši 14 000 Kč na dofinancování OON 

16. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

      IČO: 62331230 ve výši 11 900 Kč na dofinancování OON 

17. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

      ve výši 14 100 Kč na dofinancování OON 

18. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

      příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 11 500 Kč na dofinancování  

      OON 

19. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561  

      ve výši 2 200 Kč na dofinancování OON 

20. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

      IČO: 70958220 ve výši 8 200 Kč na dofinancování OON 

21. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

      ve výši 4 800 Kč na dofinancování OON 

22. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve výši 13 000 Kč  

      na dofinancování OON 

23. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

      ve výši 7 500 Kč na dofinancování OON 

24. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

      IČO: 61988588 ve výši 15 200 Kč na dofinancování OON 

25. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

      IČO: 70958297 ve výši 4 200 Kč na dofinancování OON 

26. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

      ve výši 21 600 Kč na dofinancování OON 

27. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

      IČO: 70958246 ve výši 3 300 Kč na dofinancování OON 

28. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

      ve výši 7 400 Kč na dofinancování OON 

29. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

      ve výši 9 700 Kč na dofinancování OON 

30. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši 5 000 Kč  

      na dofinancování OON 

31. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

      IČO: 70958254 ve výši 5 200 Kč na dofinancování OON 

32. Mateřské škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

      IČO: 70958262 ve výši 4 300 Kč na dofinancování OON 

33. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

      ve výši 3 700 Kč na dofinancování OON 
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34. Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

      organizace, IČO: 70958203 ve výši 5 300 Kč na dofinancování OON 

35. ASTERIX - středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

      IČO:  75085747 ve výši 67 700 Kč na dofinancování PNP 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2020 výše 

uvedené usnesení 

 

           Z: vedoucí EO 

           T: červen 2020 

 

 

404/13ZM/2020 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 - Asterix-SVČ, p. o., Havířov_____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost ředitelky příspěvkové organizace ASTERIX - středisko volného času 

Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 o navýšení příspěvku na provoz 

pro rok 2020 ve výši 124 241,76 Kč na náklady související s opravou stoupacího 

potrubí dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

  

navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace ASTERIX - středisko 

volného času Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve výši 124 242,00 

Kč na náklady související s opravou stoupacího potrubí, a to z výdajové části 

rozpočtu odboru školství a kultury (OJ 3) 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat: 

 

1. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2020 snížení výdajové části rozpočtu  

    odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 124 242,00 Kč 

 

2. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2020 navýšení příspěvku na provoz  

    příspěvkové organizace ASTERIX - středisko volného času Havířov,  

    příspěvková organizace, IČO: 75085747 ve výši 124 242,00 Kč  

 

Z: vedoucí EO 

T: červen 2020 
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405/13ZM/2020 - Předfinancování a financování projektu „Modernizace odborné učebny F-Ch“ 

- ZŠ Mládežnická Havířov____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l  u j e  

 

I. příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564  

   okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 na základě již vydaného  

   Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11. 12. 2019 na projekt „Modernizace  

   odborné učebny F-Ch“ v rámci Integrovaného regionálního operačního  

   programu 

 

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

    ve výši 3 046 008,60 Kč na dobu delší než stanoví § 34, odstavec 1, zákona č.  

    250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a to  

    do 31. 10. 2021 

 

2. zvýšení příspěvku na provoz ve výši 100 665,70 Kč jako součást povinné 10%  

    spoluúčasti na projektu 

 

3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 237 779,70 Kč jako součást povinné  

    10% spoluúčasti na projektu 

 

II. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci dle  

     přílohy č. 2 

 

III. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

      s příspěvkovou organizací Základní škola Havířov - Podlesí  

      Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy o poskytnutí 

bezúročné návratné finanční výpomoci  

  

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2020 

poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci, navýšení příspěvku na provoz  

a poskytnutí investičního příspěvku  

 

Z: vedoucí EO 

            T: 30. 6. 2020                       
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406/13ZM/2020 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí____________________________   

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

1. poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Havířov,  

    IČ 63730235, ve výši 100 000 Kč na léčbu včelstev a rozvoj včelařství 

 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace  

 

 

407/13ZM/2020 - Písemnost adresovaná ZMH___________________________________________   

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

dotaz manželů V.  adresovaný Zastupitelstvu města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

odpověď na dotaz manželů V. uvedenou v příloze č. 1   

 

 

408/13ZM/2020 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova______________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

podnět Ing. K. Ž., bytem …………………………., doručený dne 17.2.2020, 

k prověření důvodů, které vedly k odvolání předsedy kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Havířova Mgr. M.R.. 
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409/13ZM/2020 - Volba předsedy kontrolního výboru ZMH_______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a h u j e 

 

bod č. 28 Volba předsedy kontrolního výboru ZMH z jednání 13. zasedání ZMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK v.r.        Ing. Bohuslav NIEMIEC v.r. 

náměstek primátora       náměstek primátora  

pro ekonomiku a správu majetku     pro investice a chytré město  

     

 



























































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

13. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 27.04.2020 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
13. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.04.2020 

 

01. Schválení předsednictva 13. zasedání ZMH, konaného dne 27.04.2020 

 

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 13. zasedání ZMH, konaného dne 27.04.2020 

 

      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 13. zasedání ZMH, konaného dne 27.04.2020 

 

      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 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   

 

 

 

 

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   
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06. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného  

      pořádku ve městě Havířově I/2020 
 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

      Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířova  

 

 

 

 

07. Záměr převodu nemovitostí Moravskoslezskému kraji a převod nemovitostí  

z Moravskoslezského kraje 

 

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                    

                    Květoslava Dudová, referent oddělení správy majetku EO   

 

 

 

 

08. Přijetí daru pozemků v k. ú. Prostřední Suchá z majetku Moravskoslezského kraje 

 

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   

 

 

 

 

09. Nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města 

 

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

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

                    JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO                    

                    Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO   

 

 

 

 

10. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření MK Výletní včetně chodníku“ 

 

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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11. Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 17. – 34. 

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  

 

 

 

 

12. Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2019 

 

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

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

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu EO 

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO  

Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO 

 

 

 

 

 

13. Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2020 

 

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

Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 

 

 

 

14. 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 

 

 
 

 

15. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

 

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

Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, vedoucí organizačního odboru 

                     Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků  
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16. 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 

 

 

 

 

 

17. Havířovská teplárenská společnost, a.s. - zrušení rezervního fondu, zřízení investičního  

fondu, změna stanov 

 

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

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb  

 

 

 

 

18. CEVYKO a.s. - splacení peněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu  

 

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

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

19. ČSAD Havířov a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti 

 

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

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb  

 

 

 

 

 

20. Jednací řád Zastupitelstva města Havířova 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník magistrátu  

                           Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  
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21. Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

 

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

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

      Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství  

      Alena Poláčková, referent oddělení školství 

 

 

 

 

 

22. Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2020 - Asterix-SVČ, p. o., Havířov 

 

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

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

      Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 

 

 

 

 

 

23. Předfinancování a financování projektu „Modernizace odborné učebny F-Ch“ - ZŠ     

      Mládežnická Havířov 

 

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

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

      Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 

 

 

 

 

 

24. Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí   

         

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

Zpracoval:  Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________     

                                               

25. Písemnost adresovaná ZMH   

            

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

Zpracoval:  Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí  
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26. Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova 

 
      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník magistrátu  

                           Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

 

 

 

 

 

27. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 13. zasedání ZMH 



Důvodová zpráva: 
 

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

města Havířova mající vazbu na rozpočet města. Je zde zapracováno financování ztráty 

z provozu Městské hromadné dopravy Havířov v r. 2020. Dále pak zvýšení rozpočtu na platy  

a odvody vyplývající z nařízení vlády pro organizační jednotky a příspěvkové organizace, které 

je neměly zapracovány ve schváleném rozpočtu na rok 2020. Jsou zde rozpočtová opatření, 

která řeší přijetí průtokových dotací v roce 2020 pro příspěvkové organizace. 

Na základě žádosti odboru komunálních služeb MMH je zde zahrnut i přesun nevyčerpaných 

prostředků z roku 2019. Rozpočtové úpravy zahrnují i rozpočtová opatření podle dosažené 

skutečnosti: sankční platby, vratky průtokových dotací, pojistná plnění. 

 

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. 17. ZMH usn.č. 335/11ZM/2020 ze dne 27. 1. 2020 schválilo podání žádostí o dotace ze 

státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020, jejich 

přijetí a zapracování do rozpočtových úprav r. 2020. Na základě obdržených rozhodnutí 

Ministerstva vnitra o poskytnutí neinvestičních dotací budou tyto dotace zapracovány do 

rozpočtu. Podmínkou je spoluúčast města. Zdrojem financování spoluúčasti města Havířova je 

fond bezpečnosti. 

Jedná se o tyto tři dílčí projekty: 

„Havířov – Bezpečí pro seniory“, 

„Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2020“, 

„Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami  - prohlubování 

multidisciplinární spolupráce v rámci SVI“. 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 je v rozpočtovaných příjmech EO zapracována dotace na 

projekt „Havířov – asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ ve výši 558 000,00 Kč 

a spoluúčast města ve výši 99 800,00 Kč z Fondu bezpečnosti. Tyto částky vyplývaly 

z uzavřené víceleté smlouvy. Tyto částky jsou také zapracovány ve výdajích Městské policie 

Havířov. Byla podána žádost o navýšení dotace na tento projekt o 48 000,00 Kč a tím se zvyšuje 

i podíl města o 20 000,00 Kč. 
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Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 14032 zvyšují o částku                                                                     759 000,00 Kč. 

 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 14032 („Havířov – asistent prevence kriminality 2018-2020“) 

o částku                                                                                                                   48 000,00 Kč 

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                        20 000,00 Kč. 

 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 14032 (projekt „Havířov – Bezpečí pro seniory“)  

o částku                                                                                                                 520 000,00 Kč 

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                        86 000,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují (projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro 

rodiče s dětmi 2020“) o částku s ÚZ 14032                                                         139 000,00 Kč  

a zároveň se rozpočtované výdaje MP s ÚZ 00113 zvyšují o částku                   27 750,00 Kč. 

 

Dále pak se rozpočtované výdaje MP zvyšují s ÚZ 14032 („Havířov – Efektivní práce 

s ohroženými dětmi a jejich rodinami  - prohlubování multidisciplinární spolupráce v rámci 

SVI“ o částku                                                                                                          52 000,00 Kč                                     

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                        21 200,00 Kč. 

 

Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                              154 950,00 Kč. 

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                              154 950,00 Kč 

a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům o částku                                                                                                                       

                                                                                                                              154 950,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

č. 18.  Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1782 ze dne  

5. 3. 2020 byla poskytnuta městu Havířovu neinvestiční účelová dotace ve výši 41 000,00 Kč 

v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020 

na realizaci projektu s názvem „Ženy, naučte se bránit – 2. stupeň“. 

 

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

s ÚZ 00356 zvyšují o částku                                                     41 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje MP se s ÚZ 00356 zvyšují o částku                                   41 000,00 Kč. 

 

 

č. 19. RMH usn.č. 1809/39RM/2020 ze dne 23. 3. 2020 doporučila ZMH schválit „Čerpání 

Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve 

městě Havířově I./2020“ v celkové výši 778 000,00 Kč: 

 

Pro Městskou policii Havířov: 

1) 390 000,00 Kč       na zakoupení laserového měřiče rychlosti a vzdálenosti s digitálním     

záznamovým zařízením 

2) 388 000,00 Kč       na předfinancování projektu „Bezpečnost bez hranic – projekt 

spolupráce městských policií z Jastrębia-Zdróju, Karviné a Havířova“ 

na pořízení střeleckého výcvikového trenažéru 

 

Tímto se rozpočtované výdaje MP zvyšují s ÚZ 113 o částku                           778 000,00 Kč. 
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Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                              778 000,00 Kč. 

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                              778 000,00 Kč 

a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům o částku 

                                                                                                                              778 000,00 Kč. 

 

 

č. 20. Na základě usn. zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 15/1877 ze dne 5. 3. 2020 

získá město účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40 000,00 Kč z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje. Jsou určeny pro příspěvkovou organizaci ASTERIX – středisko volného času Havířov 

v rámci dotačního programu „Podpora technický a přírodovědných aktivit v oblasti volného 

času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020“ na 

projekt „Technika nás baví“. 

 

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

od krajů s ÚZ 00332 o částku                                                                                40 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ASTERIX na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00332 o částku              40 000,00 Kč. 

 

 

č. 21. Na základě usn. zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 14/1664 ze dne 12. 12. 2019 

a následně uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dne 10. 

3. 2020, získá Městská knihovna Havířov neinvestiční dotaci ve výši 1 032 000,00 Kč na 

zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji. Dotace bude 

v průběhu roku poskytnuta ve dvou částkách.  

 

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

s ÚZ 345 zvyšují o částku                                                                                 1 032 000,00 Kč.  

Dále pak se zvyšuje neinvestiční dotace pro MK na položce 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 345 o částku                             1 032 000,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 22. ZMH usn.č. 365/12ZM/2020 ze dne 24. 2. 2020 schválilo zvýšení výdajové části OKS  

o 6 000 000,00 Kč na financování ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov  

v r. 2020. Toto navýšení bude řešeno zapojením FRHA. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS zvyšují s ÚZ 00110 o částku                  6 000 000,00 Kč. 

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

FRHA (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            6 000 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4139 – Ostatní převody z vlastních 

fondů zvyšuje o částku                                                                                      6 000 000,00 Kč 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                 6 000 000,00 Kč. 

 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 
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č. 23. Do schváleného rozpočtu na rok 2020 nebylo ve výdajové části rozpočtu zapracováno 

zvýšení mzdových prostředků vyplývající z nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových 

poměrech účinného od 1. 1. 2020. Nyní je nutné zapracovat toto zvýšení mzdových prostředků 

organizačnímu odboru, Městské policii Havířov a příspěvkovým organizacím SSRZ a MKS, 

které toto zvýšení ve schváleném rozpočtu 2020 neměli promítnuto. Bude použita 

nespecifikovaná neinvestiční rezerva EO. Jedná se o platy a jejich zákonné odvody. 

 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují o částku                                             8 490 000,00 Kč, 

výdaje MP se zvyšují o částku                                                                        3 767 000,00 Kč. 

 

Dále pak se níže uvedeným příspěvkovým organizacím zvyšuje příspěvek na provoz                  

s ÚZ 00000:  
Městské kulturní středisko Havířov o částku                                 301 500,00 Kč, 

Správa sportovních a rekreačních zařízení o částku 2 910 050,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují    

o  částku                                                                                                          15 468 550,00 Kč. 

 

 

 

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. 24. V rámci finančního vypořádání roku 2019 získalo město finanční prostředky na 

dofinancování překročených výdajů dotace souvisejících s volbami do Evropského parlamentu 

ve výši 158 201,44 Kč. Tyto příjmy budou zdrojem FRR. 

 

Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 2222 – Ostatní příjmy z finančního 

vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů s ÚZ 98348 zvyšuje  

o částku                                                                                                                 158 201,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                                 158 201,00 Kč. 

Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se 

zvyšují o částku                                                                                                     158 201,00 Kč  

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním 

fondům se zvyšují o částku                                                                                 158 201,00 Kč. 
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č. 25. Odbor komunálních služeb požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2019 ve výši 4 855 000,00 Kč. Jedná se o finanční prostředky na akci „Světelná 

signalizace křižovatky Dlouhá tř. x Studentská x Okrajová“. Tyto nevyčerpané prostředky jsou 

součástí výsledku hospodaření za rok 2019, který je převáděn na účet FRR. Akce budou tedy 

financovány zapojením FRR ve výši 4 855 000,00 Kč. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS zvyšují s ÚZ 00010 o částku                 4 855 000,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              4 855 000,00 Kč, 

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

fondů zvyšuje o částku                                                                                      4 855 000,00 Kč. 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                 4 855 000,00 Kč. 

 

 

č. 26. Dle sdělení organizačního odboru byla MPSV zamítnuta dotace na projekt „Pořízení 

strategických dokumentů, pasportů a komunikačních nástrojů pro potřeby SMH“ a z tohoto 

důvodu nebude realizována. V příjmové části schváleného rozpočtu 2020 ekonomického 

odboru byla tato dotace zapracována ve výši 4 273 000,00 Kč na položce 4116 – Neinvestiční 

přijaté dotace ze SR a o tuto částku budou příjmy EO sníženy. Ve výdajové části schváleného 

rozpočtu byla dotace zapracována u organizačního odboru a to ve výši 1 808 000,00 Kč, tedy 

pouze výdaje roku 2020 a o tuto částku budou výdaje ORG sníženy. Z důvodu vyrovnání příjmů 

a výdajů rozpočtu bude o rozdíl 2 465 000,00 Kč snížena rezerva EO. 

 

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

ze SR s ÚZ 104113013, org 19043 snižují o částku                                           450 000,00 Kč 

a s ÚZ 104513013, org 19043 snižují o částku                                                3 823 000,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 104113013, org 19043 snižují o částku    181 000,00 Kč, 

s ÚZ 1015130130, org 19043 o částku                                                             1 536 000,00 Kč                                                  

a s ÚZ 00000, org 19043 o částku                                                                         91 000,00 Kč. 

 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují    

o částku                                                                                                              2 465 000,00 Kč. 

 

 

č. 27. Na základě dosažené skutečnosti v příjmové části rozpočtu OJ 10 Ostatní dotace a dary 

na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů se upraví příjmy na této položce. Jedná se  

o vratky průtokových dotací. Tyto finanční prostředky jsou prostřednictvím zřizovatele zasílány 

OŠK poskytovateli dotace do státního rozpočtu. Tyto příjmy nejsou rozpočtovány ve 

schváleném rozpočtu v příjmech ani výdajích  OŠK a proto se nyní navýší jak příjmová, tak 

výdajová část rozpočtu OŠK. 

 

Výše vratek níže uvedených příspěvkových organizací: 

MŠ Přímá 6 454,00 Kč 

MŠ Radniční 6 454,00 Kč 

MŠ Švabinského 47 279,00 Kč 

Celkem 60 187,00 Kč 
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Tímto se rozpočtované příjmy OJ 10 – Ostatní dotace a dary na položce 2229 – Ostatní 

přijaté vratky transferů zvyšují o částku                                                            60 187,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OŠK se zvyšují o částku                                                    60 187,00 Kč. 

 

 

č. 28. Na základě dosažené skutečnosti v příjmové části rozpočtu EO na položce 2229 – Ostatní 

přijaté vratky transferů se upraví příjmy na této položce. Jedná se  

o vratky průtokových dotací Sociálních služeb města Havířov na vzdělávání. Tyto finanční 

prostředky jsou prostřednictvím zřizovatele vráceny EO poskytovateli dotace do rozpočtu 

Moravskoslezského kraje. Tyto příjmy nejsou rozpočtovány ve schváleném rozpočtu 

v příjmech ani výdajích EO a proto se nyní navýší jak příjmová, tak výdajová část rozpočtu, ve 

výdajích rezerva EO. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 

zvyšují s ÚZ 359 o částku                                                                                        8 746,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují 

o  částku                                                                                                                    8 746,00 Kč. 

 

 

č. 29. 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. Příjmová položka 2329 ve 

schváleném rozpočtu EO 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                                                                         31 300,00 Kč, 

OÚR se zvyšuje příjem o částku                                                                            17 390,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                          1 474 000,00 Kč. 

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

snižují o částku                                                                                                   1 522 690,00 Kč. 

 

 

č. 30. 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                                                                                                                 186 490,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                      186 490,00 Kč. 

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

                                                                                                                              186 490,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 186 490,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 31. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto 

příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. 
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Rozpočtované příjmy OŽP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

zvyšují o částku                                                                                                        14 900,00 Kč 

dále pak se se zvyšují na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu o částku                                                                                                        52 846,00 Kč. 

a současně se zvyšují na položce 1335 – Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 

o částku                                                                                                                       860,00 Kč. 

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                      68 606,00 Kč. 

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

                                                                                                                                 68 606,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                   68 606,00 Kč. 

 

 

č. 32.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro níže uvedené základní školy  

v celkové výši 168 790,00 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                                                                                                                         

                                                                                                                              168 790,00 Kč. 

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

příspěvkové organizace: 

ZŠ Gorkého o částku                         116 205,00 Kč 

ZŠ a MŠ Zelená o částku  52 585,00 Kč 

Celkem  168 790,00 Kč 

 

 

č. 33.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro příspěvkovou organizaci ASTERIX – 

středisko volného času dětí a mládeže Havířov (dále jen „ASTERIX“) ve výši 290 405,00 Kč. 

Pojistné události školských zařízení jsou vždy do úprav zařazovány až po doložení faktur OŠK. 

U ASTERIXU došlo k větší pojistné události – prasknutí vodovodního potrubí pro teplou vodu 

a k vytopení místností. Nyní potřebují finanční prostředky na likvidaci škody  

a nákup poškozeného inventáře. Postupně organizace doloží OŠK faktury ve výši  

66 323,00 Kč (dle vyčíslení pojistné události pojišťovnou u movitých věcí) v termínu do konce 

července 2020. Pokud by finanční prostředky ASTERIX nevyčerpal, bude o tuto částku snížen 

příspěvek na provoz.  

 

Rozpočtované příjmy OŠK se na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují o částku                                                                                                                         

                                                                                                                              290 405,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtovaný příspěvek na provoz pro ASTERIX s ÚZ 00000 zvyšuje o částku                                                                                                                         

                                                                                                                              290 405,00 Kč. 

 

 

č. 34. Město Havířov získalo pojistná plnění v celkové výši 29 323,00 Kč. Tato pojistná plnění 

jsou určena pro Správu sportovních a rekreačních zařízení Havířov k úhradě vzniklých škod.  

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

o částku                                                                                                                   29 323,00 Kč. 

a současně se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00000 pro Správu sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov o částku                                                             29 323,00 Kč. 

 



 8 

 

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 2 484 919,65 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 1 495 608,64 

tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se snížily oproti prvním rozpočtovým úpravám  

o 1 430,25 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými dotacemi, ale i snížením  

o dotaci, která městu nebyla přiznána. 

 

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 

Upravený 

rozpočet II.  

r. 2020 

tř. 1 - daňové příjmy 79,97 79,90 79,98 

tř. 2 - nedaňové příjmy 2,10 2,10 2,17 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,11 0,11 0,11 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 82,18 82,11 82,26 

tř. 4 - přijaté transfery 17,82 17,89 17,74 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 
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Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách II. ve výši 2 830 766,21 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 12 201,25 tis. Kč a jejich upravený rozpočet 

je 989 311,01 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

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

a zapojením FRR a FRHA do výdajů. Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 9 944,40 tis. Kč než 

rozpočtové úpravy I. a dosáhly hodnoty 1 841 455,20 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek 

po konsolidaci jsou ve výši 1 479 062,43 tis. Kč a došlo ke zvýšení oproti rozpočtovým 

úpravám I. o 5 172,33 tis. Kč, kdy se z důvodu nařízení vlády musely navýšit mzdové 

prostředky pro organizační odbor a městskou policii. 

Po druhých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 334 471,91,00 tis. Kč 

na částku  - 345 846,56 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. 

Upravený 

rozpočet II. 

FRR 189 778,00 192 513,17 245 384,00 145 640,15 140 943,35 

FRHA 31 479,00 31 687,91 25 478,00 25 686,91 19 686,91 

FŽP 893,00 946,77 643,00 696,77 765,38 

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

FB 1 292,00 1 352,78 842,00 993,00 246,54 

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

Celkem účelové fondy 290 216,00 329 219,68 283 973,00 203 157,88 191 783,23 

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

ZBÚ 189 944,00 244 415,11 0,00 0,00 0,00 

Celkem 483 446,00 577 615,59 287 264,00 207 143,68 195 769,03 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet + 

přesuny r. 2020  

Upravený 

rozpočet II.  

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 9 828,01 7 371,76 

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 dokrytí mzdových 

prostředků a dotací z kraje pro DSH, SSmH, 

SANTÉ 

19 500,00 4 031,45 

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

Celkem 40 350,01 22 425,21 

 

 

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 
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Příjmy celkem +1 495 608,64 

Výdaje celkem -1 841 455,20 

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 + 568 063,08 

z toho: FRR 293 764,13  

 FRHA 12 004,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 243 474,00  

 FB 1 382,95  

 FVPA 10 000,00  

 SF 7 188,00  
Příjmy fondů - 191 126,22 

z toho: FRR 2 688,90  

 FRHA 3,00  

 FŽP 68,61  

 FNB 170 731,00  

 FB 276,71  

 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 

 

 



Důvodová zpráva: 

 

Město Havířov bylo v roce 2019 zřizovatelem 42 příspěvkových organizací, a to příspěvkové 

organizace školského charakteru a ostatní příspěvkové organizace. Všechny tyto organizace 

mají právní subjektivitu. 

Mezi příspěvkové organizace školského charakteru patří 18 MŠ a 17 ZŠ. Rovněž mezi školské 

organizace také patří příspěvková organizace ASTERIX. Tyto školské organizace mají část 

výdajů financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje (jedná se o přímé 

výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení). Tyto finanční 

prostředky nejsou převáděny na účty školských organizací prostřednictvím účtu zřizovatele, ale 

přímo na účty školských organizací.  

Do skupiny ostatní příspěvkové organizace patří celkem 6 příspěvkových organizací: Domov 

seniorů Havířov, Městská knihovna Havířov, Městské kulturní středisko Havířov, SANTÉ – 

centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov, Sociální služby města 

Havířova a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (s účinnosti od 1. 7. 2018 se 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov stala správcem objektu Zámek). 

 

Každá příspěvková organizace byla zřízena za tím účelem, aby pro město Havířov zajišťovala  

určitou činnost, respekt. více činností. Výčet těchto činností je dán zřizovací listinou 

příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vytváří příspěvková organizace vlastní výnosy, 

ale také i vlastní náklady. Tyto vlastní náklady jsou určeny na chod vlastní organizace, ale 

především na činnosti, které má příspěvková organizace podle zřizovací listiny zajišťovat  

a vykonávat. Rozdíl mezi těmito výnosy a náklady je saldo = výsledek hospodaření. 

Rozpočtovaný výsledek hospodaření by měl být větší než 0 anebo se rovnat 0. K dosažení 

takového výsledku hospodaření musí zřizovatel (město Havířov) poskytnout příspěvkové 

organizaci ze svých vlastních prostředků neinvestiční příspěvek na provoz. Tento příspěvek na 

provoz se stává součástí výnosů příspěvkové organizace. 

Mimo hlavní činnosti může mít příspěvková organizace i činnost vedlejší (doplňkovou). Tato 

činnost musí být uvedena ve zřizovací listině. Vedlejší činnost není dotována, přesto by mělo 

platit pravidlo, že výnosy z vedlejší činnosti jsou větší a nebo minimálně rovny nákladům 

vedlejší činnosti. Dosažený výsledek hospodaření z vedlejší činnosti použije příspěvková 

organizace v hlavní činnosti.  

 

Zřizovatel může příspěvkové organizaci poskytnout investiční příspěvek. Ze státních fondů  

jiných veřejných rozpočtů může být příspěvkové organizaci poskytnuta investiční dotace. 

Investiční příspěvek a investiční dotace není ve výnosech, ale je zdrojem fondu investic. 

Dle ustanovení § 102, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, plní úlohu zřizovatele příspěvkových organizací RMH. Proto také 

RMH schvaluje hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací.  

 

 

Mateřské školy: 

MŠ dosáhly za rok 2019 výsledek hospodaření +684,06 tis. Kč (tj. z hlavní a vedlejší činnosti). 

Oproti roku 2018, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši  

1 266,33 tis. Kč, je to snížení o 582,27 tis. Kč. S nulovým výsledkem hospodaření v r. 2019 

skončilo 5 MŠ, v r. 2018 to byla 1 MŠ. Největší výsledek hospodaření měla MŠ Petřvaldská 

+168,65 tis. Kč. Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +684,06 tis. Kč je podíl 

vedlejší činnosti 2,66 % (v roce 2018 to bylo 3,21 %). 
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V následující tabulce jsou MŠ dány do 2 skupin a to podle toho, zda mají jen hlavní činnost 

anebo i činnost vedlejší (v tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Výnosy          ∑ 175 377,90 153 221,51 +22 156,39 515,27 949,13 -433,86 

Náklady        ∑ 174 712,04 151 995,86 +22 716,18 497,07 908,45 -411,38 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+665,86 +1 225,65 -559,79 +18,20 +40,68 -22,48 

 

Vedlejší činnost vykonávalo v roce 2019 celkem 10 MŠ (MŠ Balzacova, MŠ ČSA,  

MŠ E. Holuba, MŠ Lípová, MŠ Mládí, MŠ Moravská, MŠ Petřvaldská, MŠ Přímá,  

MŠ Švabinského a MŠ U Stromovky). 

 

 

Základní školy: 

Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2019 je ve výši 2 858,18 tis. Kč (tj. z hlavní a vedlejší 

činnosti). Oproti roku 2018, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši  

1 909,94 tis. Kč, je to nárůst o 948,24 tis. Kč.  

Ze 17 ZŠ měla záporný hospodářský výsledek 1 ZŠ, a to ZŠ F. Hrubína (z toho v hlavní činnosti 

činil +18,85 tis. Kč a ve vedlejší činnosti činil -283,80 tis. Kč).  Ztráta ve výši  

283,80 tis. Kč ve vedlejší činnosti se týká činnosti bazénu. Náklady a výnosy týkající se činnosti 

bazénu, má základní škola evidované v hlavní činnosti i doplňkové činnosti. 

Nulový výsledek hospodaření neměla žádná  ZŠ, v roce 2018 to byla 1 ZŠ. V roce 2019 měla 

nejvyšší výsledek hospodaření ZŠ Žákovská a to +504,25 tis. Kč. 

Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +2 858,18 tis. Kč je podíl vedlejší 

činnosti 46,17 % (v roce 2018 to bylo 62,25 %). 

 

 

V následující tabulce jsou ZŠ rozděleny do 2 skupin podle toho, zda mají jen hlavní činnost 

anebo i činnost vedlejší (v tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019 - 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019 - 2018 

Výnosy          ∑ 532 555,82 473 420,39 +59 135,43 10 341,17 10 239,74 +101,43 

Náklady        ∑ 531 017,28 472 699,46 +58 317,82 9 021,53 9 050,73 -29,20 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+1 538,54 +720,93 +817,61 +1 319,64 +1 189,01 +130,63 

 

Z celkového počtu ZŠ (17) vykonává pouze hlavní činnost  jen jedna ZŠ (ZŠ a MŠ Zelená). 

Zbývajících 16 ZŠ vykonává jak hlavní tak i vedlejší činnost. 

 

 

Výsledky hospodaření podle jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2019 a 2018  jsou 

uvedeny v Příloze č. 1.  
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ASTERIX 

Příspěvková organizace ASTERIX vykonává pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření je 

za rok 2019 ve výši +137,13 tis. Kč. Oproti roku 2018 je výsledek hospodaření nižší  

o 214,76 tis. Kč. Meziroční index výsledku hospodaření je 0,3897. Výnosy jsou při meziročním 

srovnání vyšší o 1 597,09 tis. Kč a rovněž náklady oproti roku 2018 vzrostly, a to  

o 1 811,85 tis. Kč.   

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy 14 919,36 13 322,27 +1 597,09 1,1199 

Náklady 14 782,23 12 970,38 +1 811,85 1,1397 

Výsledek hospodaření +137,13 +351,89 -214,76 0,3897 

 

 

 

Domov seniorů Havířov 

DSH dosáhl v roce 2019 kladný hospodářský výsledek, a to +0,90 tis. Kč. V roce 2018 byl 

výsledek hospodaření nulový. Výnosy za rok 2019 dosáhly v hlavní činnosti výše  

137 059,13 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu o 11 933,94 tis. Kč. Na zvýšení 

výnosů v roce 2019 měl vliv meziročně vyšší příspěvek na provoz  - zřizovatel, a to  

o 5 100,00 tis. Kč, příspěvek na provoz – z jiných rozpočtů - dotace z MSK, a to  

o 5 345,00 tis. Kč a rovněž tržby z prodeje služeb, kde je nárůst o 1 765,36 tis. Kč. 

Náklady DSH spojené s hlavní činností se meziročně zvýšily o 11 933,68 tis. Kč. Na růstu 

nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. Při meziročním 

srovnání došlo ke zvýšení o 7 778,63 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se rovněž podílela spotřeba 

materiálu, a to o 780,15 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy    137 059,13  125 125,19 +11 933,94 1,0954 

Náklady 137 059,80  125 126,12 +11 933,68 1,0954 

Výsledek hospodaření -0,67 -0,93 +0,26 0,7204 

 

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 29,52 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti 

se zvýšily o 28,88 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč) 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy 38,88 9,36 +29,52 4,1538 

Náklady 37,31 8,43 +28,88 4,4259 

Výsledek hospodaření +1,57 +0,93 +0,64 1,6882 
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Městská knihovna Havířov 

MK má jen hlavní činnost. V roce 2019 bylo dosaženo nulového výsledku hospodaření. V roce 

2018 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, a to + 451,16 tis. Kč.  

Výnosy MK jsou oproti roku 2018 vyšší o 378,96 tis. Kč a náklady o 830,12 tis. Kč. Při 

meziročním porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz od 

zřizovatele, a to o 420,00 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení výnosů z prodeje služeb, a to -

147,72 tis. Kč. 

Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2018 o 830,12 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se 

nejvíce podílely opravy a udržování, kde došlo ke zvýšení o 142,35 tis. Kč  

a osobní náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 802,42 tis. Kč. 

Naproti tomu došlo ke snížení u spotřeby materiálu, a to o 68,82 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy 25 786,10 25 407,14 +378,96 1,0149 

Náklady 25 786,10 24 955,98 +830,12 1,0333 

Výsledek hospodaření 0,00 +451,16 -451,16 - 

 

 

 

Městské kulturní středisko Havířov 

MKS mělo v roce 2019 výsledek hospodaření v celkové výši +2,19 tis. Kč. Oproti roku 2018 

je to pokles o 3,16 tis. Kč. MKS má hlavní i vedlejší činnost.  

Výnosy z hlavní činnosti meziročně vzrostly o 1 525,39 tis. Kč. Na zvýšení výnosů MKS má 

významný podíl zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 3 970,12 tis. Kč. Naproti 

tomu došlo k patrnému snížení u tržeb z prodeje služeb, a to o 278,15 tis. Kč 

Náklady z hlavní činnosti MKS se meziročně zvýšily, a to o 1 688,90 tis. Kč. Na růst nákladů 

se nejvíce podílely ostatní služby, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 1 044,83 tis. Kč  

a u položky spotřeba materiálu, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 267,23 tis. Kč.  

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy 79 541,94 78 016,54 +1 525,40 1,0196 

Náklady 81 042,48 79 353,58 +1 688,90 1,0213 

Výsledek hospodaření -1 500,54 -1 337,04 -163,50 1,1223 

 

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně snížily  o 214,87 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti 

se snížily o 375,22 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč) 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy 2 122,34 2 337,21 -214,87 0,9081 

Náklady 619,60 994,82 -375,22 0,6228 

Výsledek hospodaření +1 502,74 +1 342,39 +160,35 1,1195 



 5 

Sociální služby města Havířova 

SSmH vykonávají pouze hlavní  činnost. Výsledek hospodaření za rok 2019 byl v celkové výši 

+936,27 tis. Kč. V roce 2018 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření, a to +5 846,81 tis. 

Kč. 

Výnosy SSmH jsou oproti roku 2018 vyšší o 3 514,07 tis. Kč a náklady o 8 424,61 tis. Kč. Při 

meziročním porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz od 

zřizovatele, a to o 1 669,57 tis. Kč a příspěvku na provoz – dotace MPSV, MSK, a to 

o 1 046,25 tis. Kč. Rovněž u tržeb z prodeje služeb je nárůst o 251,32 tis. Kč. Naproti tomu 

došlo ke snížení zejména u tržeb za prodané zboží, a to o 414,28 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se 

nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení  

o 4 873,92 tis. Kč a u oprav a udržování, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 1 704,93 tis. Kč. 

Naproti tomu došlo ke snížení nákladů u ostatních služeb, a to o 481,74 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč)  

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy 88 523,64 85 009,57  +3 514,07 1,0413 

Náklady 87 587,37 79 162,76 +8 424,61 1,1064 

Výsledek hospodaření +936,27 +5 846,81 -4 910,54 0,1601 

 

 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

SSRZ má hlavní i vedlejší činnost. V roce 2019 bylo dosaženo nulového výsledku hospodaření. 

V roce 2018 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, a to  

+505,71 tis. Kč.  

Výnosy SSRZ z hlavní činnosti se meziročně zvýšily o 8 765,52 tis. Kč. Při meziročním 

porovnání výnosových položek je patrný významný nárůst příspěvku na provoz – zřizovatel,  

a to o 5 989,13 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení výnosů zejména 

u tržeb z prodeje služeb, a to  o 219,43 tis. Kč. Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 

2018 o 8 242,64 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené 

zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 3 561,69 tis. Kč, spotřeba materiálu, kde došlo ke 

zvýšení o 311,75 tis. Kč a statní DDHM, kde došlo ke zvýšení o 713,12 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy 71 564,70 62 799,18 +8 765,52 1,1396 

Náklady 69 711,24 61 468,60 +8 242,64 1,1341 

Výsledek hospodaření +1 853,46 +1 330,58 +522,88 1,3930 

 

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně zvýšily o 1 999,51 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti 

se zvýšily o 3 028,10 tis. Kč.  
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Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč) 

 

 

 

SANTÉ - centrum ambulantních  a pobytových sociálních služeb 

SANTÉ vykonává pouze hlavní činnost. Výsledek hospodaření za rok 2019 je vyrovnaný  

a dosáhl nulové hodnoty. Také v roce 2018 bylo dosaženo stejného výsledku  

hospodaření.  

Výnosy SANTÉ se meziročně zvýšily o 2 687,98 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových 

položek je patrný významný nárůst u příspěvku na provoz – MPSV,  

a to o 1 728,50 tis. Kč a u příspěvku na provoz – zřizovatel, a to o 757,55 tis. Kč. 

Náklady SANTÉ se meziročně rovněž zvýšily o 2 687,98 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se nejvíce 

podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení  

o 1 739,98 tis. Kč a spotřeba materiálu, kde došlo ke zvýšení o 204,43 tis. Kč. Naproti tomu 

došlo u ostatních nákladů ke snížení nákladů , a to o 204,57 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z hlavní činnosti (tis. Kč) 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy 29 205,31 26 517,33 +2 687,98 1,1014 

Náklady 29 205,31 26 517,33 +2 687,98 1,1014 

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,0000 

 

 

 

Celkové meziroční porovnání výnosů, nákladů a výsledku hospodaření všech (42) 

příspěvkových organizací (tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Výnosy          ∑ 1 154 533,90 1 042 839,12 +111 694,78 18 298,08 16 816,35 +1 481,73 

Náklady        ∑ 1 150 903,85 1 034 250,07 +116 653,78 17 309,39 15 068,21 +2 241,18 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+3 630,05 +8 589,05 +4 959,00 +988,69 +1 748,14 -759,45 

 

 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Rozdíl 

2019-2018 

Index 

2019:2018 

Výnosy 5 280,42 3 280,91 +1 999,51 1,6094 

Náklady 7 133,88 4 105,78 +3 028,10 1,7375 

Výsledek hospodaření -1 853,46 -824,87 -1 028,59 2,2470 
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V Příloze č. 2 je přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2019 

a 2018 v členění na hlavní a vedlejší činnost. V Příloze č. 4 je uveden návrh rozdělení výsledků 

hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 do peněžních fondů. 

 

 

 

Rozdělení příspěvkových organizací do skupin podle výše dosaženého výsledku hospodaření 

(tis. Kč a počet příspěvkových organizací): 

 

Výsledek 

hospodaření 

Příspěvková 

organizace 

Z
á

p
o

rn
ý

 H
V

  

 

0 

 

 

do 

5 

od 5 

do 

10 

od 10 

do 20 

od 

20 

do 

50 

od 50 

do100 

od 100 

do 250 

od 

250 

do 

500 

od 

500 

do 

1000 

od 

1000 

do 

2000 

od 

2000 

do 

5000 

nad 

5000 

MŠ 0 5 2 1 3 2 2 3 0 0 0 0 0 

ZŠ 1 0 1 0 1 1 2 5 5 1 0 0 0 

ASTERIX 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ostatní 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Celkem 1 8 5 1 4 3 4 9 5 2 0 0 0 

 

 

Příspěvkové organizace, v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tvoří tyto své peněžní fondy: 

a) rezervní fond (RF), 

b) fond investic (FI), 

c) fond odměn (FO), 

d) fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). 

 

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. Zásady tvorby 

a použití těchto peněžních fondů jsou stanoveny v § 30 až 33 tohoto zákona.  
 

 

Rezervní fond 

 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě 

schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu 

odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže 

skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než její 

provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu  

a do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary 

a prostředky převedené podle § 28 odst. 6. 

 

Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle 

§ 28 odst. 6, používá příspěvková organizace: 

a) k dalšímu rozvoji své činnosti, 

b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 

c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, 

d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. 

Účelově určené peněžní dary se použijí v souladu s jejich určením. 
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Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu, 

s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 6, 

použila k posílení svého fondu investic. 

 

 

Toky na rezervním fondu za rok 2019 (v tis. Kč): 

 
Počáteční 

stav 

k 1.1.2019 

Převod 

VH 

(2018) na 

RF 

Tvorba 

RF 

v         r. 

2019 

Převod 

z RF do 

FI 

Zapojení 

RF 

Konečný 

stav 

k 31.12.2019 

MŠ 8 727,37 +888,03 +4 250,01 -744,28 -6 969,66 6 151,47 

ZŠ 15 183,06 +1 317,19 +17 027,48 -700,00 -13 205,14 19 622,59 

ASTERIX 355,24 +251,89 +276,89 -150,00 -374,91 359,11 

DSH 4 715,58 0,00 +248,56 0,00 -219,47 4 744,67 

MK 1 964,00 +451,15 +3,50 276,29 146,63 1 995,73 

MKS 0,00 +5,35 +296,20 0,00 -296,20 5,35 

SSmH 86,69 +3 846,81 +4,80 0,00 -3,04 3 935,26 

SSRZ 475,21 +505,71 0,00 -65,00 -605,81 310,10 

SANTÉ 2 172,49 0,00 +140,40 0,00 -102,28 2 210,62 

CELKEM 33 679,64 +7 266,14 +22 247,84 -1 935,57 -21 923,15 39 334,90 
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Fond investic 
 

Fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb.  

Zdrojem fondu investic jsou: 

a) peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,  

b) investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele, 

c) investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, 

d) příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel 

podle svého rozhodnutí připustí, 

e) peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné 

k investičním účelům, 

f) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové 

organizace, 

g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

 

Tvorba fondu investic z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v hlavní 

činnosti není, v případě městem Havířov zřízených příspěvkových organizací, krytá. Tyto 

odpisy jsou kryty jen u vedlejší činnosti. Proto v čerpání fondů investic je i vyvedení odpisů 

z ostatních výnosů z činnosti. Stavy fondů investic příspěvkových organizací uvedených 

v Příloze č. 1 jsou finančně kryty. 

 

Fond investic příspěvkové organizace se používá: 

a) na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 

c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, 

d) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost. 

Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních úvěrů nebo 

půjček. 

 

Toky na fondu investic za rok 2019 (v tis. Kč) 

 
Počáteční 

stav 

k 1.1.2019 

Tvorba FI  

v r. 2019 

Převod 

z RF do FI 

Zapojení 

FI 

Konečný stav 

k 31.12.2019 

MŠ 326,46 +4 654,99 +744,28 -5 118,58 607,15 

ZŠ 2 558,23 +27 712,31 +700,00 -29 018,03 1 952,51 

ASTERIX 59,94 +191,60 +150,00 -373,69 27,85 

DSH 2 914,91 0,00 0,00 -600,77 2 314,14 

MK 113,68 0,00 +276,29 -178,08 211,89 

MKS 439,58 +8 405,67 0,00 -8 405,67 439,58 

SSmH 158,95 +3 889,39 0,00 -3 517,41 530,93 

SSRZ 678,99 +21 380,36 +65,00 -20 694,75 1 429,60 

SANTÉ 1 080,86 +1 645,76 0,00 -984,63 1 741,99 

CELKEM 8 331,60 +67 880,08 +1 935,57 -68 891,61 9 255,64 

Pozn.: v tabulce jsou ve sloupci „Tvorba FI“ zahrnuty i nekryté odpisy, ty jsou však současně 

zahrnuty i ve sloupci „Zapojení FI“. 
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Fond odměn 
 

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do 

výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % objemu prostředků na platy stanoveného 

zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově určenými na platy. 

Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel. 

Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné 

překročení stanoveného objemu prostředků na platy. 

 

Toky na fondu odměn za rok 2019 (v tis. Kč): 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2019 

Převod VH 

(2018) na FO 
Zapojení FO 

Konečný stav 

k 31.12.2019 

MŠ 739,58 +378,29 -28,00 1 089,87 

ZŠ 1 813,47 +592,75 -150,99 2 255,23 

ASTERIX 307,60 +100,00 -21,28 386,32 

DSH 189,72 0,00 0,00 189,72 

MK 544,89 0,00 0,00 544,90 

MKS 71,25 0,00 0,00 71,25 

SSmH 372,29 +2 000,00 - 560,42 1 811,87 

SSRZ 1 281,42 0,00 -575,15 706,27 

SANTÉ 485,48 0,00 0,00 485,48 

CELKEM 5 805,70 +3 071,04 -1 335,84 7 540,91 
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FKSP 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové 

organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy 

a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou 

práci. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu  

 

s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci 

účetní závěrky.  

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších 

potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žákům 

středních odborných učilišť a učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při 

prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 

pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným 

fyzickým nebo i právnickým osobám. 

Další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb stanoví 

Ministerstvo financí vyhláškou. 
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Toky na fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2019 (v tis. Kč) 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2019 
Tvorba FKSP 

Zapojení 

FKSP 

Konečný stav 

k 31.12.2019 

MŠ 1 359,87 +1 921,76 -1 622,17 1 659,46 

ZŠ 4 047,71 +6 056,66 -5 267,95 4 836,42 

ASTERIX 197,16 +135,06 -58,98 273,24 

DSH 803,30 +1 417,55 -1 133,49 1 087,86 

MK 216,66 +270,27 -238,31 248,62 

MKS 34,32 +308,09 -329,75 12,66 

SSmH 336,07 +931,84 -960,94 306,97 

SSRZ 203,28 +547,23 -512,02 238,49 

SANTÉ 303,85 +333,16 -250,04 386,97 

CELKEM 7 502,72 +11 921,62 -10 373,65 9 050,69 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Počáteční a konečné stavy fondů všech příspěvkových organizací za rok 2018 jsou uvedeny 

v Příloze č. 1. 
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Úpravy schváleného rozpočtu ze strany PO – změny závazných ukazatelů 

 

V souladu s Pravidly pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů 

rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení, předkládají PO:  

Čl. IV, bodu 5. - PO předkládají požadavky na změnu závazných ukazatelů nákladových účtů 

o více než 250 tis. Kč, včetně odůvodnění, ke schválení RMH prostřednictvím odvětvového 

odboru MMH. 

Požadavek na změnu závazného ukazatele předložilo 5 PO (3 ZŠ, SVČ ASTERIX a DSH). 

 

Přehled změn výše závazných ukazatelů (v tis. Kč): 

    

Příspěvková organizace  Ukazatel Schváleno  
Návrh 

změny 
Rozdíl 

ZŠ Gorkého Ostatní náklady 4 501,00 4 972,00 +471,00 

ZŠ F. Hrubína Opravy a udržování 497,00 786,00 +289,00 

 Ostatní náklady 3 039,00 3 431,00 +392,00 

ZŠ K. Světlé Nákup majetku DDHM 380,00 657,00 +277,00 

SVČ ASTERIX Opravy a udržování 450,00 725,00 +275,00 

Domov seniorů Havířov Opravy a udržování 2 000,00 2 600,00 +600,00 

 Nákup drobného majetku 250,00 600,00 +350,00 

 Nákup majetku DDHM 1 900,00 3 150,00 +1 250,00 

 Osobní náklady 98 564,00 99 100,00 +536,00 

 Ostatní náklady 23 586,00 24 000,00 +414,00 

 

 

 

Žádná městem zřízená příspěvková organizace nevytváří ze své činnosti takové výnosy, které 

by financovaly její potřeby, a to ani s přispěním vedlejší činnosti. Proto město Havířov 

poskytuje svým příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz a v určitých případech 

investiční příspěvky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byla na příspěvky na provoz určena 

částka 278 619,00 tis. Kč (ze zdrojů města). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení 

příspěvků na provoz, které poskytnul zřizovatel, na částku 285 679,92 tis. Kč. 

Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byla ve schváleném rozpočtu určena částka 

11 608,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách to bylo 13 257,99 tis. Kč. 

Do schváleného rozpočtu se nezahrnují neinvestiční a investiční dotace (transfery), protože 

poskytovatelem těchto průtokových dotací není město Havířov a jsou řešeny až v průběhu roku.  

 

 

Přehled příspěvků na provoz, investičních příspěvků,  neinvestičních a investičních dotací za 

rok 2019 (v tis. Kč): 

 

 
Příspěvek na provoz 

„Schválený rozpočet“ 

Příspěvek na provoz 

„Upravený 

rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

příspěvek na provoz 

MŠ 22 707,00 22 931,84 22 931,84 

ZŠ 59 618,00 61 967,28 61 967,28 
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ASTERIX 3 154,00 3 099,60 3 099,60 

DSH 28 000,00 30 600,00 30 600,00 

MK 22 580,00 22 580,90 22 580,90 

MKS 43 750,00 44 784,93 44 784,93 

SSmH 46 482,00 46 500,57 46 500,57 

SSRZ 40 943,00 42 999,80 42 999,80 

SANTÉ 11 385,00 10 215,00 10 215,00 

CELKEM 278 619,00 285 679,92 285 679,92 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Investiční příspěvek 

„Schválený rozpočet“ 

Investiční příspěvek 

„Upravený 

rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

investiční příspěvek 

MŠ 313,00 313,00 313,00 

ZŠ 1 355,00 1 834,99 1 834,99 

ASTERIX 0,00 0,00 0,00 

DSH 0,00 0,00 0,00 

MK 0,00 0,00 0,00 

MKS 0,00 0,00 0,00 

SSmH 2 460,00 2 460,00 2 460,00 

SSRZ 7 480,00 7 480,00 7 480,00 

SANTÉ 0,00 1 170,00 1 170,00 
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CELKEM 11 608,00 13 257,99 13 257, 

 

 
Skutečně přijaté 

neinvestiční dotace 

Skutečně přijaté 

investiční dotace 
Přijaté dotace celkem 

MŠ 1 429,20 0,00 1 429,20 

ZŠ 20 875,31 8 442,23 29 317,54 

ASTERIX 140,00 0,00 140,00 

DSH 36 796,00 0,00 36 796,00 

MK 1 039,00 0,00 1 039,00 

MKS 100,00 0,00 100,00 

SSmH 13 320,00 0,00 13 320,00 

SSRZ 0,00 0,00 0,00 

SANTÉ 12 287,50 0,00 12 287,50 

CELKEM 85 987,01 8 442,23 94 429,24 

 

 

 

ZMH v roce 2019 schválilo Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov použití 

vyúčtovaných účelově vázaných prostředků z r. 2018 pro středisko Zámek Havířov ve výši  

222 000,00 Kč na opravy technického zabezpečení budovy Zámku a jeho venkovní fasády  

v r. 2019.  

SSRZ Havířov                222 000,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2019 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 467 340,00 Kč Městskému 

kulturnímu středisku Havířov z důvodu navýšení hodinových sazeb za požární a bezpečnostní 

služby. 

MKS                   467 340,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2019 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 86 000,00 Kč Městskému 

kulturnímu středisku Havířov z důvodu navýšení počtu stran periodika Radniční listy. 

MKS                     86 000,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2019 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 2 600 000,00 Kč Domovu 

seniorů Havířov z důvodu navýšení zákonných příplatků jak za směnnost, tak za 

neuropsychickou zátěž. Dalším důvodem je nižší dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

o 4 000 000,00 Kč, než kolik bylo žádáno. 

DS                2 600 000,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2019 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 2 031 000,00 Kč Správě 

sportovních a rekreačních zařízení na provoz nutný k pokrytí všech nákladů příspěvkové 

organizace. Finanční prostředky byly účelově vázáné, které SSRZ eviduje jako zálohové 

neinvestiční prostředky určené k vyúčtování. 

SSRZ Havířov             2 031 000,00 Kč 
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ZMH v roce 2019 schválilo snížení příspěvku na provoz o částku 1 170 000,00 Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 170 000,00 Kč SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb 

SANTÉ                               1 170 000,00 Kč 

 

 

  

 

Rovněž ZMH v roce 2019 mateřským školám, základním školám a středisku volného času 

schválilo (v Kč): 

 

PO Účel zvýšení příspěvku Celková 

výše 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle novely 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb.“ a v prostředcích na platy dle nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů 

+57 200,00 

Zvýšení příspěvku na provoz o náklady související s úpravou  

a zpětnou montáží skříní po rekonstrukci objektu – MŠ Horymírova 

+83 000,00 

Zvýšení příspěvku na provoz na výměnu dopravního řadiče, včetně 

montáže a SW v rámci modernizace a obnovy stávajícího dětského 

dopravního hřiště na odloučeném pracovišti na MŠ Místní – MŠ 

Petřvaldská (z FNB) 

+95 000,00 

Zvýšení příspěvku na provoz na nákup koloběžek, stojanů  

a kompresoru na kola - MŠ Petřvaldská (z FNB) 

+21 000,00 

Zvýšení příspěvku na provoz na poskytnutí finančních odměn  

zaměstnancům za práci nad rámec jejich pracovních povinností  

z důvodu rekonstrukce budovy 

     MŠ Lípová  

     MŠ Horymírova  

 

 

 

+48 000,00 

+34 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ 

Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle novely 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb., a v prostředcích na platy dle nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů 

+187 300,00 

Zabezpečení kroužků od 1. 2. 2019 v rámci dohod o provedení práce 

– ZŠ Školní 

+16 300,00 

Dofinancování plavání žáků v r. 2019 +546 760,00 

Dofinancování výjimky z počtu žáků – ZŠ Selská +981 000,00 

Dofinancování výjimky z počtu žáků – ZŠ Kpt. Jasioka +388 000,00 

Zvýšení příspěvku na provoz o ,,Havířovskou ligu základních škol – 

umístění“ 

+30 000,00 

Zajištění financování nákupu konvektomatu – ZŠ Mládežnická: 

     snížení schváleného příspěvku na provoz na rok 2019  

     zvýšení investičního příspěvku 

 

-176 000,00 

+478 000,00 

Úprava 10 % podílu města, a to poměr neinvestiční (příspěvek na 

provoz) a investiční části (investiční příspěvek) v rámci projektu ITI – 

ZŠ Žákovská 

      snížení schváleného příspěvku na provoz  

      zvýšení investičního příspěvku 

 

 

 

-1 987,00 

+1 987,00 

Zvýšení příspěvku na provoz z důvodu oprav tříd pro kmenové žáky 

školy a vybavení kabinetu v souvislosti se stěhováním a uvolněním 

tříd pro spolek Naše Montessa, z.s. Havířov – ZŠ M. Kudeříkové 

+180 000,00 
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Zvýšení příspěvku na provoz z důvodu provedení čištění topného 

systému – ZŠ M. Kudeříkové 

89 000,00 

SVČ Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle novely 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb., a v prostředcích na platy dle nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů 

+3 200,00 

Realizace rekreačních tuzemských pobytů dětí +110 000,00 

Snížení příspěvku na provoz na základě vyúčtování akcí (Příměstské 

tábory, Tuzemský integrovaný rekondiční pobyt H. Bečva, Tuzemský 

rekreační pobyt Jižní Čechy), na který mělo SVČ prostředky již ve 

schváleném rozpočtu na rok 2019 anebo byl zvýšen příspěvek na 

provoz rozpočtovou úpravou 

-167 600,00 

 

 

 

 

ZMH rovněž schválilo zvýšení příspěvků na provoz o pojistná plnění, kdy došlo k pojistným 

událostem a příspěvkové organizace si škody hradily z vlastních zdrojů, popř. jejich část. 

Pojistná plnění jsou připisována na účet města (v Kč): 

 

 Celkové zvýšení příspěvku na provoz o pojistné plnění 

MŠ 1 040,00 

ZŠ 108 915,00 

ASTERIX 0,00 

DSH 0,00 

MK 900,00 

MKS 481 591,00 

SSmH 18 570,00 

SSRZ 0,00 

SANTÉ 0,00 

CELKEM 611 016,00 

 

 

 

 

 

 

Přehled změn transferů příspěvkovým organizacím mezi schváleným rozpočtem a konečným 

rozpočtem roku 2019 a dosaženou skutečností je v Příloze č. 3. 

 

 



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2019 k 31.12. 2019 k 1.1. 2019 k 31.12. 2019 k 1.1. 2019 k 31.12. 2019 k 1.1. 2019 k 31.12. 2019

MŠ Balzacova +157,09 +62,84 28,00 28,00 75,81 39,20 1 056,72 972,11 24,71 325,29

MŠ "U kamarádů" +17,02 +18,18 0,00 0,00 29,91 23,85 63,07 16,96 1,42 0,00

MŠ ČSA +59,33 +91,66 251,95 301,95 47,25 57,85 979,42 785,73 3,46 3,46

MŠ E. Holuba +0,05 +20,49 0,00 0,00 87,40 101,34 187,07 193,46 10,23 13,10

MŠ Horymírova +41,83 +145,30 6,00 36,00 119,44 148,12 141,82 132,44 25,76 25,75

MŠ Lípová +2,72 +150,30 7,00 107,30 73,75 79,83 63,01 430,18 1,48 1,48

MŠ Mládí +22,25 +68,21 29,00 29,00 109,56 139,32 531,18 339,35 0,18 0,18

MŠ Moravská +100,14 +69,94 0,00 30,00 14,57 48,09 655,31 290,20 22,60 22,60

MŠ Okružní +0,00 +90,95 25,00 45,00 73,63 56,29 716,64 304,06 18,30 18,30

MŠ Petřvaldská +168,65 +1,33 75,30 75,30 247,76 352,73 1 217,11 496,50 33,80 33,80

MŠ Přímá +0,00 +36,13 0,00 0,00 47,80 64,89 220,42 213,92 0,04 0,04

MŠ Puškinova +11,89 +93,49 0,00 30,00 112,53 130,19 505,21 203,03 11,90 13,07

MŠ Radniční +5,40 +170,16 77,18 107,17 202,13 252,24 337,27 515,60 3,55 0,15

MŠ Sukova +86,69 +107,26 73,00 123,00 19,91 19,97 43,32 16,15 0,00 0,00

MŠ Švabinského +0,00 +4,14 0,00 0,00 19,96 26,70 570,25 241,31 1,27 1,27

MŠ U Jeslí +0,00 +119,54 40,00 40,00 20,16 21,57 707,11 412,07 1,33 1,33

MŠ U Stromovky +11,00 +16,41 40,50 50,50 35,26 59,81 114,94 126,34 0,07 0,07

MŠ U Topolů +0,00 0,00 86,65 86,65 23,04 37,47 617,50 462,06 166,36 147,26

MŠ celkem +684,06 +1 266,33 739,58 1 089,87 1 359,87 1 659,46 8 727,37 6 151,47 326,46 607,15

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2018

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

r. 2019

Příloha č. 1



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2019 k 31.12. 2019 k 1.1. 2019 k 31.12. 2019 k 1.1. 2019 k 31.12. 2019 k 1.1. 2019 k 31.12. 2019

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2018

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

r. 2019

ZŠ 1. máje +176,00 +228,35 125,00 170,00 388,87 546,29 222,05 1 701,29 68,64 69,60

ZŠ F. Hrubína -264,95 0,00 284,22 284,22 459,37 593,11 932,65 1 773,04 662,30 399,68

ZŠ a MŠ Frýdecká +90,56 +15,34 40,20 40,20 233,61 319,74 1 624,17 716,29 49,82 60,27

ZŠ Gen. Svobody +144,41 +109,72 15,00 15,00 307,14 392,69 618,50 1 727,75 19,42 3,81

ZŠ Gorkého +76,07 +37,28 0,00 0,00 256,47 258,72 164,28 843,92 50,52 79,02

ZŠ Jarošova +32,20 +145,21 19,65 69,65 101,94 123,94 373,71 311,46 28,44 31,29

ZŠ K. Světlé +17,55 +147,89 118,79 118,79 95,49 142,72 427,52 1 294,63 17,76 18,08

ZŠ Kpt. Jasioka +227,56 +236,50 99,76 187,97 148,91 253,51 303,23 1 070,67 49,09 49,09

ZŠ M. Kudeříkové +294,85 +155,62 90,00 110,00 425,20 590,22 1 779,57 890,90 129,36 138,52

ZŠ M. Pujmanové +103,76 +164,07 75,00 100,00 191,95 227,15 334,20 1 426,52 17,80 23,37

ZŠ Mládežnická +372,93 +73,16 203,40 203,40 555,54 331,82 904,57 2 120,73 117,73 4,88

ZŠ Moravská +286,47 +230,18 85,00 85,00 150,31 161,19 1 012,17 696,21 225,28 176,72

ZŠ a MŠ Na Nábřeží +265,21 +64,55 197,77 197,77 183,36 205,53 2 068,56 1 111,67 232,25 276,27

ZŠ a MŠ Selská +231,24 +10,26 144,00 144,00 166,55 224,76 34,26 872,45 0,00 0,00

ZŠ Školní +299,76 +197,84 221,81 371,81 77,29 99,21 1 456,21 1 146,14 107,09 101,76

ZŠ a MŠ Zelená +0,31 +2,75 46,49 47,04 176,45 138,46 1 085,90 486,53 0,08 0,08

ZŠ Žákovská +504,25 +91,22 47,38 110,38 129,26 227,36 1 841,51 1 432,39 782,65 520,07

ZŠ celkem +2 858,18 +1 909,94 1 813,47 2 255,23 4 047,71 4 836,42 15 183,06 19 622,59 2 558,23 1 952,51

Příloha č. 1



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2019 k 31.12. 2019 k 1.1. 2019 k 31.12. 2019 k 1.1. 2019 k 31.12. 2019 k 1.1. 2019 k 31.12. 2019

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2018

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

r. 2019

ASTERIX +137,13 +351,89 307,60 386,32 197,16 273,24 355,24 359,11 59,94 27,85

Domov seniorů Havířov +0,90 0,00 189,72 189,72 803,80 1 087,86 4 715,58 4 744,67 2 914,91 2 314,14

MK +0,00 +451,16 544,89 544,90 216,66 248,62 1 964,00 1 995,73 113,68 211,89

MKS +2,19 +5,35 71,25 71,25 34,32 12,66 0,00 5,35 439,58 439,58

SSmH +936,27 +5 846,81 372,29 1 811,87 336,07 306,97 86,69 3 935,26 158,95 530,93

SSRZ +0,00 +505,71 1 281,42 706,27 203,28 238,49 475,21 310,10 678,99 1 429,60

SANTÉ +0,00 0,00 485,48 485,48 303,85 386,97 2 172,49 2 210,62 1 080,86 1 741,99

Velké PO celkem +1 076,49 +7 160,92 3 252,65 4 195,81 2 095,14 2 554,81 9 769,21 13 560,84 5 446,91 6 695,98

Celkem +4 618,73 +10 337,19 5 805,70 7 540,91 7 502,72 9 050,69 33 679,64 39 334,90 8 331,60 9 255,64

Příloha č. 1



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2019

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Výnosy 15 815,45 13 849,72 160,86 290,89 15 976,31 14 140,61

Náklady 15 667,64 13 811,76 151,59 266,01 15 819,23 14 077,77

Hospod. výsledek +147,81 +37,96 +9,27 +24,88 +157,08 +62,84

Výnosy 5 854,16 5 161,28 4,00 22,00 5 858,16 5 183,28

Náklady 5 794,83 5 069,62 4,00 22,00 5 798,83 5 091,62

Hospod. výsledek +59,33 +91,66 0,00 0,00 +59,33 +91,66

Výnosy 11 655,65 10 092,50 276,28 301,80 11 931,93 10 394,30

Náklady 11 655,65 10 073,33 276,23 300,48 11 931,88 10 373,81

Hospod. výsledek 0,00 +19,17 +0,05 +1,32 +0,05 +20,49

Výnosy 8 783,37 7 610,06 0,00 22,50 8 783,37 7 632,56

Náklady 8 741,54 7 464,76 0,00 22,50 8 741,54 7 487,26

Hospod. výsledek +41,83 +145,30 0,00 0,00 +41,83 +145,30

Výnosy 9 601,23 9 048,19 13,10 50,47 9 614,33 9 098,66

Náklady 9 601,23 8 901,57 10,38 46,79 9 611,61 8 948,36

Hospod. výsledek 0,00 +146,62 +2,72 +3,68 +2,72 +150,30

Výnosy 10 220,20 9 110,33 4,30 25,40 10 224,50 9 135,73

Náklady 10 197,94 9 043,32 4,30 24,20 10 202,24 9 067,52

Hospod. výsledek +22,26 +67,01 0,00 +1,20 +22,26 +68,21

Výnosy 13 536,71 12 263,90 37,23 92,29 13 573,94 12 356,19

Náklady 13 442,73 12 198,09 31,07 88,16 13 473,80 12 286,25

Hospod. výsledek +93,98 +65,81 +6,16 +4,13 +100,14 +69,94

Výnosy 6 521,62 5 634,29 0,00 0,00 6 521,62 5 634,29

Náklady 6 521,62 5 543,34 0,00 0,00 6 521,62 5 543,34

Hospod. výsledek 0,00 +90,95 0,00 0,00 0,00 +90,95

Výnosy 21 764,92 17 503,84 7,73 43,19 21 772,65 17 547,03

Náklady 21 596,28 17 503,84 7,73 41,86 21 604,01 17 545,70

Hospod. výsledek +168,64 0,00 0,00 +1,33 +168,64 +1,33

Výnosy 8 059,07 8 067,77 4,68 18,00 8 063,75 8 085,77

Náklady 8 059,07 8 031,64 4,68 18,00 8 063,75 8 049,64

Hospod. výsledek 0,00 +36,13 0,00 0,00 0,00 +36,13

Výnosy 8 386,42 7 119,17 0,00 0,00 8 386,42 7 119,17

Náklady 8 374,53 7 025,68 0,00 0,00 8 374,53 7 025,68

Hospod. výsledek +11,89 +93,49 0,00 0,00 +11,89 +93,49

Výnosy 15 883,84 13 372,83 0,00 21,20 15 883,84 13 394,03

Náklady 15 878,44 13 202,67 0,00 21,20 15 878,44 13 223,87

Hospod. výsledek +5,40 +170,16 0,00 0,00 +5,40 +170,16

Výnosy 6 937,39 6 125,57 0,00 0,00 6 937,39 6 125,57

Náklady 6 850,70 6 018,31 0,00 0,00 6 850,70 6 018,31

Hospod. výsledek +86,69 +107,26 0,00 0,00 +86,69 +107,26

Výnosy 6 291,11 5 507,17 2,66 21,59 6 293,77 5 528,76

Náklady 6 291,11 5 507,17 2,66 17,45 6 293,77 5 524,62

Hospod. výsledek 0,00 0,00 0,00 +4,14 0,00 +4,14

MŠ Moravská

MŠ Okružní

MŠ Petřvaldská

MŠ Přímá

MŠ Puškinova

MŠ Radniční

MŠ Sukova

MŠ Švabinského

MŠ Mládí

CelkemVedlejší činnost

MŠ Balzacova

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

MŠ ČSA

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

MŠ Lípová



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2019

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

CelkemVedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 8 575,12 7 947,05 0,00 18,00 8 575,12 7 965,05

Náklady 8 558,09 7 928,87 0,00 18,00 8 558,09 7 946,87

Hospod. výsledek +17,03 +18,18 0,00 0,00 +17,03 +18,18

Výnosy 5 666,78 4 727,54 0,00 0,00 5 666,78 4 727,54

Náklady 5 666,78 4 608,00 0,00 0,00 5 666,78 4 608,00

Hospod. výsledek 0,00 +119,54 0,00 0,00 0,00 +119,54

Výnosy 5 435,26 4 595,92 4,43 21,80 5 439,69 4 617,72

Náklady 5 424,26 4 579,51 4,43 21,80 5 428,69 4 601,31

Hospod. výsledek +11,00 +16,41 0,00 0,00 +11,00 +16,41

Výnosy 6 389,60 5 484,38 0,00 0,00 6 389,60 5 484,38

Náklady 6 389,60 5 484,38 0,00 0,00 6 389,60 5 484,38

Hospod. výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy 175 377,90 153 221,51 515,27 949,13 175 893,17 154 170,64

Náklady 174 712,04 151 995,86 497,07 908,45 175 209,11 152 904,31

Hospod. výsledek +665,86 +1 225,65 +18,20 +40,68 +684,06 +1 266,33

Výnosy 45 696,59 41 496,74 396,98 449,18 46 093,57 41 945,92

Náklady 45 658,96 41 407,42 258,61 310,15 45 917,57 41 717,57

Hospod. výsledek +37,63 +89,32 +138,37 +139,03 +176,00 +228,35

Výnosy 36 202,44 32 034,25 1 252,18 1 128,80 37 454,62 33 163,05

Náklady 36 183,59 32 045,59 1 535,98 1 117,46 37 719,57 33 163,05

Hospod. výsledek +18,85 -11,34 -283,80 +11,34 -264,95 0,00

Výnosy 30 354,41 26 484,97 111,97 95,87 30 466,38 26 580,84

Náklady 30 283,83 26 489,17 91,99 76,33 30 375,82 26 565,50

Hospod. výsledek +70,58 -4,20 +19,98 +19,54 +90,56 +15,34

Výnosy 41 286,87 36 818,49 510,27 573,38 41 797,14 37 391,87

Náklady 41 238,58 36 796,52 414,15 485,63 41 652,73 37 282,15

Hospod. výsledek +48,29 +21,97 +96,12 +87,75 +144,41 +109,72

Výnosy 37 227,52 33 512,96 477,66 504,70 37 705,18 34 017,66

Náklady 37 189,90 33 525,81 439,21 454,57 37 629,11 33 980,38

Hospod. výsledek +37,62 -12,85 +38,45 +50,13 +76,07 +37,28

Výnosy 15 106,40 14 247,34 29,63 47,75 15 136,03 14 295,09

Náklady 15 074,25 14 110,25 29,58 39,63 15 103,83 14 149,88

Hospod. výsledek +32,15 +137,09 +0,05 +8,12 +32,20 +145,21

Výnosy 30 627,43 27 287,50 86,45 106,26 30 713,88 27 393,76

Náklady 30 657,44 27 187,24 38,88 58,63 30 696,32 27 245,87

Hospod. výsledek -30,01 +100,26 +47,57 +47,63 +17,56 +147,89

Výnosy 17 767,16 17 061,07 111,54 98,71 17 878,70 17 159,78

Náklady 17 539,92 16 824,96 111,23 98,32 17 651,15 16 923,28

Hospod. výsledek +227,24 +236,11 +0,31 +0,39 +227,55 +236,50

Výnosy 31 002,03 26 711,26 590,78 696,56 31 592,81 27 407,82

Náklady 30 722,63 26 559,42 575,33 692,78 31 297,96 27 252,20

Hospod. výsledek +279,40 +151,84 +15,45 +3,78 +294,85 +155,62

MŠ celkem

ZŠ 1. máje

ZŠ F. Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

ZŠ K. Světlé

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ M. Kudeříkové

MŠ U Topolů

MŠ U Jeslí

MŠ U Stromovky

MŠ  "U kamarádů"                  



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2019

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

CelkemVedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 31 378,01 27 208,27 537,64 556,40 31 915,65 27 764,67

Náklady 31 298,12 27 086,35 513,77 514,25 31 811,89 27 600,60

Hospod. výsledek +79,89 +121,92 +23,87 +42,15 +103,76 +164,07

Výnosy 45 176,01 41 769,46 1 337,72 1 390,32 46 513,73 43 159,78

Náklady 45 240,14 42 108,41 900,66 978,21 46 140,80 43 086,62

Hospod. výsledek -64,13 -338,95 +437,06 +412,11 +372,93 +73,16

Výnosy 48 351,37 41 947,15 2 764,15 2 830,20 51 115,52 44 777,35

Náklady 48 351,37 41 947,15 2 477,68 2 600,02 50 829,05 44 547,17

Hospod. výsledek 0,00 0,00 +286,47 +230,18 +286,47 +230,18

Výnosy 45 372,17 40 703,18 1 074,07 755,11 46 446,24 41 458,29

Náklady 45 247,62 40 653,22 933,42 740,52 46 181,04 41 393,74

Hospod. výsledek +124,55 +49,96 +140,65 +14,59 +265,20 +64,55

Výnosy 11 158,69 9 742,87 18,66 31,97 11 177,35 9 774,84

Náklady 10 929,60 9 733,37 16,50 31,21 10 946,10 9 764,58

Hospod. výsledek +229,09 +9,50 +2,16 +0,76 +231,25 +10,26

Výnosy 17 690,49 15 408,04 97,96 54,84 17 788,45 15 462,88

Náklady 17 401,01 15 211,66 87,68 53,38 17 488,69 15 265,04

Hospod. výsledek +289,48 +196,38 +10,28 +1,46 +299,76 +197,84

Výnosy 10 239,95 8 971,27 0,00 0,00 10 239,95 8 971,27

Náklady 10 239,64 8 968,52 0,00 0,00 10 239,64 8 968,52

Hospod. výsledek +0,31 +2,75 0,00 0,00 +0,31 +2,75

Výnosy 37 918,28 32 015,57 943,51 919,69 38 861,79 32 935,26

Náklady 37 760,68 32 044,40 596,86 799,64 38 357,54 32 844,04

Hospod. výsledek +157,60 -28,83 +346,65 +120,05 +504,25 +91,22

Výnosy 532 555,82 473 420,39 10 341,17 10 239,74 542 896,99 483 660,13

Náklady 531 017,28 472 699,46 9 021,53 9 050,73 540 038,81 481 750,19

Hospod. výsledek +1 538,54 +720,93 +1 319,64 +1 189,01 +2 858,18 +1 909,94

Výnosy 14 919,36 13 322,27 0,00 0,00 14 919,36 13 322,27

Náklady 14 782,23 12 970,38 0,00 0,00 14 782,23 12 970,38

Hospod. výsledek +137,13 +351,89 0,00 0,00 +137,13 +351,89

Výnosy 137 059,13 125 125,19 38,88 9,36 137 098,01 125 134,55

Náklady 137 059,80 125 126,12 37,31 8,43 137 097,11 125 134,55

Hospod. výsledek -0,67 -0,93 +1,57 +0,93 +0,90 0,00

Výnosy 25 786,10 25 407,14 0,00 0,00 25 786,10 25 407,14

Náklady 25 786,10 24 955,98 0,00 0,00 25 786,10 24 955,98

Hospod. výsledek 0,00 +451,16 0,00 0,00 0,00 +451,16

Výnosy 79 541,94 78 016,54 2 122,34 2 337,21 81 664,28 80 353,75

Náklady 81 042,48 79 353,58 619,60 994,82 81 662,08 80 348,40

Hospod. výsledek -1 500,54 -1 337,04 +1 502,74 +1 342,39 +2,20 +5,35

Výnosy 88 523,64 85 009,57 0,00 0,00 88 523,64 85 009,57

Náklady 87 587,37 79 162,76 0,00 0,00 87 587,37 79 162,76

Hospod. výsledek +936,27 +5 846,81 0,00 0,00 +936,27 +5 846,81

MK

MKS

SSmH

ZŠ Moravská

ZŠ a MŠ Na 

Nábřeží

ZŠ a MŠ Selská

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Zelená

ZŠ Žákovská

ZŠ celkem

ASTERIX

Domov seniorů 

Havířov

ZŠ Mládežnická

ZŠ M. Pujmanové



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2019

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2018

CelkemVedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 71 564,70 62 799,18 5 280,42 3 280,91 76 845,12 66 080,09

Náklady 69 711,24 61 468,60 7 133,88 4 105,78 76 845,12 65 574,38

Hospod. výsledek +1 853,46 +1 330,58 -1 853,46 -824,87 0,00 +505,71

Výnosy 29 205,31 26 517,33 0,00 0,00 29 205,31 26 517,33

Náklady 29 205,31 26 517,33 0,00 0,00 29 205,31 26 517,33

Hospod. výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy 446 600,18 416 197,22 7 441,64 5 627,48 454 041,82 421 824,70

Náklady 445 174,53 409 554,75 7 790,79 5 109,03 452 965,32 414 663,78

Hospod. výsledek +1 425,65 +6 642,47 -349,15 +518,45 +1 076,50 +7 160,92

Výnosy 1 154 533,90 1 042 839,12 18 298,08 16 816,35 1 172 831,98 1 059 655,47

Náklady 1 150 903,85 1 034 250,07 17 309,39 15 068,21 1 168 213,24 1 049 318,28

Hospod. výsledek +3 630,05 +8 589,05 +988,69 +1 748,14 +4 618,74 +10 337,19

Příspěvkové 

organizace 

ostatní celkem

Příspěvkové 

organizace 

celkem

SSRZ

SANTÉ



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2019

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2019          

Skutečnost             

1 - 12/2019
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1
příspěvek na provoz 1 970,00 1 921,20 1 921,20 -48,80
z toho:  
     ÚZ 00000 1 970,00 1 921,20 1 921,20 -48,80
investiční příspěvek 73,00 73,00 73,00 0,00
z toho:  
     ÚZ 00000 73,00 73,00 73,00 0,00
příspěvek na provoz 845,00 846,90 846,90 +1,90
z toho: 

     ÚZ 00000 845,00 846,90 846,90 +1,90
příspěvek na provoz 1 144,00 1 149,60 1 149,60 +5,60
z toho:  

     ÚZ 00000 1 144,00 1 149,60 1 149,60 +5,60
příspěvek na provoz 1 120,00 1 240,30 1 240,30 +120,30
z toho: 
     ÚZ 00000 1 120,00 1 240,30 1 240,30 +120,30
příspěvek na provoz 1 520,00 1 575,50 1 575,50 +55,50
z toho:  
     ÚZ 00000 1 520,00 1 575,50 1 575,50 +55,50
neinvestiční dotace 0,00 644,23 644,23 +644,23
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 459,64 459,64 +459,64
     ÚZ 103133063 0,00 81,11 81,11 +81,11
     ÚZ 120513014 0,00 87,96 87,96 +87,96
     ÚZ 120113014 0,00 15,52 15,52 +15,52
příspěvek na provoz 1 160,00 1 164,00 1 164,00 +4,00
z toho:  
       ÚZ 00000 1 160,00 1 164,00 1 164,00 +4,00
příspěvek na provoz 2 019,00 2 029,20 2 029,20 +10,20
z toho:  

     ÚZ 00000 2 019,00 2 029,20 2 029,20 +10,20
neinvestiční dotace 0,00 120,54 120,54 +120,54
z toho:
     ÚZ 120513014 0,00 102,46 102,46 +102,46
     ÚZ 120113014 0,00 18,08 18,08 +18,08
příspěvek na provoz 905,00 908,14 908,14 +3,14
z toho:  
     ÚZ 00000 905,00 908,14 908,14 +3,14
neinvestiční dotace 0,00 256,58 256,58 +256,58
z toho:
     ÚZ 120513014 0,00 218,09 218,09 +218,09
     ÚZ 120113014 0,00 38,49 38,49 +38,49
příspěvek na provoz 2 643,00 2 755,20 2 755,20 +112,20
z toho:  
     ÚZ 00000 2 643,00 2 639,20 2 639,20 -3,80
     ÚZ 00113 0,00 116,00 116,00 +116,00
neinvestiční dotace 0,00 117,67 117,67 +117,67
z toho:
     ÚZ 120513014 0,00 100,02 100,02 +100,02
     ÚZ 120113014 0,00 17,65 17,65 +17,65
příspěvek na provoz 1 050,00 1 027,00 1 027,00 -23,00
z toho:  
     ÚZ 00000 1 050,00 1 027,00 1 027,00 -23,00
příspěvek na provoz 1 070,00 1 044,80 1 044,80 -25,20
z toho: 
     ÚZ 00000 1 070,00 1 044,80 1 044,80 -25,20
investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 100,00 100,00 100,00 0,00
příspěvek na provoz 1 952,00 1 958,30 1 958,30 +6,30
z toho:  
     ÚZ 00000 1 952,00 1 958,30 1 958,30 +6,30

MŠ E. Holuba

MŠ Přímá

MŠ Mládí

MŠ Puškinova

MŠ Okružní 

MŠ Petřvaldská

MŠ Radniční

MŠ Horymírova

Organizační jednotky

MŠ Balzacova

MŠ ČSA

MŠ Moravská

MŠ Lípová



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2019

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2019          

Skutečnost             

1 - 12/2019
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 907,00 909,50 909,50 +2,50
z toho:  

     ÚZ 00000 907,00 909,50 909,50 +2,50
investiční příspěvek 65,00 65,00 65,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 65,00 65,00 65,00 0,00
příspěvek na provoz 750,00 753,90 753,90 +3,90
z toho:  
     ÚZ 00000 750,00 753,90 753,90 +3,90
příspěvek na provoz 857,00 842,70 842,70 -14,30
z toho:  
     ÚZ 00000 857,00 842,70 842,70 -14,30
neinvestiční dotace 0,00 290,18 290,18 +290,18
z toho:
     ÚZ 120513014 0,00 246,65 246,65 +246,65
     ÚZ 120113014 0,00 43,53 43,53 +43,53
příspěvek na provoz 995,00 1 001,00 1 001,00 +6,00
z toho:  

     ÚZ 00000 995,00 1 001,00 1 001,00 +6,00
investiční příspěvek 75,00 75,00 75,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 75,00 75,00 75,00 0,00
příspěvek na provoz 1 060,00 1 062,30 1 062,30 +2,30
z toho:  
     ÚZ 00000 1 060,00 1 062,30 1 062,30 +2,30
příspěvek na provoz 740,00 742,30 742,30 +2,30
z toho:  
     ÚZ 00000 740,00 742,30 742,30 +2,30
příspěvek na provoz 22 707,00 22 931,84 22 931,84 +224,84
z toho:  
     ÚZ 00000 22 707,00 22 815,84 22 815,84 +108,84
     ÚZ 00113 0,00 116,00 116,00 +116,00
investiční příspěvek 313,00 313,00 313,00 0,00
z toho:  

     ÚZ 00000 313,00 313,00 313,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 1 429,20 1 429,20 +1 429,20
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 459,64 459,64 +459,64
     ÚZ 103133063 0,00 81,11 81,11 +81,11
     ÚZ 120513014 0,00 755,18 755,18 +755,18
     ÚZ 120113015 0,00 133,27 133,27 +133,27

MŠ U Topolů

MŠ U Stromovky

MŠ "U kamarádů"                              

MŠ U Jeslí

MŠ Švabinského

MŠ Sukova

MŠ celkem



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2019

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2019          

Skutečnost             

1 - 12/2019
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 716,00 3 781,24 3 781,24 +65,24
z toho:  
     ÚZ 00000 3 716,00 3 781,24 3 781,24 +65,24
neinvestiční dotace 0,00 2 338,10 2 338,10 +2 338,10
z toho:

     ÚZ 103133063 0,00 350,72 350,72 +350,72
     ÚZ 103533063 0,00 1 987,38 1 987,38 +1 987,38
příspěvek na provoz 3 252,00 3 269,10 3 269,10 +17,10
z toho:  
     ÚZ 00000 3 252,00 3 269,10 3 269,10 +17,10
z toho: vázané prostředky 300,00 300,00 300,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 2 072,29 2 072,29 +2 072,29
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 052,27 1 052,27 +1 052,27
     ÚZ 103133063 0,00 185,69 185,69 +185,69
     ÚZ 107117015 0,00 42,07 42,07 +42,07
     ÚZ 107517016 0,00 715,09 715,09 +715,09
     ÚZ 120513014 0,00 65,59 65,59 +65,59
     ÚZ 120113014 0,00 11,58 11,58 +11,58
investiční dotace 0,00 681,66 681,66 +681,66
z toho:

     ÚZ 107117968 0,00 37,87 37,87 +37,87
     ÚZ 107517969 0,00 643,79 643,79 +643,79
příspěvek na provoz 3 460,00 3 510,37 3 510,37 +50,37
z toho:  
     ÚZ 00000 3 460,00 3 510,37 3 510,37 +50,37
investiční příspěvek 35,00 35,00 35,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 35,00 35,00 35,00 0,00
příspěvek na provoz 3 496,00 3 564,94 3 564,94 +68,94
z toho:  
     ÚZ 00000 3 496,00 3 564,94 3 564,94 +68,94
neinvestiční dotace 0,00 2 067,05 2 067,05 +2 067,05
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 1 604,99 1 604,99 +1 604,99
     ÚZ 103133063 0,00 283,24 283,24 +283,24
     ÚZ 120513014 0,00 152,00 152,00 +152,00
     ÚZ 120113014 0,00 26,82 26,82 +26,82
příspěvek na provoz 3 450,00 3 501,87 3 501,87 +51,87
z toho:  
     ÚZ 00000 3 450,00 3 501,87 3 501,87 +51,87
neinvestiční dotace 0,00 1 283,42 1 283,42 +1 283,42
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 999,27 999,27 +999,27
     ÚZ 103133063 0,00 176,34 176,34 +176,34
     ÚZ 120513014 0,00 91,64 91,64 +91,64
     ÚZ 120113014 0,00 16,17 16,17 +16,17
investiční příspěvek 160,00 160,00 160,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 160,00 160,00 160,00 0,00
příspěvek na provoz 2 645,00 2 674,08 2 674,08 +29,08
z toho:  
     ÚZ 00000 2 645,00 2 674,08 2 674,08 +29,08
neinvestiční dotace 0,00 1 299,58 1 299,58 +1 299,58
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 803,68 803,68 +803,68
     ÚZ 103133063 0,00 141,83 141,83 +141,83
     ÚZ 120513014 0,00 300,96 300,96 +300,96
     ÚZ 120113014 0,00 53,11 53,11 +53,11

ZŠ F.Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká                               

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

ZŠ 1.Máje



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     
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VIII.                   
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Skutečnost             

1 - 12/2019
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 2 906,00 2 967,34 2 967,34 +61,34
z toho:  

     ÚZ 00000 2 906,00 2 967,34 2 967,34 +61,34
neinvestiční dotace 0,00 2 909,66 2 909,66 +2 909,66
z toho:
     ÚZ 103133063 0,00 248,36 248,36 +248,36
     ÚZ 103533063 0,00 1 407,40 1 407,40 +1 407,40
     ÚZ 107117015 0,00 65,31 65,31 +65,31
     ÚZ 107517016 0,00 1 110,28 1 110,28 +1 110,28
     ÚZ 120113014 0,00 11,75 11,75 +11,75
     ÚZ 120513014 0,00 66,56 66,56 +66,56
investiční dotace 0,00 1 032,20 1 032,20 +1 032,20
z toho:

     ÚZ 107117968 0,00 57,34 57,34 +57,34
     ÚZ 107517969 0,00 974,86 974,86 +974,86
příspěvek na provoz 3 038,00 3 443,44 3 443,44 +405,44
z toho:  
     ÚZ 00000 3 038,00 3 443,44 3 443,44 +405,44
neinvestiční dotace 0,00 813,22 813,22 +813,22
z toho:
     ÚZ 103133063 0,00 121,98 121,98 +121,98
     ÚZ 103533063 0,00 691,24 691,24 +691,24
příspěvek na provoz 3 840,00 4 182,40 4 182,40 +342,40
z toho:  
     ÚZ 00000 3 840,00 4 171,50 4 171,50 +331,50
     ÚZ 00010 0,00 10,90 10,90 +10,90
příspěvek na provoz 4 005,00 3 992,20 3 992,20 -12,80
z toho:  
     ÚZ 00000 4 005,00 3 992,20 3 992,20 -12,80
neinvestiční dotace 0,00 1 845,32 1 845,32 +1 845,32
z toho:
     ÚZ 120113014 0,00 46,25 46,25 +46,25
     ÚZ 120513014 0,00 262,10 262,10 +262,10
     ÚZ 103133063 0,00 230,55 230,55 +230,55
     ÚZ 103533063 0,00 1 306,42 1 306,42 +1 306,42
příspěvek na provoz 3 793,00 3 710,41 3 710,41 -82,59
z toho:  
     ÚZ 00000 3 793,00 3 686,42 3 686,42 -106,58
     ÚZ 00010 0,00 23,99 23,99 +23,99
neinvestiční dotace 0,00 2 262,88 2 262,88 +2 262,88
z toho:
     ÚZ 103133063 0,00 339,43 339,43 +339,43
     ÚZ 103533063 0,00 1 923,45 1 923,45 +1 923,45
investiční příspěvek 0,00 478,00 478,00 +478,00
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 478,00 478,00 +478,00
příspěvek na provoz 5 641,00 5 746,38 5 746,38 +105,38
z toho:  
     ÚZ 00000 5 641,00 5 746,38 5 746,38 +105,38
investiční příspěvek 750,00 750,00 750,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 750,00 750,00 750,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 1 350,76 1 350,76 +1 350,76
z toho:
     ÚZ 103133063 0,00 202,55 202,55 +202,55
     ÚZ 103533063 0,00 1 147,78 1 147,78 +1 147,78
     ÚZ 107117015 0,00 0,02 0,02 +0,02
     ÚZ 107517016 0,00 0,41 0,41 +0,41
investiční dotace 0,00 2 197,04 2 197,04 +2 197,04
z toho:

     ÚZ 107117968 0,00 122,06 122,06 +122,06
     ÚZ 107517969 0,00 2 074,98 2 074,98 +2 074,98

ZŠ M.Pujmanové

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ Mládežnická

ZŠ K. Světlé

ZŠ M.Kudeříkové                           

ZŠ Moravská



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2019

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2019          

Skutečnost             

1 - 12/2019
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 6 708,00 6 781,48 6 781,48 +73,48
z toho:  
     ÚZ 00000 6 708,00 6 781,48 6 781,48 +73,48
investiční příspěvek 350,00 350,00 350,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 350,00 350,00 350,00 0,00
neinvestiční dotace 0,00 951,99 951,99 +951,99
z toho:
     ÚZ 107117015 0,00 52,89 52,89 +52,89
     ÚZ 107517016 0,00 899,10 899,10 +899,10
investiční dotace 0,00 2 570,60 2 570,60 +2 570,60
z toho:

     ÚZ 107117968 0,00 142,81 142,81 +142,81
     ÚZ 107517969 0,00 2 427,79 2 427,79 +2 427,79
příspěvek na provoz 1 304,00 2 292,62 2 292,62 +988,62
z toho:  
     ÚZ 00000 1 304,00 2 292,62 2 292,62 +988,62
neinvestiční dotace 0,00 963,30 963,30 +963,30
z toho:

     ÚZ 103133063 0,00 144,49 144,49 +144,49
     ÚZ 103533063 0,00 818,81 818,81 +818,81
příspěvek na provoz 3 068,00 3 143,48 3 143,48 +75,48
z toho:  
     ÚZ 00000 3 068,00 3 134,39 3 134,39 +66,39
     ÚZ 00010 0,00 9,09 9,09 +9,09
neinvestiční dotace 0,00 428,00 428,00 +428,00
z toho:

     ÚZ 120113014 0,00 64,20 64,20 +64,20
     ÚZ 120513014 0,00 363,80 363,80 +363,80
investiční příspěvek 60,00 60,00 60,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 60,00 60,00 60,00 0,00
příspěvek na provoz 1 339,00 1 365,94 1 365,94 +26,94
z toho:  
     ÚZ 00000 1 339,00 1 365,94 1 365,94 +26,94
příspěvek na provoz 3 957,00 4 039,99 4 039,99 +82,99
z toho:  
     ÚZ 00000 3 957,00 4 013,71 4 013,71 +56,71
     ÚZ 00010 0,00 26,28 26,28 +26,28
neinvestiční dotace 0,00 289,74 289,74 +289,74
z toho:
     ÚZ 107117015 0,00 16,10 16,10 +16,10
     ÚZ 107517016 0,00 273,64 273,64 +273,64
investiční příspěvek 0,00 1,99 1,99 +1,99
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 1,99 1,99 +1,99
investiční dotace 0,00 1 960,73 1 960,73 +1 960,73
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 108,93 108,93 +108,93
     ÚZ 107517969 0,00 1 851,80 1 851,80 +1 851,80

ZŠ a MŠ Zelená                                         

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

ZŠ a MŠ Selská                                          

ZŠ Školní

ZŠ Žákovská



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2019

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2019          

Skutečnost             

1 - 12/2019
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 59 618,00 61 967,28 61 967,28 +2 349,28
z toho:  

     ÚZ 00000 59 618,00 61 897,02 61 897,02 +2 279,02
     ÚZ 00010 0,00 70,26 70,26 +70,26

neinvestiční dotace 0,00 20 875,31 20 875,31 +20 875,31
z toho:

     ÚZ 103133063 0,00 2 425,18 2 425,18 +2 425,18
     ÚZ 103533063 0,00 13 742,69 13 742,69 +13 742,69

     ÚZ 107117016 0,00 2 998,52 2 998,52 +2 998,52

     ÚZ 107517015 0,00 176,39 176,39 +176,39

     ÚZ 120113014 0,00 229,88 229,88 +229,88

     ÚZ 120513014 0,00 1 302,65 1 302,65 +1 302,65
investiční příspěvek 1 355,00 1 834,99 1 834,99 +479,99
z toho:  

      ÚZ 00000 1 355,00 1 834,99 1 834,99 +479,99
investiční dotace 0,00 8 442,23 8 442,23 +8 442,23
z toho:

     ÚZ 107117968 0,00 469,01 469,01 +469,01
     ÚZ 107517969 0,00 7 973,22 7 973,22 +7 973,22
příspěvek na provoz 3 154,00 3 099,60 3 099,60 -54,40
z toho:
     ÚZ 00000 3 154,00 3 099,60 3 099,60 -54,40
neinvestiční dotace 0,00 140,00 140,00 +140,00
z toho:  

     ÚZ 00332 0,00 70,00 70,00 +70,00
     ÚZ 00337 0,00 28,70 28,70 +28,70
     ÚZ 33064 0,00 41,30 41,30 +41,30
příspěvek na provoz 28 000,00 30 600,00 30 600,00 +2 600,00
z toho:  
     ÚZ 00000 28 000,00 30 600,00 30 600,00 +2 600,00
neinvestiční dotace 0,00 36 796,00 36 796,00 +36 796,00
z toho:  
      ÚZ 13305 0,00 36 796,00 36 796,00 +36 796,00
příspěvek na provoz 22 580,00 22 580,90 22 580,90 +0,90
z toho:  
     ÚZ 00000 22 580,00 22 580,90 22 580,90 +0,90
neinvestiční dotace 0,00 1 039,00 1 039,00 +1 039,00
z toho:  

     ÚZ 00345 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00
     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 +10,00
příspěvek na provoz 43 750,00 44 784,93 44 784,93 +1 034,93
z toho:  
     ÚZ 00000 43 750,00 44 653,92 44 653,92 +903,92
     ÚZ 00010 0,00 131,01 131,01 +131,01
neinvestiční dotace 0,00 100,00 100,00 +100,00
z toho:  
     ÚZ 00201 0,00 100,00 100,00 +100,00
příspěvek na provoz 46 482,00 46 500,57 46 500,57 +18,57
z toho:  
     ÚZ 00000 46 482,00 46 500,57 46 500,57 +18,57
neinvestiční dotace 0,00 13 320,00 13 320,00 +13 320,00
z toho:  
     ÚZ 00351 0,00 526,00 526,00 +526,00
     ÚZ 00359 0,00 243,00 243,00 +243,00
     ÚZ 13305 0,00 12 551,00 12 551,00 +12 551,00
investiční příspěvek 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00

MKS

ZŠ celkem

SSmH

Domov seniorů Havířov

ASTERIX

MK



Rozpočtové úpravy transferů 

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                     

r. 2019

Upravený 

rozpočet 

VIII.                   

r. 2019          

Skutečnost             

1 - 12/2019
Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 2  : sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 40 943,00 42 999,80 42 999,80 +2 056,80
z toho:  

     ÚZ 00000 40 943,00 42 974,00 42 974,00 +2 031,00
     ÚZ 00113 0,00 25,80 25,80 +25,80
investiční příspěvek 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 7 480,00 7 480,00 7 480,00 0,00
příspěvek na provoz 11 385,00 10 215,00 10 215,00 -1 170,00
z toho:  

      ÚZ 00000 11 385,00 10 215,00 10 215,00 -1 170,00
neinvestiční dotace 0,00 12 287,50 12 287,50 +12 287,50
z toho:  

     ÚZ 00359 0,00 130,50 130,50 +130,50
     ÚZ 13305 0,00 12 157,00 12 157,00 +12 157,00
investiční příspěvek 0,00 1 170,00 1 170,00 +1 170,00
z toho:  

      ÚZ 00000 0,00 1 170,00 1 170,00 +1 170,00

290 227,00 393 367,15 393 367,15 +103 140,15

MŠ provoz 22 707,00 22 931,84 22 931,84 +224,84
ZŠ provoz 59 618,00 61 967,28 61 967,28 +2 349,28
Ostatní př. organizace - provoz 196 294,00 200 780,80 200 780,80 +4 486,80
z toho:

     ÚZ 00000 278 619,00 285 336,85 285 336,85 +6 717,85
     ÚZ 00010 0,00 201,27 201,27 +201,27
     ÚZ 00113 0,00 141,80 141,80 +141,80
investiční příspěvek 11 608,00 13 257,99 13 257,99 +1 649,99
z toho:  

     ÚZ 00000 11 608,00 13 257,99 13 257,99 +1 649,99
neinvestiční dotace 0,00 85 987,01 85 987,01 +85 987,01
z toho:

     ÚZ 00201 0,00 100,00 100,00 +100,00
     ÚZ 00332 0,00 70,00 70,00 +70,00
     ÚZ 00337 0,00 28,70 28,70 +28,70
     ÚZ 00345 0,00 1 029,00 1 029,00 +1 029,00
     ÚZ 00351 0,00 526,00 526,00 +526,00
     ÚZ 00359 0,00 373,50 373,50 +373,50
     ÚZ 13305 0,00 61 504,00 61 504,00 +61 504,00
     ÚZ 33064 0,00 41,30 41,30 +41,30
     ÚZ 34070 0,00 10,00 10,00 +10,00
     ÚZ 103133063 0,00 2 506,29 2 506,29 +2 506,29
     ÚZ 103533063 0,00 14 202,33 14 202,33 +14 202,33
     ÚZ 107117016 0,00 2 998,52 2 998,52 +2 998,52
     ÚZ 107517015 0,00 176,39 176,39 +176,39
     ÚZ 120113014 0,00 363,15 363,15 +363,15
     ÚZ 120513014 0,00 2 057,83 2 057,83 +2 057,83
investiční dotace 0,00 8 442,23 8 442,23 +8 442,23
z toho:

     ÚZ 107117968 0,00 469,01 469,01 +469,01
     ÚZ 107517969 0,00 7 973,22 7 973,22 +7 973,22

Investiční nebo neinvestiční dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtu kraje.
Investiční příspěvek je poskytnut z rozpočtu zřizovatele.

Příspěvkové organizace celkem

SANTÉ 

SSRZ



Příloha č. 3

Pozn.: účelové znaky                                                                   

ÚZ 00000 - příspěvek města

ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 00113 - Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřej.pořádku v Havířově

ÚZ 00332 -  ASTERIX "Podpora technických a přírodovědných aktivit …"

ÚZ 00337 -  ASTERIX "Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež …"

ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"

ÚZ 00351 - SSmH "Protidrogová politika kraje na rok 2019"

ÚZ 00359 - SSmH "Program na zvýšení kvality sociálních služeb …"

ÚZ 13305 - DSH, SSmH, SANTÉ - Dotace na poskytování sociálních služeb 

ÚZ 33064 -  ASTERIX "Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež …" (SR)

ÚZ 34070 - MK "Knihovna 21. století"

ÚZ 107117015 - Integrovaný regionální OP NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ)

ÚZ 107517016 - Integrovaný regionální OP NIV, ZŠ - ITI projekty (EU)

ÚZ 107117968 - Integrovaný regionální OP IV, ZŠ - ITI projekty (CZ)

ÚZ 107517969 - Integrovaný regionální OP IV, ZŠ - ITI projekty (EU)

ÚZ 120113014 - Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách (CZ)

ÚZ 120513015 - Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách (EU)

ÚZ 00201 - MKS "Havířovské slavnosti 2019"

ÚZ 103533063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU);                                                                                       

(ZŠ Kpt. Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji)

ÚZ 103133063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ);                                                                                                                                                        

(ZŠ Kpt. Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji)



Příloha č. 3

ÚZ 103533063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU);                                                                                       

(ZŠ Kpt. Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji)

ÚZ 103133063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ);                                                                                                                                                        

(ZŠ Kpt. Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji)



Návrh rozdělení výsledků hospodaření

 příspěvkových organizací

za rok 2019 do peněžních fondů 

Příloha č. 4

(v Kč) 

MŠ Balzacova +157 089,51 97 089,51 60 000,00

MŠ ČSA +59 327,82 59 327,82 0,00

MŠ E. Holuba +50,00 50,00 0,00

MŠ Horymírova +41 830,18 41 830,18 0,00

MŠ Lípová +2 718,75 2 718,75 0,00

MŠ Mládí +22 255,87 11 255,87 11 000,00

MŠ Moravská +100 138,75 60 138,75 40 000,00

MŠ Okružní 0,00 0,00 0,00

MŠ Petřvaldská +168 646,46 168 646,46 0,00

MŠ Přímá 0,00 0,00 0,00

MŠ Puškinova +11 893,56 11 893,56 0,00

MŠ Radniční +5 397,04 5 397,04 0,00

MŠ Sukova +86 693,37 86 693,37 0,00

MŠ Švabinského 0,00 0,00 0,00

MŠ "U kamarádů" +17 026,55 17 026,55 0,00

MŠ U Jeslí 0,00 0,00 0,00

MŠ U Stromovky +10 996,96 3 996,96 7 000,00

MŠ U Topolů 0,00 0,00 0,00

MŠ celkem +684 064,82 566 064,82 118 000,00

ZŠ 1. máje +176 002,52 176 002,52 0,00

ZŠ F. Hrubína -264 953,68 0,00 0,00

ZŠ a MŠ Frýdecká +90 561,58 90 561,58 0,00

ZŠ Gen. Svobody +144 408,82 144 408,82 0,00

ZŠ Gorkého +76 067,02 76 067,02 0,00

ZŠ Jarošova +32 203,70 12 203,70 20 000,00

ZŠ K. Světlé +17 555,00 17 555,00 0,00

ZŠ Kpt. Jasioka +227 554,06 45 554,06 182 000,00

ZŠ M. Kudeříkové +294 850,57 274 850,57 20 000,00

ZŠ M. Pujmanové +103 762,87 103 762,87 0,00

ZŠ Mládežnická +372 927,69 372 927,69 0,00

ZŠ Moravská +286 472,25 286 472,25 0,00

ZŠ a MŠ Na Nábřeží +265 206,18 245 206,18 20 000,00

ZŠ a MŠ Selská +231 245,49 201 245,49 30 000,00

ZŠ Školní +299 761,79 119 904,79 179 857,00

ZŠ a MŠ Zelená +307,88 246,31 61,57

ZŠ Žákovská +504 250,99 304 250,99 200 000,00

ZŠ celkem +2 858 184,73 2 471 219,84 651 918,57

ASTERIX +137 126,39 137 126,39 0,00

DSH +896,37 896,37 0,00

MK 0,00 0,00 0,00

MKS +2 189,26 2 189,26 0,00

SSmH +936 274,13 686 274,13 250 000,00

SSRZ 0,00 0,00 0,00

SANTÉ 0,00 0,00 0,00

C e l k e m +4 618 735,70 +3 863 770,81 +1 019 918,57

Příspěvkové               

organizace

Výsledek hospodaření               

r. 2019
Fond odměnRezervní fond



Seznam použitých zkratek

ASTERIX  - ASTERIX - středisko volného času Havířov

č.  - číslo

DDHM  - drobný dlouhodobý hmotný majetek

DSH  - Domov seniorů Havířov, p.o.

EO  - ekonomický odbor

FI  - fond investic

FNB  - fond nájemního bydlení

FO  - fond odměn

 FKSP  -  fond kulturních a sociálních potřeb 

 Kč  -  Koruna česká 

 MK  -  Městská knihovna 

 MKS  -  Městské kulturní středisko 

 MMH  -  Magistrát města Havířova 

 MPSV  -  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 MSK  -  Moravskoslezský kraj 

 MŠ  -  mateřská škola 

 PO  -  příspěvková organizace 

 r.  -  rok 

 RF  -  rezervní fond 

 RMH  -  Rada města Havířova 

 SANTÉ  - 

 Sb.  -  sbírka 

 SSmH  -  Sociální služby města Havířova 

 SSRZ  -  Správa sportovních a rekreačních zařízení 

 SVČ  -  středisko volného času 

 tis.  -  tisíc 

 v. r.  -  vlastní rukou 

 VH  -  výsledek hospodaření 

 ZMH  -  Zastupitelstvo města Havířova 

 z.s.  -  zapsaný spolek 

 ZŠ  -  základní škola 

 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 



Příloha č.1 NÁVRH 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

Zastupitelstvo města Havířov 
Obecně závazná vyhláška č. x/2020, 

o místním poplatku ze psů 

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 27.04.2020 usnesením  

č. …/13ZM/2020 usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 

2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Statutární město Havířov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen 

„poplatek“).  

(2) Správcem poplatku je Magistrát města Havířova.1 

 

Čl. 2 

Poplatník a předmět poplatku 

 

(1) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je 

přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2 

(2) Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.3 

 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do třiceti 

dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří 

měsíců. Ve lhůtě třiceti dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. 

úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

(3) V ohlášení poplatník uvede4  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li 

přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro 

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem 

oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

                                                 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích  
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b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,  

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku. 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit 

do třiceti dnů ode dne, kdy nastala.5 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 tohoto článku nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, 

který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo 

evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní 

správce poplatku na své úřední desce.6 

     

Čl. 4 

Sazba poplatku 

  

Sazba poplatku pro poplatníka uvedeného v Čl. 2 této vyhlášky činí  za kalendářní rok: 

a. za psa poplatníka, který je přihlášen v domech výškové a sídlištní zástavby  

na celém území města nebo za psa v držení právnické osoby, která má sídlo  

v územním obvodu města:                                                                                                               

i. za prvního psa                                                                             1 200 Kč 

ii. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                        1 800 Kč 

b. za psa poplatníka, který je přihlášen v rodinném domě na celém území města: 

i. za prvního psa                                                                                300 Kč 

ii. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                           450 Kč  

c. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 

i. za prvního psa                                                                                200 Kč 

ii. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                           300 Kč 

 

 

Čl. 5 

Splatnost poplatku a způsoby placení poplatku 

 

(1) Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1 tohoto článku, 

je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. 

 

 

                                                 
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



Příloha č.1 NÁVRH 

(3) Poplatek lze platit: 

a. bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb  

na příslušný účet správce poplatku,  

b. v hotovosti  

i. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním 

poukazem na příslušný účet správce daně,  

ii. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby, přičemž součet plateb  

na všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho 

kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500.000 Kč,  

iii. šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,  

iv. daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,   

c. přeplatkem na jiné dani, 

d. platební kartou na terminálu správce poplatku; za den platby se považuje den, kdy 

ten, kdo poplatek platí, předal platební příkaz správci poplatku. 

e. prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO); za den platby  

se považuje den, kdy byla připsána na účet správce poplatku. 

 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

 

(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je 

považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 

sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící 

výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo 

osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.7  

(2) Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa, který převezme psa z útulku pro zvířata 

zřízeného statutárním městem Havířov. Osvobození se poskytne na jeden rok ode dne 

převzetí psa z útulku. 

(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku této vyhlášky je poplatník 

povinen ohlásit nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém nastala skutečnost 

zakládající nárok na osvobození. 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození  

ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.8 

 

 

                                                 
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
8 §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 7 

Navýšení poplatku 

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.9 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10 

 

 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku11 

 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku 

nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti poplatku omezen 

ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází 

poplatková povinnosti tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto 

opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako 

poplatník.12  

(2) V případě podle odstavce 1 tohoto článku vyměří správce poplatku poplatek zákonnému 

zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.13  

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 

povinnost společně a nerozdílně.14 

 

 

Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

 

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními 

předpisy. 

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze psů ze dne 

16.12.2019.   

 

                                                 
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
11 § 12 zákona o místních poplatcích 
12 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
13 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
14 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích  
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Čl. 10 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

Ing. Josef Bělica v. r.  

primátor města  

 

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek v. r. 

náměstek primátora  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:  

 

Sejmuto z úřední desky:  
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ČÁST I 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Vznik společnosti 

 

1.1. Akciová společnost (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím Zastupitelstva 

města Havířova ze dne 30. 6. 1995 jako jediného zakladatele společnosti.  

 

1.2. Společnost vznikla ke dni 9. 10. 1995, a je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, číslo vložky 1113 a má přiděleno identifikační 

číslo 619 74 706.  

 

Článek 2 

Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti 

 

2.1. Obchodní firma společnosti zní:  Havířovská teplárenská společnost, a.s.  

 

2.2. Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: HTS
® 

. 

 

2.3. Sídlo společnosti je na adrese Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01. 

 

2.4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.htsas.cz.  

 

 

Článek 3 

Doba trvání společnosti 

 

3.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. 

 

 

Článek 4 

Předmět podnikání společnosti  

 

4.1. výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze  

zdrojů  tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW,  

4.2. skupina 32, rozvod tepelné energie,  

4.3. zámečnictví a nástrojařství,  

4.4. vodoinstalatérství, topenářství,  

4.5. zednictví,  

4.6.  klempířství a oprava karosérií, 

4.7.  izolatérství,  

4.8.  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

4.9.  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

4.10.  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a    

telekomunikačních zařízení, 

4.11.  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

http://www.htsas.cz/
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4.12.  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

   

 

 

Článek 5 

Jednání za společnost  
 

5.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo § 435 zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), - dále jen 

„ZOK“. Členové představenstva jsou zástupci akciové společnosti s tím, že za 

představenstvo ve všech věcech společně jednají a podepisují předseda a další člen 

představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi 

členy představenstva písemně pověřen. Při podepisování jménem společnosti členové 

představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.   

 

5.2. Společnost mohou zastupovat vůči třetím osobám také zaměstnanci společnosti v 

rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci (§ 166 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, – dále jen „OZ“), a to na základě pověření a v rozsahu platných 

vnitřních organizačních norem (organizačního, popř. podpisového řádu) společnosti 

nebo v rozsahu uděleného pověření. Podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti 

připojí své podpisy a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci.   

 

5.3. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby, neuvedené v podpisovém řádu, a to na 

základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané 

nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.  

 

 

ČÁST II 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

 

Článek 6 

Výše základního kapitálu  

 

6.1. Základní kapitál společnosti činí .......................................................... 344.000.000,- Kč,   

(slovy: třistačtyřicetčtyřimilionůkorunčeských). 

 

6.2. Emisní kurz akcií byl splacen peněžitým vkladem zakladatele ve výši ……117.065,- Kč  

(slovy: jednostosedmnácttisícšedesátpětkorunčeských)  

a nepeněžitým vkladem zakladatele ve výši …………………………  383.882.935,- Kč 

(slovy: třistaosmdesáttřimilionůosmsetosmdesátdvatisícedevětsettřicetpětkorun -

českých).  

 

6.3. Základní kapitál společnosti je zcela splacen.  

 

Článek 7 

Změny výše základního kapitálu  

 

7.1. Zvýšení základního kapitálu.  

   

7.1.1. Zvýšení základního kapitálu je možné:  

a) upsáním nových akcií,  
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b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,  

c) z vlastních zdrojů společnosti,  

d) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.                                         

 

7.1.2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři 

zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že 

nesplacená část emisního kurzu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a 

valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem vysloví souhlas (§ 

474 odst. 1 ZOK). Toto omezení dále neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál 

upisováním akcií a jejich emisní kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady. 

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí 

obsahovat veškeré údaje uvedené v ustanoveních § 475 a § 476 ZOK.   

Při zvýšení základního kapitálu upisováním akcií bude postupováno podle ustanovení 

§ 474 až § 494 ZOK, přičemž přiměřeně se též použijí ustanovení tohoto zákona o 

emisním kurzu a o založení společnosti (§ 478 ZOK). 

 

7.1.3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je 

spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují 

právo na přednostní upisování akcií. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být 

vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o 

podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na 

současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu (§ 286 

ZOK). Při vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů bude postupováno 

v souladu s ustanoveními § 286 až § 294 a § 505 až § 510  ZOK. 

 

7.1.4. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti lze provést pouze po 

schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, a to z čistého zisku, 

případně z jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu 

společnosti. Čistého zisku však nelze použít při zvyšování základního kapitálu na 

základě mezitímní účetní závěrky. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál 

z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 497 ZOK. Při 

zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vydáním nových akcií nebo zvýšením 

jmenovité hodnoty dosavadních akcií bude postupováno podle § 495 až § 504 ZOK. 

 

7.1.5. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených 

ZOK rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným 

zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou 

nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního 

kapitálu v době (§ 511 ZOK), kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního 

kapitálu pověřila. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva bude 

postupováno v souladu s ustanoveními § 511 až § 515 ZOK. 

         

7.1.6. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu takového zvýšení 

do obchodního rejstříku.  

 

7.2.   Snížení základního kapitálu.  

 

7.2.1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů 

přítomných akcionářů.  

 

Bylo-li vydáno více druhů akcií s hlasovacím právem, vyžaduje se tato většina u 

přítomných akcionářů každého druhu akcií s hlasovacím právem. 
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Snížit základní kapitál lze:  

a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, 

b) vzetím akcií z oběhu na základě losování,  

c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (§ 532 ZOK), 

d) upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se 

splacením jmenovité hodnoty akcií 

e) zjednodušené snížení základního kapitálu (§ 544 ZOK). 

 

7.2.2. V usnesení valné hromady se uvede důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak 

bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, rozsah snížení 

základního kapitálu, způsob, kterým má být provedeno, a dále 

a) pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, 

pravidla losování a výše úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení,  

b) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu společnosti akcionářům, údaj, 

zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na 

úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, 

c) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti 

listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení.  

 

7.2.3. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou ZOK. Snížením 

základního kapitálu se též nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. 

 

7.2.4. Při snížení základního kapitálu shora identifikovanými způsoby v odst. 7.2.2. bude 

postupováno v souladu s ustanoveními § 516 až § 545 ZOK. 

 

7.2.5. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech 

akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou 

část emisního kurzu akcií. Při snížení jmenovité hodnoty akcií bude postupováno 

v souladu s ustanoveními § 524 až § 526 ZOK. 

 

7.2.6. Pokud společnost vydala zaknihované akcie a snižuje základní kapitál vzetím akcií 

z oběhu na základě losování, podá před losováním osobě oprávněné vést jejich 

evidenci příkaz k jejich očíslování a současně požádá o výpis z této evidence, který 

musí obsahovat i čísla akcií. Losování zaknihovaných akcií se provede nejpozději do 

10 dnů ode dne, kdy byl podán příkaz k očíslování. Průběh a výsledky losování 

s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. 

Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným ZOK a 

stanovami společnosti pro svolání valné hromady (článek 11 odstavec 11.2.3. stanov), 

kteréžto oznámení musí obsahovat alespoň čísla vylosovaných akcií, lhůtu, v níž bude 

společnost vylosované akcie proplácet, výši úplaty za vylosované akcie a lhůtu, v níž 

musí být vylosované akcie předloženy společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě 

vylosované listinné akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat 

práva s nimi spojená a představenstvo bude postupovat v souladu s ustanoveními §537 

až § 541 ZOK. 

 

7.2.7. V případě snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu smlouvy, bude 

postupováno podle zásad vyplývajících z ustanovení § 532 až § 535 ZOK. 

 

7.2.8. V případě snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií bude postupováno 

podle zásad vyplývajících z ustanovení § 536 ZOK. 

 

7.2.9. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.  



  

7 

 

 

 

 

 

Článek 8 

Akcie společnosti 

 

8.1. Základní kapitál společnosti je tvořen 33 (třicetitřemi) kusy kmenových listinných akcií 

na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: 

desetmilionůkorunčeských) a 14 (čtrnácti) kusy kmenových listinných akcií na jméno 

ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). 

 

8.2. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení             

společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací (§ 256 

odst. 1 ZOK). 

 

8.3. Akcie, jako akcie na jméno, jsou převoditelné rubopisem a předáním. Akcie na jméno 

mají omezenou převoditelnost.  K jejich převodu je nezbytný souhlas valné hromady. 

 

8.4. Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií 

na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může 

společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení listinných akcií k výměně až 

poté, co tato změna bude zapsána v obchodním rejstříku.  

 

 

ČÁST III     

PRÁVNÍ POMĚRY AKCIONÁŘŮ 

 

Článek 9 

Práva a povinnosti akcionářů 

 

9.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. 

Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady, vyjma případů určení 

neplatnosti těchto usnesení soudem.  

 

9.2. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba. 

 

9.3. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podílet se na řízení společnosti (§ 256 ZOK). 

Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat Jednací řád 

valné hromady. 

              

9.4. Během trvání společnosti má akcionář právo na podíl na zisku (dále též „dividendy“), 

který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení, pokud také 

schválila vyplácení dividend. Místo a způsob výplaty dividendy určí rozhodnutí valné 

hromady.  

  

9.5. Akcionář není povinen vracet dividendy přijaté v dobré víře.  

 

9.6. Po dobu trvání akciové společnosti, ani v případě jejího zániku, nemůže akcionář žádat 

vrácení svého majetkového vkladu.  

 

9.7. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.   
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ČÁST IV     

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

Článek 10 

Systém vnitřní struktury společnosti  
 

10.1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Společnost má tyto orgány: 

 

a) valnou hromadu, 

b) představenstvo, 

c) dozorčí radu. 

 

10.2. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány 

společnosti, vymezit jejich působnost, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního 

období. 

 

10.3. Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo 

společnosti. 

 

Článek 11 

Valná hromada 

 

11.1. Postavení a působnost valné hromady  

 

11.1.1. Valná hromada je shromážděním akcionářů a jako taková je nejvyšším orgánem    

společnosti. 

 

11.1.2. Má-li společnost jen jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento 

akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít 

písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře o 

skutečnostech podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky 

nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 

ZOK). Návrh na rozhodnutí jediného akcionáře předkládá jedinému akcionáři 

zpravidla představenstvo společnosti.  

             

11.1.3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:  

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního 

kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 

skutečností, 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke 

zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, 

c) rozhodování o změně druhu akcií a o změně práv náležejících jednotlivým druhům 

akcií, 

d) rozhodování o nákupu vlastních akcií, 

e) volba a odvolání členů představenstva,  

f) volba a odvolání členů dozorčí rady, 
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g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,  

h) rozhodování o omezení jednatelského oprávnění představenstva, 

i) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 59 odst. 2 ZOK), 

j) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a 

v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,  

k) rozhodování o rozdělení zisku podle článku 16. odstavec 16.4.2. stanov, 

l) rozhodnutí o způsobu úhrady ztrát společnosti, 

m)  rozhodování o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,  

n)m) rozhodování o zřízení dalších fondů společnosti, 

o)n) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných 

papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení 

těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, (§ 421 odst. 

2 písm. i) ZOK), 

p)o) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a 

odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení 

likvidačního zůstatku, 

q)p) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo 

rozdělení, popř. o změně právní formy, 

r)q) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, 

která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 

změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti (§ 421 odst. 2 písm. m) 

ZOK), 

s)r) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

t)s) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o 

tichém společenství a jejich změn,  

u)t) schvalování zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku a rozhodnutí o změnách podnikatelské činnosti společnosti,  

v)u) rozhodování o poskytování sponzorských darů a finanční 

výpomoci od 500.000,- Kč (slovy: pětsetisíckorunčeských) v jednotlivých 

případech, 

w)v) rozhodování o provedení právního, ekonomického, technického, 

popř. ekologického auditu a zpřístupnění informací z něho vyplývajících,  

x)w) řešení sporů mezi orgány společnosti,  

y)x) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy 

zahrnují do působnosti valné hromady.  

 

11.1.4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti, 

pokud ZOK nestanoví jinak.  

 

11.2. Svolávání valné hromady 

 

11.2.1. Představenstvo svolává valnou hromadu a organizačně zabezpečuje její průběh. 

               

11.2.2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců 

od posledního dne účetního období. V případě potřeby lze svolat valnou hromadu 

kdykoliv. 

 

11.2.3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na 

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 

akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedeno v seznamu akcionářů (§ 406 

ZOK).  

 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:  
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a) firmu a sídlo společnosti,  

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,  

c) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen 

orgánu společnosti, 

d) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho 

významu pro hlasování na valné hromadě, 

e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,  

f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno 

korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího 

běhu je rozhodnuté doručení návrhu akcionáři (§ 407 ZOK), 

g) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada. 

 

Hlavní údaje řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní 

závěrky musí být uveřejněny nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, a 

to způsobem předepsaným těmito stanovami pro svolání valné hromady, s uvedením 

doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. 

Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po 

dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo 

neschválení účetní závěrky, předchozí věta první se nepoužije. Společně s účetní 

závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (§ 436 ZOK). 

 

11.2.4. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu (§ 410 ZOK). 

Odvolání valné hromady nebo odklad jejího konání musí být oznámeny způsobem 

stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, a to 

nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost 

povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně 

vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu 

kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen 

souhlasí-li s tím tito akcionáři (§ 410 odst. 2 ZOK). 

 
11.3. Účast na valné hromadě a výkon hlasovacího práva 

 

11.3.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady.  

Jednání valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady.  

Schvaluje-li valná hromada řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku 

společnosti, má auditor právo zúčastnit se příslušné části valné hromady tak, aby se 

svým zjištěním mohl případně seznámit akcionáře na valné hromadě. 

Má-li společnost jen jediného akcionáře, je tento oprávněn vyžadovat, aby se 

rozhodování jediného akcionáře účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné 

rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. 

 

11.3.2. Hlasovací právo akcionáře  se  řídí  jmenovitou  hodnotou  jeho  akcií,  přičemž na 

každý  1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) jmenovité hodnoty  akcie  

připadá 1 (jeden) hlas.  

 

11.3.3. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím 

zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci. 

 

11.3.4. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady    

            odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž     
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            vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. 

 

11.3.5. Valné hromady se mohou zúčastnit rovněž třetí osoby na základě písemného pozvání  

            představenstva nebo dozorčí rady a osoby pověřené svolavatelem valné hromady  

            k organizačnímu zabezpečení valné hromady.  O přítomnosti dalších osob rozhoduje         

            valná hromada hlasováním.  

 

11.3.6. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, tj. veřejně, zvednutím ruky, ledaže by 

se valná hromada usnesla jinak. 

 

11.3.7. Pokud budou na valné hromadě kromě návrhů předložených představenstvem, 

předloženy jiné návrhy nebo protinávrhy, předseda valné hromady dá hlasovat nejprve 

o návrzích předložených představenstvem. O dalších návrzích či protinávrzích bude 

hlasováno v pořadí podle váhy hlasů akcionářů, kteří jiné návrhy či protinávrhy 

učinili. V případě, že bude některý z návrhů přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje.  

 

11.4. Jednání valné hromady  

 

11.4.1. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda s tím, že kromě něj valná hromada volí 

zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby 

zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, kterého tím představenstvo 

pověří. Volba předsedy a zapisovatele se děje taktéž aklamací (viz článek 11 odstavec 

11.3.7. stanov).   

 

11.4.2. Jednání valné hromady se řídí jednacím a hlasovacím řádem, odsouhlaseným valnou 

hromadou. 

 

11.4.3. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: 

 

a) firmu a sídlo společnosti,   

b) místo a datum konání valné hromady, 

c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a jména osob 

pověřených sčítáním hlasů,  

d) popis projednání jednotlivých bodů programu v průběhu valné hromady 

a vyslovená prohlášení; písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu,  

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počet nehlasujících, 

f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému 

rozhodnutí valné hromady, pokud protestující o to požádá.  

 Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.  

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené valné hromadě k projednání.  

 

11.5. Rozhodování valné hromady  

 

11.5.1. Valná hromada je způsobilá usnášení tehdy, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie 

oprávněné hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než polovinu 

základního kapitálu. 

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou 

hromadu, a to novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 11 odstavec 11.2.3. 

stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů, a dále s tím, že 

pozvánka musí být zaslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána 

původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání 

a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných. 
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11.5.2. V záležitostech uvedených v § 416 odst. 1 ZOK rozhoduje valná hromada alespoň 

dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.  

 

11.5.3. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se 

i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které 

společnost vydala.  

 

11.5.4. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv 

spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo 

zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na 

evropském regulovaném trhu (§ 417 odst. 2 ZOK) se vyžaduje kromě potřebné většiny 

hlasů přítomných též souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto 

akcie.   

 

11.5.5. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a 

prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům 

podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování 

nových akcií, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a 

jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná 

hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů; pokud společnost 

vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří 

čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.  

 

11.5.6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů,             

jejichž akcie se mají spojit.  

 

11.5.7. V ostatních případech rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů.  

 

11.5.8. Valná hromada se může plně usnášet jen o těch skutečnostech, které byly uvedeny 

v pozvánce na valnou hromadu; tato podmínka se nevyžaduje pro případ 

jednomyslného usnesení na valné hromadě, na které jsou přítomni všichni akcionáři.  

 

11.5.9. Zápisy z jednání valné hromady, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných, 

včetně odevzdaných plných mocí, společnost uchová po celou dobu svého trvání.  

 

Článek 12 

Představenstvo 

 

12.1. Postavení a působnost představenstva 

 

12.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a 

jedná za společnost (§ 161 OZ). Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech 

společnosti, pokud není rozhodování v těchto záležitostech vyhrazeno ZOK nebo 

stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 

 

12.1.2. Představenstvo zejména: 

 

a) vykonává usnesení valné hromady,  

b) uzavírá pracovní smlouvy, stanoví a vyhodnocuje podmínky pro přiznání roční 

prémie vedoucích zaměstnanců a schvaluje výši přiznané prémie, 

c) schvaluje znění organizačního a podpisového řádu společnosti, 
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d) zabezpečuje komplexní řízení a obchodní vedení společnosti s cílem dosáhnout 

splnění stanovených cílů, včetně řádného vedení účetnictví a zpracování řádné 

účetní závěrky,     

e) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, 

f) zpracovává a předkládá ke schválení valné hromadě nejméně jednou za účetní 

období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a 

zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, 

g) zajišťuje zveřejnění řádné účetní závěrky po jejím schválení valnou hromadou,  

h) uzavírá smlouvy o převodu vlastnictví nemovitého majetku společnosti po 

předchozím souhlasu dozorčí rady, v případě, že hodnota převáděného majetku 

v daném roce převyšuje 2 (dvě) % základního kapitálu společnosti, je k převodu 

nutný předchozí souhlas valné hromady,   

i) zajišťuje svolání valné hromady v případech, pokud tuto povinnost ukládají stanovy 

nebo ZOK a organizačně zabezpečuje valnou hromadu,   

j) předkládá valné hromadě návrhy ve věcech, v nichž podle článku 11 odstavce 

11.1.3. stanov přísluší rozhodovat valné hromadě,  

k) předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku, včetně 

návrhu na rozdělení zisku podle článku 16 odstavec 16.4.2. stanov, 

l) volí a odvolává ředitele společnosti a vedoucí zaměstnance společnosti po 

předchozím kladném vyjádření dozorčí rady, 

l)m). předkládá valné hromadě návrh na vytvoření fondů společnosti dle článku 17 

stanov. 

 

12.1.3. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě a v rozsahu 

vyplývajícím z příslušných ustanovení stanov a ZOK dozorčí radě. 

 

12.2. Složení, ustanovení a funkční období představenstva  

 

12.2.1. Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest). 

 

12.2.2. Členy představenstva volí valná hromada, která je též oprávněna představenstvo nebo 

jeho jednotlivé členy odvolat.  

 

12.2.3. Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) let.  Opakovaná volba členů     

představenstva je možná.  

 

12.2.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí 

jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců (§ 443 ZOK) 

zvolit nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených 

valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího 

zasedání valné hromady. 

 

12.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v 

době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva je povinen 

oznámit své odstoupení valné hromadě. Funkce člena představenstva končí uplynutím 

jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neujednají-li si valná hromada a člen 

představenstva jiný okamžik zániku funkce. Je-li rozhodujícím orgánem jediný 

akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o 

odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce  (§ 

59 odst. 5 ZOK). 
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12.2.6. Členem představenstva může být fyzická osoba (§ 46 ZOK), která splňuje všeobecné 

podmínky k provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka 

provozování živnosti stanovena zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání 

(činnosti) společnosti. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně 

je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom 

rozhodla valná hromada. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené 

pro výkon funkce ZOK nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká.   

 

12.2.7. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. 

 

12.3. Zasedání představenstva  

 

12.3.1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 2 (dva) měsíce. 

 

12.3.2. Představenstvo musí být mimořádně svoláno na základě písemné žádosti kteréhokoliv 

člena, jež musí obsahovat důvody a návrh pořadu jednání, a to nejpozději do patnácti 

dnů od obdržení takové žádosti předsedou představenstva. Nesplní–li předseda 

představenstva včas svou povinnost svolat zasedání představenstva, je tak oprávněn 

učinit kterýkoliv člen představenstva.  

 

12.3.3. Zasedání představenstva svolává předseda, případně místopředseda, písemnou 

pozvánkou s uvedením termínu a místa jejího konání, jakož i pořadu jednání. 

Pozvánka musí být odeslána formou doporučeného dopisu nebo na potvrzení doručena 

členům představenstva nejpozději do pěti dnů před jejím konáním. Prohlásí-li všichni 

členové představenstva nejpozději před zahájením zasedání, že na dodržení pětidenní 

lhůty, případně na dodržení písemné formy pozvánky, netrvají, považuje se zasedání 

za platně svolané i bez dodržení této lhůty i formy. 

 

12.3.4. Zasedání představenstva řídí předseda, případně místopředseda nebo pověřený člen 

představenstva (dále též „předsedající“).  

 

12.3.5. Zasedání představenstva je schopno platně rozhodovat jen tehdy, je-li přítomna 

nadpoloviční většina členů představenstva. Pro platnost rozhodnutí představenstva je 

třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva.  

 

12.3.6. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání způsobem uvedeným 

v článku 14 těchto stanov.   

 

12.3.7. O průběhu, jakož i o rozhodnutí zasedání představenstva, se pořizuje zápis, který 

podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V případě, že některý člen 

představenstva hlasoval proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdržel hlasování, musí 

být tato skutečnost uvedena v zápise; pokud není prokázáno něco jiného, platí, že 

neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.  

 

12.3.8. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor 

na projednanou záležitost. 

 

12.3.9. Jednání představenstva upravuje jednací řád.  

 

 

Článek 13 

Dozorčí rada 
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13.1.  Postavení a působnost dozorčí rady 

 

13.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší vykonávat dohled 

nad výkonem působnosti představenstva, jakož i nad veškerou činností společnosti.  

Dozorčí rada je oprávněna: 

a) ověřovat postup ve všech směrech činnosti společnosti, tj. kontrolovat, zda 

podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, 

stanovami a pokyny valné hromady a dozorčí rady, 

b) kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a kontrolovat, zda účetní 

zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, 

c) vyžadovat informace od členů představenstva a jiných pracovníků společnosti.  

 

13.1.2. Dozorčí rada podává valné hromadě každý rok zprávu o kontrolní činnosti a zprávu 

o přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i mezitímní účetní závěrky, 

návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou 

povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.  

 

13.2. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 

 

13.2.1. Počet členů dozorčí rady je stanoven na 6 (šest).  

 

13.2.2. Členy dozorčí rady volí valná hromada, která je též oprávněna dozorčí radu nebo její 

jednotlivé členy odvolat. Valná hromada může na návrh představenstva zvolit 2 (dva) 

členy dozorčí rady z řad zaměstnanců, které představenstvu doporučí dozorčí rada. 

 

13.2.3. Funkční období členů dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opakovaná volba členů dozorčí 

rady je možná. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. 

 

13.2.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, 

která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je povinen oznámit 

své odstoupení valné hromadě. O podání oznámení o odstoupení člen dozorčí rady 

vyrozumí dozorčí radu. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce 

ode dne doručení oznámení o rezignaci valné hromadě, neujednají-li si jiný okamžik 

zániku funkce. Je-li rozhodujícím orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím 

jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, 

neujednají-li jiný okamžik zániku funkce (§ 59 odst. 5 ZOK). Dozorčí rada, jejíž počet 

neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího 

zasedání valné hromady.  

 

13.2.5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. 

Předseda dozorčí rady řídí její činnost.  

 

13.3. Zasedání dozorčí rady  

  

13.3.1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 2 (dva) měsíce.  

 

13.3.2. Dozorčí rada musí být svolána na písemnou, odůvodněnou žádost, obsahující návrh 

pořadu jednání, a to od kteréhokoliv člena představenstva nebo člena dozorčí rady. Na 

takovou žádost musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 15ti dnů od obdržení 
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žádosti. Nesplní-li předseda dozorčí rady včas svou povinnost svolat dozorčí radu, je 

tak oprávněn učinit kterýkoliv člen dozorčí rady.          

 

13.3.3. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady písemnou pozvánkou s uvedením 

termínu a místa jejího konání, jakož i pořadu jednání. Pozvánka musí být odeslána 

formou doporučeného dopisu nebo na potvrzení doručena členům dozorčí rady 

nejpozději do 5ti dnů před jejím konáním. Prohlásí-li všichni členové dozorčí rady 

nejpozději před zahájením zasedání, že na dodržení pětidenní lhůty, případně na 

dodržení písemné formy pozvánky, netrvají, považuje se zasedání za platně svolané i 

bez dodržení této lhůty a formy.  

 

13.3.4. Zasedání je schopno platně rozhodovat jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů. Pro platnost rozhodnutí dozorčí rady je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech 

členů.  

 

13.3.5. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání způsobem uvedeným v článku  

            14 těchto stanov. 

 

13.3.6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který 

podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel, předseda dozorčí rady a předsedající 

jednání dozorčí rady pokud je jím jiná osoba než předseda dozorčí rady. V případě, že 

některý člen dozorčí rady hlasoval proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdržel 

hlasování, musí být tato skutečnost uvedena v zápise; pokud není prokázáno něco 

jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i 

stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.   

 

13.3.7. Úpravu konkrétních vztahů, specifikaci postupu jednání dozorčí rady a jejich 

kontrolních činností vůči společnosti, definuje jednací řád dozorčí rady. 

 

 

Článek 14 
Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

 

14.1. Další podmínky výkonu funkce  

 

14.1.1. Náklady, spojené se zasedáním i s další činností představenstva a dozorčí rady, nese       

            společnost.  

 
14.1.2. Členům představenstva a dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně 

vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání 

představenstva či dozorčí rady.  

 
14.1.3. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší, po schválení valnou hromadou, za 

výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny 

smlouvami mezi společností a členy jejích orgánů; výši odměny schvaluje valná 

hromada. 

 
14.1.4. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali funkci, 

kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná hromada 

v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná hromada rozhodne 

o podílu na zisku souhrnnou částkou pro dozorčí radu a představenstvo, bude finanční 
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částka rozdělena v poměru 2 : 1  (představenstvo : dozorčí rada) s tím, že každý člen 

orgánu má nárok na odměnu ve stejné výši. 

 

14.2. Rozhodování představenstva a dozorčí rady mimo zasedání 

 
14.2.1. Představenstvo a dozorčí rada mohou rozhodovat i mimo zasedání (per rollam), pokud 

s tím souhlasí všichni členové tohoto orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné.  

 

14.2.2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí mít písemnou podobu a musí být uvedeno 

v zápisu nejbližšího zasedání představenstva nebo dozorčí rady. 

 
14.2.3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání 

představenstva a dozorčí rady zajišťuje předseda představenstva nebo předseda 

dozorčí rady. 

 

Článek 15 

Ředitel společnosti 

 

15.1. Ve společnosti je zřízena funkce ředitele společnosti.  

 
15.2. Ředitel společnosti je jmenován a odvoláván představenstvem po předchozím kladném 

vyjádření dozorčí rady. 

 
15.3. Ředitel společnosti může být členem představenstva.  

 

15.4. Ředitel společnosti zastupuje společnost v rozsahu vyplývajícím z vnitřních 

organizačních předpisů společnosti nebo v rozsahu vyplývajícím ze zvláštního 

písemného pověření uděleného mu představenstvem. 

 

 

ČÁST V 

ZÁSADY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A ROZDĚLENÍ 

ZISKU, REZERVNÍ FOND A DALŠÍ FONDY 

 

 

Článek 16 

Finanční hospodaření společnosti 

 

16.1. Finanční hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito 

stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů společnosti. 

 

16.2. Společnost zpracuje vždy nejpozději ve lhůtách stanovených obecně závaznými 

právními předpisy účetní závěrku předchozího kalendářního roku a na základě této 

stanoví zisk nebo ztrátu v tomto roce. 

 

16.3. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Představenstvo také zajišťuje 

ověření účetní závěrky auditorem.  

 

16.4. Rozdělení zisku společnosti  

 

16.4.1. O způsobu rozdělení zisku, resp. způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná hromada.  

Návrh tohoto rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo poté, co jej 
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přezkoumala dozorčí rada. 

 

16.4.2. Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění rezervníhoinvestičního fondu podle 

těchto stanov nejméně 10 (deset) %, sociálního fondu nejméně 10 (deset) %. 

 

O rozdělení zbylé části zisku rozhoduje valná hromada, která může rozhodnout o:  

a) výplatě dividend akcionářům, 

b) výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,  

c) přídělu do dalších fondů,  

d) zvýšení základního kapitálu, 

e) úhradě ztráty z minulých let,                  

f) převodu nerozděleného zisku na účet nerozděleného zisku minulých let,   

g) maximální výši finančních prostředků na sponzorské dary a finanční výpomoci na 

daný kalendářní rok,  

h) výplatě podílu zaměstnancům. 

           Pořadí způsobu rozdělení zisku není pro valnou hromadu závazné.  

 

16.4.3. Pokud bude rozhodnuto o rozdělení zisku na dividendy, tantiémy a na určení podílu 

zaměstnanců, bude postupováno podle zásad vyplývajících z ustanovení § 348 až  

§ 350 ZOK.   

 

16.5. Úhrada ztrát společnosti 

  

16.5.1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje 

valná hromada na návrh představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady. 

 

16.5.2. K úhradě ztrát společnosti se přednostně použijí prostředky rezervního fondu. 

K úhradě ztrát společnosti se přednostně použijí prostředky nerozděleného zisku 

minulých let.  

 

16.5.3. Ztráta společnosti může být též mimo jiné vypořádána snížením základního kapitálu 

společnosti, při rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty bude 

postupováno podle ustanovení § 544 a § 545 ZOK.   

 

Článek 17 

Rezervní fond 

 

17.1. Společnost postupně vytváří rezervní fond ve výši 10 (deset) % základního kapitálu. 

O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozí větě 

rozhoduje valná hromada. 

 

17.2. Takto zřízený rezervní fond doplňuje společnost ročně ze zisku s tím, že o výši dotace 

rozhodne valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku společnosti; výše dotace 

však bude činit nejméně 5 (pět) % z čistého zisku ročně až do doby, kdy celková výše 

rezervního fondu dosáhne 10 (deset) % základního kapitálu.  

 

17.3. Rezervní fond do výše 10 (deset) % základního kapitálu slouží pouze ke krytí ztrát 

společnosti, k překonávání nepříznivé hospodářské situace nebo ke zvýšení základního 

kapitálu společnosti.  

 

17.4. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva 

a předchozího souhlasného stanoviska dozorčí rady.    
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17.5. V případě vyčerpání rezervního fondu může dojít ke snížení základního kapitálu 

způsobem a v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.  

 

17.6. Společnost povinně vytváří též zvláštní rezervní fond v případech stanovených ZOK.  

 

 

Článek 178 

Další fFondy 
 

17.7.17.1. Společnost může zřídit i další fondy po schválení valnou hromadou. O 

pravidlech pro jejich použití a o způsobu hospodaření rozhoduje představenstvo po 

předchozím souhlasu dozorčí rady. 

 

17.8.17.2. O zřízení dalších fondů a o přídělu finančních prostředků do těchto dalších 

fondů rozhoduje valná hromada společnosti. 

 

17.3. Sociální fond 

 

17.3.1.  

 

Jako další fond společnost vytváří sociální fond, a to z těchto zdrojů: 

 

a) ze zisku společnosti ve výši stanovené valnou hromadou,  

b) ze splátek půjček poskytnutých ze sociálního fondu,   

c) z peněžních a jiných darů,  

d) z nerozděleného zisku minulých let. 

 

17.3.2. Sociální fond lze použít k financování sociálních, zdravotních, rekreačních, kulturních     

            a tělovýchovných potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.  

 

 

17.4. Investiční fond 

 

17.4.1. Jako fond společnost vytváří investiční fond, a to z těchto zdrojů: 
 

a) ze zisku společnosti ve výši stanovené valnou hromadou, 

b) z nerozděleného zisku minulých let.  
 

17.4.2. Investiční fond lze použít k financování investic společnosti. 
 

17.4.3. O použití investičního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po předchozím   

              souhlasu dozorčí rady.  

     
 

ČÁST VI 

ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI, ZÁNIK SPOLEČNOSTI A JEJÍ LIKVIDACE 

 

Článek 1819 

Zrušení společnosti 

 

18.1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti 
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upravuje § 168 OZ a 93 ZOK. 

 

Článek 1920 

Likvidace společnosti 

 

19.1. Dojde-li ke zrušení společnosti, aniž přejdou její práva a povinnosti na právního 

nástupce, případně aniž bude rozhodnuto o vypořádání jejího majetku příslušným 

orgánem, vstupuje společnost do likvidace. 

 

19.2. Likvidátora společnosti jmenuje a odvolává valná hromada; pokud dojde ke zrušení 

společnosti soudem, jmenuje a odvolává likvidátora soud.   

 

19.3. Při vlastní likvidaci společnosti bude postupováno podle zásad uvedených           

v ustanoveních § 549 a násl. ZOK.   

 

Článek 2021 

Zánik společnosti 

 

20.1.Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.  

 

 

Část VII 

ZÁVĚREČNÁ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 2122 

Závěrečná ustanovení 

 

21.1. Společnost může nabývat práv a zavazovat se ode dne zápisu do obchodního rejstříku. 

 

21.2. Skutečnosti a údaje, týkající se společnosti, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud 

obecně závazné právní předpisy či tyto stanovy takové zveřejnění vyžadují. Nastane-li 

podle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoli 

skutečnosti či údaje, týkající se společnosti, rozumí se tím zveřejnění na internetových 

stránkách společnosti www.htsas.cz. Plnění povinností podle tohoto odstavce zajišťuje 

představenstvo. 

 

Článek 223 

Právní poměry společnosti a řešení sporů 

 

22.1. Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně 

závaznými právními předpisy, a to ve všech věcech touto společenskou smlouvou 

neupravených, zejména příslušnými ustanoveními OZ a ZOK a předpisů souvisejících. 

 

22.2. Pokud tyto stanovy neupravují některou otázku jinak, platí příslušná ustanovení ZOK,  

případně jiných obecně závazných právních předpisů.  

 

22.3. V případě, že některé z ustanovení těchto stanov, s ohledem na změny platného 

právního řádu, pozbude platnosti, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností 

nedotčena s tím, že namísto ustanovení stanov, které pozbylo platnosti, bude použito 

ustanovení pří-slušného obecně závazného právního předpisu. Nebude-li možné jako 

náhradu za neplatné ustanovení stanov použít ustanovení příslušného obecně závazného 

právního předpisu bude nahrazeno řešením, jenž je v obchodním styku obvyklé. 

http://www.htsas.cz/


  

21 

 

 

22.4. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích 

orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, 

budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, jeho 

projednání a rozhodnutí bude náležet místně příslušnému soudu, a to, nevylučují-li to 

ustanovení obecně závazných procesně-právních předpisů, podle sídla společnosti. 

 

 

Článek 234 

Změna stanov 

 

23.1.O změnách stanov rozhoduje valná hromada. 

 

23.2.Při doplňování a změně stanov bude postupováno zásadně tak, že valné hromadě budou 

vždy předkládány k rozhodnutí tyto materiály:  

 

a) přehled navrhovaných změn vč. uvedení původního platného znění, 

b) odůvodnění navrhovaných změn,  

c) úplné znění stanov s vyznačením veškerých změn a doplňků předkládaných valné 

hromadě k rozhodnutí. 

 

23.3.Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí 

pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a 

návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 

stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie 

návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na toto právo musí být akcionáři 

upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.  

 

23.4.Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto 

 rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí valné hromady o změně stanov.  Jestliže z rozhodnutí 

 valné hromady neplyne, zda a popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne 

 o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.  

 

23.5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je  

představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu, poté co se 

kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. 

 

23.6. Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti podléhají 

režimu § 431 až § 434 ZOK.  

 

Článek 245 

Účinnost stanov 

 

24.1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov společnosti 

ze dne 4.6.2014. 

 

24.2. Tyto stanovy byly schváleny Radou města Havířova, v působnosti valné hromady 

společnosti, usnesením čís. 2156/47RM/2016 ze dne 27.7.2016 a tímto dnem nabývají 

platnosti a účinnosti,  s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov účinnosti 

po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. 
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24.3. Společností se schváleným zněním stanov dle odst. 25.2. podřizuje ZOK jako celku, ve 

smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích s účinnosti ode dne zveřejnění 

této skutečnosti v obchodním rejstříku. 

 

24.1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov společnosti 

ze dne 27.7.2016. 

 

24.2. Tímto novým zněním stanov se bude řídit projednání výsledku hospodaření za rok 2019 

a na něj navazující rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2019. 

 

24.3. Tyto stanovy byly schváleny Radou města Havířova, v působnosti valné hromady 

společnosti, usnesením čís. 1868/41RM/2020 ze dne 6.4.2020  a tímto dnem nabývají 

platnosti, účinnosti nabývají dnem schválení v Zastupitelstvu města Havířova,  

s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov účinnosti po zápisu těchto 

skutečností do obchodního rejstříku. 

 

24.4. Společnost se schváleným zněním stanov dle odstavce 24.3. podřizuje ZOK jako celku, 

ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích s účinnosti ode dne 

zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku. 

 

 

 

 

Za jediného akcionáře společnosti  

Havířovská teplárenská společnost, a.s.  

Havířov, statutární město 
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ČÁST I 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Vznik společnosti 

 

1.1. Akciová společnost (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím Zastupitelstva 

města Havířova ze dne 30. 6. 1995 jako jediného zakladatele společnosti.  

 

1.2. Společnost vznikla ke dni 9. 10. 1995, a je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, číslo vložky 1113 a má přiděleno identifikační 

číslo 619 74 706.  

 

Článek 2 

Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti 

 

2.1. Obchodní firma společnosti zní:  Havířovská teplárenská společnost, a.s.  

 

2.2. Nejde-li o právní jednání, používá společnost též obchodní zkratku, která zní: HTS
® 

. 

 

2.3. Sídlo společnosti je na adrese Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01. 

 

2.4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.htsas.cz.  

 

 

Článek 3 

Doba trvání společnosti 

 

3.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. 

 

 

Článek 4 

Předmět podnikání společnosti  

 

4.1. výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze  

zdrojů  tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW,  

4.2. skupina 32, rozvod tepelné energie,  

4.3. zámečnictví a nástrojařství,  

4.4. vodoinstalatérství, topenářství,  

4.5. zednictví,  

4.6.  klempířství a oprava karosérií, 

4.7.  izolatérství,  

4.8.  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

4.9.  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

4.10.  výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a    

telekomunikačních zařízení, 

4.11.  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

4.12.  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

   

 

 

http://www.htsas.cz/
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Článek 5 

Jednání za společnost  
 

5.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo § 435 zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), - dále jen 

„ZOK“. Členové představenstva jsou zástupci akciové společnosti s tím, že za 

představenstvo ve všech věcech společně jednají a podepisují předseda a další člen 

představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi 

členy představenstva písemně pověřen. Při podepisování jménem společnosti členové 

představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.   

 

5.2. Společnost mohou zastupovat vůči třetím osobám také zaměstnanci společnosti v 

rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci (§ 166 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, – dále jen „OZ“), a to na základě pověření a v rozsahu platných 

vnitřních organizačních norem (organizačního, popř. podpisového řádu) společnosti 

nebo v rozsahu uděleného pověření. Podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti 

připojí své podpisy a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci.   

 

5.3. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby, neuvedené v podpisovém řádu, a to na 

základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané 

nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.  

 

 

ČÁST II 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

 

Článek 6 

Výše základního kapitálu  

 

6.1. Základní kapitál společnosti činí .......................................................... 344.000.000,- Kč,   

(slovy: třistačtyřicetčtyřimilionůkorunčeských). 

 

6.2. Emisní kurz akcií byl splacen peněžitým vkladem zakladatele ve výši ……117.065,- Kč  

(slovy: jednostosedmnácttisícšedesátpětkorunčeských)  

a nepeněžitým vkladem zakladatele ve výši …………………………  383.882.935,- Kč 

(slovy: třistaosmdesáttřimilionůosmsetosmdesátdvatisícedevětsettřicetpětkorun -

českých).  

 

6.3. Základní kapitál společnosti je zcela splacen.  

 

Článek 7 

Změny výše základního kapitálu  

 

7.1. Zvýšení základního kapitálu.  

   

7.1.1. Zvýšení základního kapitálu je možné:  

a) upsáním nových akcií,  

b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,  

c) z vlastních zdrojů společnosti,  

d) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.                                         
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7.1.2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři 

zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že 

nesplacená část emisního kurzu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a 

valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem vysloví souhlas (§ 

474 odst. 1 ZOK). Toto omezení dále neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál 

upisováním akcií a jejich emisní kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady. 

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí 

obsahovat veškeré údaje uvedené v ustanoveních § 475 a § 476 ZOK.   

Při zvýšení základního kapitálu upisováním akcií bude postupováno podle ustanovení 

§ 474 až § 494 ZOK, přičemž přiměřeně se též použijí ustanovení tohoto zákona o 

emisním kurzu a o založení společnosti (§ 478 ZOK). 

 

7.1.3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je 

spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují 

právo na přednostní upisování akcií. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být 

vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o 

podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na 

současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu (§ 286 

ZOK). Při vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů bude postupováno 

v souladu s ustanoveními § 286 až § 294 a § 505 až § 510  ZOK. 

 

7.1.4. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti lze provést pouze po 

schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, a to z čistého zisku, 

případně z jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu 

společnosti. Čistého zisku však nelze použít při zvyšování základního kapitálu na 

základě mezitímní účetní závěrky. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál 

z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 497 ZOK. Při 

zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vydáním nových akcií nebo zvýšením 

jmenovité hodnoty dosavadních akcií bude postupováno podle § 495 až § 504 ZOK. 

 

7.1.5. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených 

ZOK rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným 

zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou 

nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního 

kapitálu v době (§ 511 ZOK), kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního 

kapitálu pověřila. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva bude 

postupováno v souladu s ustanoveními § 511 až § 515 ZOK. 

         

7.1.6. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu takového zvýšení 

do obchodního rejstříku.  

 

7.2.   Snížení základního kapitálu.  

 

7.2.1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů 

přítomných akcionářů.  

 

Bylo-li vydáno více druhů akcií s hlasovacím právem, vyžaduje se tato většina u 

přítomných akcionářů každého druhu akcií s hlasovacím právem. 

Snížit základní kapitál lze:  

a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, 

b) vzetím akcií z oběhu na základě losování,  

c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (§ 532 ZOK), 
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d) upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se 

splacením jmenovité hodnoty akcií 

e) zjednodušené snížení základního kapitálu (§ 544 ZOK). 

 

7.2.2. V usnesení valné hromady se uvede důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak 

bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, rozsah snížení 

základního kapitálu, způsob, kterým má být provedeno, a dále 

a) pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, 

pravidla losování a výše úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení,  

b) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu společnosti akcionářům, údaj, 

zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na 

úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, 

c) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti 

listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení.  

 

7.2.3. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou ZOK. Snížením 

základního kapitálu se též nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. 

 

7.2.4. Při snížení základního kapitálu shora identifikovanými způsoby v odst. 7.2.2. bude 

postupováno v souladu s ustanoveními § 516 až § 545 ZOK. 

 

7.2.5. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech 

akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou 

část emisního kurzu akcií. Při snížení jmenovité hodnoty akcií bude postupováno 

v souladu s ustanoveními § 524 až § 526 ZOK. 

 

7.2.6. Pokud společnost vydala zaknihované akcie a snižuje základní kapitál vzetím akcií 

z oběhu na základě losování, podá před losováním osobě oprávněné vést jejich 

evidenci příkaz k jejich očíslování a současně požádá o výpis z této evidence, který 

musí obsahovat i čísla akcií. Losování zaknihovaných akcií se provede nejpozději do 

10 dnů ode dne, kdy byl podán příkaz k očíslování. Průběh a výsledky losování 

s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. 

Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným ZOK a 

stanovami společnosti pro svolání valné hromady (článek 11 odstavec 11.2.3. stanov), 

kteréžto oznámení musí obsahovat alespoň čísla vylosovaných akcií, lhůtu, v níž bude 

společnost vylosované akcie proplácet, výši úplaty za vylosované akcie a lhůtu, v níž 

musí být vylosované akcie předloženy společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě 

vylosované listinné akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat 

práva s nimi spojená a představenstvo bude postupovat v souladu s ustanoveními §537 

až § 541 ZOK. 

 

7.2.7. V případě snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu smlouvy, bude 

postupováno podle zásad vyplývajících z ustanovení § 532 až § 535 ZOK. 

 

7.2.8. V případě snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií bude postupováno 

podle zásad vyplývajících z ustanovení § 536 ZOK. 

 

7.2.9. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.  
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Článek 8 

Akcie společnosti 

 

8.1. Základní kapitál společnosti je tvořen 33 (třicetitřemi) kusy kmenových listinných akcií 

na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: 

desetmilionůkorunčeských) a 14 (čtrnácti) kusy kmenových listinných akcií na jméno 

ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). 

 

8.2. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení             

společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací (§ 256 

odst. 1 ZOK). 

 

8.3. Akcie, jako akcie na jméno, jsou převoditelné rubopisem a předáním. Akcie na jméno 

mají omezenou převoditelnost.  K jejich převodu je nezbytný souhlas valné hromady. 

 

8.4. Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií 

na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může 

společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení listinných akcií k výměně až 

poté, co tato změna bude zapsána v obchodním rejstříku.  

 

 

ČÁST III     

PRÁVNÍ POMĚRY AKCIONÁŘŮ 

 

Článek 9 

Práva a povinnosti akcionářů 

 

9.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. 

Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady, vyjma případů určení 

neplatnosti těchto usnesení soudem.  

 

9.2. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba. 

 

9.3. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podílet se na řízení společnosti (§ 256 ZOK). 

Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat Jednací řád 

valné hromady. 

              

9.4. Během trvání společnosti má akcionář právo na podíl na zisku (dále též „dividendy“), 

který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení, pokud také 

schválila vyplácení dividend. Místo a způsob výplaty dividendy určí rozhodnutí valné 

hromady.  

  

9.5. Akcionář není povinen vracet dividendy přijaté v dobré víře.  

 

9.6. Po dobu trvání akciové společnosti, ani v případě jejího zániku, nemůže akcionář žádat 

vrácení svého majetkového vkladu.  

 

9.7. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.   
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ČÁST IV     

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

Článek 10 

Systém vnitřní struktury společnosti  
 

10.1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Společnost má tyto orgány: 

 

a) valnou hromadu, 

b) představenstvo, 

c) dozorčí radu. 

 

10.2. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány 

společnosti, vymezit jejich působnost, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního 

období. 

 

10.3. Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo 

společnosti. 

 

Článek 11 

Valná hromada 

 

11.1. Postavení a působnost valné hromady  

 

11.1.1. Valná hromada je shromážděním akcionářů a jako taková je nejvyšším orgánem    

společnosti. 

 

11.1.2. Má-li společnost jen jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento 

akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít 

písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře o 

skutečnostech podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky 

nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 

ZOK). Návrh na rozhodnutí jediného akcionáře předkládá jedinému akcionáři 

zpravidla představenstvo společnosti.  

             

11.1.3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:  

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního 

kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 

skutečností, 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke 

zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, 

c) rozhodování o změně druhu akcií a o změně práv náležejících jednotlivým druhům 

akcií, 

d) rozhodování o nákupu vlastních akcií, 

e) volba a odvolání členů představenstva,  

f) volba a odvolání členů dozorčí rady, 

g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,  

h) rozhodování o omezení jednatelského oprávnění představenstva, 

i) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 59 odst. 2 ZOK), 
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j) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a 

v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,  

k) rozhodování o rozdělení zisku podle článku 16. odstavec 16.4.2. stanov, 

l) rozhodnutí o způsobu úhrady ztrát společnosti, 

m)  rozhodování o zřízení fondů společnosti, 

n) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti 

k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných 

papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, (§ 421 odst. 2 písm. i) 

ZOK), 

o) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, 

včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 

p) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o 

změně právní formy, 

q) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu 

v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti (§ 421 odst. 2 písm. m) ZOK), 

r) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

s) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém 

společenství a jejich změn,  

t) schvalování zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a 

rozhodnutí o změnách podnikatelské činnosti společnosti,  

u) rozhodování o poskytování sponzorských darů a finanční výpomoci od 500.000,- 

Kč (slovy: pětsetisíckorunčeských) v jednotlivých případech, 

v) rozhodování o provedení právního, ekonomického, technického, popř. 

ekologického auditu a zpřístupnění informací z něho vyplývajících,  

w) řešení sporů mezi orgány společnosti,  

x) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy zahrnují 

do působnosti valné hromady.  

 

11.1.4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti, 

pokud ZOK nestanoví jinak.  

 

11.2. Svolávání valné hromady 

 

11.2.1. Představenstvo svolává valnou hromadu a organizačně zabezpečuje její průběh. 

               

11.2.2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců 

od posledního dne účetního období. V případě potřeby lze svolat valnou hromadu 

kdykoliv. 

 

11.2.3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na 

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 

akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedeno v seznamu akcionářů (§ 406 

ZOK).  

 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:  

 

a) firmu a sídlo společnosti,  

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,  

c) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen 

orgánu společnosti, 

d) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho 

významu pro hlasování na valné hromadě, 
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e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,  

f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno 

korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího 

běhu je rozhodnuté doručení návrhu akcionáři (§ 407 ZOK), 

g) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada. 

 

Hlavní údaje řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní 

závěrky musí být uveřejněny nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, a 

to způsobem předepsaným těmito stanovami pro svolání valné hromady, s uvedením 

doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. 

Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po 

dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo 

neschválení účetní závěrky, předchozí věta první se nepoužije. Společně s účetní 

závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (§ 436 ZOK). 

 

11.2.4. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu (§ 410 ZOK). 

Odvolání valné hromady nebo odklad jejího konání musí být oznámeny způsobem 

stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, a to 

nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost 

povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně 

vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu 

kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen 

souhlasí-li s tím tito akcionáři (§ 410 odst. 2 ZOK). 

 
11.3. Účast na valné hromadě a výkon hlasovacího práva 

 

11.3.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady.  

Jednání valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady.  

Schvaluje-li valná hromada řádnou, mimořádnou, konsolidovanou účetní závěrku 

společnosti, má auditor právo zúčastnit se příslušné části valné hromady tak, aby se 

svým zjištěním mohl případně seznámit akcionáře na valné hromadě. 

Má-li společnost jen jediného akcionáře, je tento oprávněn vyžadovat, aby se 

rozhodování jediného akcionáře účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné 

rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. 

 

11.3.2. Hlasovací právo akcionáře  se  řídí  jmenovitou  hodnotou  jeho  akcií,  přičemž na 

každý  1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) jmenovité hodnoty  akcie  

připadá 1 (jeden) hlas.  

 

11.3.3. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím 

zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci. 

 

11.3.4. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady    

            odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž     

            vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. 

 

11.3.5. Valné hromady se mohou zúčastnit rovněž třetí osoby na základě písemného pozvání  

            představenstva nebo dozorčí rady a osoby pověřené svolavatelem valné hromady  

            k organizačnímu zabezpečení valné hromady.  O přítomnosti dalších osob rozhoduje         

            valná hromada hlasováním.  

 



  

11 

 

11.3.6. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, tj. veřejně, zvednutím ruky, ledaže by 

se valná hromada usnesla jinak. 

 

11.3.7. Pokud budou na valné hromadě kromě návrhů předložených představenstvem, 

předloženy jiné návrhy nebo protinávrhy, předseda valné hromady dá hlasovat nejprve 

o návrzích předložených představenstvem. O dalších návrzích či protinávrzích bude 

hlasováno v pořadí podle váhy hlasů akcionářů, kteří jiné návrhy či protinávrhy 

učinili. V případě, že bude některý z návrhů přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje.  

 

11.4. Jednání valné hromady  

 

11.4.1. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda s tím, že kromě něj valná hromada volí 

zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby 

zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, kterého tím představenstvo 

pověří. Volba předsedy a zapisovatele se děje taktéž aklamací (viz článek 11 odstavec 

11.3.7. stanov).   

 

11.4.2. Jednání valné hromady se řídí jednacím a hlasovacím řádem, odsouhlaseným valnou 

hromadou. 

 

11.4.3. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: 

 

a) firmu a sídlo společnosti,   

b) místo a datum konání valné hromady, 

c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a jména osob 

pověřených sčítáním hlasů,  

d) popis projednání jednotlivých bodů programu v průběhu valné hromady 

a vyslovená prohlášení; písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu,  

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počet nehlasujících, 

f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému 

rozhodnutí valné hromady, pokud protestující o to požádá.  

 Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.  

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené valné hromadě k projednání.  

 

11.5. Rozhodování valné hromady  

 

11.5.1. Valná hromada je způsobilá usnášení tehdy, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie 

oprávněné hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než polovinu 

základního kapitálu. 

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou 

hromadu, a to novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 11 odstavec 11.2.3. 

stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů, a dále s tím, že 

pozvánka musí být zaslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána 

původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání 

a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných. 

 

11.5.2. V záležitostech uvedených v § 416 odst. 1 ZOK rozhoduje valná hromada alespoň 

dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.  

 

11.5.3. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se 

i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které 

společnost vydala.  
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11.5.4. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv 

spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo 

zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na 

evropském regulovaném trhu (§ 417 odst. 2 ZOK) se vyžaduje kromě potřebné většiny 

hlasů přítomných též souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto 

akcie.   

 

11.5.5. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a 

prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům 

podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování 

nových akcií, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a 

jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná 

hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů; pokud společnost 

vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří 

čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.  

 

11.5.6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů,             

jejichž akcie se mají spojit.  

 

11.5.7. V ostatních případech rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů.  

 

11.5.8. Valná hromada se může plně usnášet jen o těch skutečnostech, které byly uvedeny 

v pozvánce na valnou hromadu; tato podmínka se nevyžaduje pro případ 

jednomyslného usnesení na valné hromadě, na které jsou přítomni všichni akcionáři.  

 

11.5.9. Zápisy z jednání valné hromady, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných, 

včetně odevzdaných plných mocí, společnost uchová po celou dobu svého trvání.  

 

Článek 12 

Představenstvo 

 

12.1. Postavení a působnost představenstva 

 

12.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a 

jedná za společnost (§ 161 OZ). Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech 

společnosti, pokud není rozhodování v těchto záležitostech vyhrazeno ZOK nebo 

stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 

 

12.1.2. Představenstvo zejména: 

 

a) vykonává usnesení valné hromady,  

b) uzavírá pracovní smlouvy, stanoví a vyhodnocuje podmínky pro přiznání roční 

prémie vedoucích zaměstnanců a schvaluje výši přiznané prémie, 

c) schvaluje znění organizačního a podpisového řádu společnosti, 

d) zabezpečuje komplexní řízení a obchodní vedení společnosti s cílem dosáhnout 

splnění stanovených cílů, včetně řádného vedení účetnictví a zpracování řádné 

účetní závěrky,     

e) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, 

f) zpracovává a předkládá ke schválení valné hromadě nejméně jednou za účetní 

období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a 
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zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, 

g) zajišťuje zveřejnění řádné účetní závěrky po jejím schválení valnou hromadou,  

h) uzavírá smlouvy o převodu vlastnictví nemovitého majetku společnosti po 

předchozím souhlasu dozorčí rady, v případě, že hodnota převáděného majetku 

v daném roce převyšuje 2 (dvě) % základního kapitálu společnosti, je k převodu 

nutný předchozí souhlas valné hromady,   

i) zajišťuje svolání valné hromady v případech, pokud tuto povinnost ukládají stanovy 

nebo ZOK a organizačně zabezpečuje valnou hromadu,   

j) předkládá valné hromadě návrhy ve věcech, v nichž podle článku 11 odstavce 

11.1.3. stanov přísluší rozhodovat valné hromadě,  

k) předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku, včetně 

návrhu na rozdělení zisku podle článku 16 odstavec 16.4.2. stanov, 

l) volí a odvolává ředitele společnosti a vedoucí zaměstnance společnosti po 

předchozím kladném vyjádření dozorčí rady, 

m)  předkládá valné hromadě návrh na vytvoření fondů společnosti dle článku 17 

stanov. 

 

12.1.3. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě a v rozsahu 

vyplývajícím z příslušných ustanovení stanov a ZOK dozorčí radě. 

 

12.2. Složení, ustanovení a funkční období představenstva  

 

12.2.1. Počet členů představenstva je stanoven na 6 (šest). 

 

12.2.2. Členy představenstva volí valná hromada, která je též oprávněna představenstvo nebo 

jeho jednotlivé členy odvolat.  

 

12.2.3. Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) let.  Opakovaná volba členů     

představenstva je možná.  

 

12.2.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí 

jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců (§ 443 ZOK) 

zvolit nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených 

valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího 

zasedání valné hromady. 

 

12.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v 

době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva je povinen 

oznámit své odstoupení valné hromadě. Funkce člena představenstva končí uplynutím 

jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neujednají-li si valná hromada a člen 

představenstva jiný okamžik zániku funkce. Je-li rozhodujícím orgánem jediný 

akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o 

odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce  (§ 

59 odst. 5 ZOK). 

 

12.2.6. Členem představenstva může být fyzická osoba (§ 46 ZOK), která splňuje všeobecné 

podmínky k provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka 

provozování živnosti stanovena zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání 

(činnosti) společnosti. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně 

je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom 
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rozhodla valná hromada. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené 

pro výkon funkce ZOK nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká.   

 

12.2.7. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. 

 

12.3. Zasedání představenstva  

 

12.3.1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 2 (dva) měsíce. 

 

12.3.2. Představenstvo musí být mimořádně svoláno na základě písemné žádosti kteréhokoliv 

člena, jež musí obsahovat důvody a návrh pořadu jednání, a to nejpozději do patnácti 

dnů od obdržení takové žádosti předsedou představenstva. Nesplní–li předseda 

představenstva včas svou povinnost svolat zasedání představenstva, je tak oprávněn 

učinit kterýkoliv člen představenstva.  

 

12.3.3. Zasedání představenstva svolává předseda, případně místopředseda, písemnou 

pozvánkou s uvedením termínu a místa jejího konání, jakož i pořadu jednání. 

Pozvánka musí být odeslána formou doporučeného dopisu nebo na potvrzení doručena 

členům představenstva nejpozději do pěti dnů před jejím konáním. Prohlásí-li všichni 

členové představenstva nejpozději před zahájením zasedání, že na dodržení pětidenní 

lhůty, případně na dodržení písemné formy pozvánky, netrvají, považuje se zasedání 

za platně svolané i bez dodržení této lhůty i formy. 

 

12.3.4. Zasedání představenstva řídí předseda, případně místopředseda nebo pověřený člen 

představenstva (dále též „předsedající“).  

 

12.3.5. Zasedání představenstva je schopno platně rozhodovat jen tehdy, je-li přítomna 

nadpoloviční většina členů představenstva. Pro platnost rozhodnutí představenstva je 

třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva.  

 

12.3.6. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání způsobem uvedeným 

v článku 14 těchto stanov.   

 

12.3.7. O průběhu, jakož i o rozhodnutí zasedání představenstva, se pořizuje zápis, který 

podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V případě, že některý člen 

představenstva hlasoval proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdržel hlasování, musí 

být tato skutečnost uvedena v zápise; pokud není prokázáno něco jiného, platí, že 

neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.  

 

12.3.8. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor 

na projednanou záležitost. 

 

12.3.9. Jednání představenstva upravuje jednací řád.  

 

 

Článek 13 

Dozorčí rada 

 

13.1.  Postavení a působnost dozorčí rady 

 

13.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší vykonávat dohled 

nad výkonem působnosti představenstva, jakož i nad veškerou činností společnosti.  
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Dozorčí rada je oprávněna: 

a) ověřovat postup ve všech směrech činnosti společnosti, tj. kontrolovat, zda 

podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, 

stanovami a pokyny valné hromady a dozorčí rady, 

b) kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a kontrolovat, zda účetní 

zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, 

c) vyžadovat informace od členů představenstva a jiných pracovníků společnosti.  

 

13.1.2. Dozorčí rada podává valné hromadě každý rok zprávu o kontrolní činnosti a zprávu 

o přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i mezitímní účetní závěrky, 

návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou 

povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.  

 

13.2. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 

 

13.2.1. Počet členů dozorčí rady je stanoven na 6 (šest).  

 

13.2.2. Členy dozorčí rady volí valná hromada, která je též oprávněna dozorčí radu nebo její 

jednotlivé členy odvolat. Valná hromada může na návrh představenstva zvolit 2 (dva) 

členy dozorčí rady z řad zaměstnanců, které představenstvu doporučí dozorčí rada. 

 

13.2.3. Funkční období členů dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opakovaná volba členů dozorčí 

rady je možná. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. 

 

13.2.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení však nesmí učinit v době, 

která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady je povinen oznámit 

své odstoupení valné hromadě. O podání oznámení o odstoupení člen dozorčí rady 

vyrozumí dozorčí radu. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce 

ode dne doručení oznámení o rezignaci valné hromadě, neujednají-li si jiný okamžik 

zániku funkce. Je-li rozhodujícím orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím 

jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, 

neujednají-li jiný okamžik zániku funkce (§ 59 odst. 5 ZOK). Dozorčí rada, jejíž počet 

neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího 

zasedání valné hromady.  

 

13.2.5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. 

Předseda dozorčí rady řídí její činnost.  

 

13.3. Zasedání dozorčí rady  

  

13.3.1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 2 (dva) měsíce.  

 

13.3.2. Dozorčí rada musí být svolána na písemnou, odůvodněnou žádost, obsahující návrh 

pořadu jednání, a to od kteréhokoliv člena představenstva nebo člena dozorčí rady. Na 

takovou žádost musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 15ti dnů od obdržení 

žádosti. Nesplní-li předseda dozorčí rady včas svou povinnost svolat dozorčí radu, je 

tak oprávněn učinit kterýkoliv člen dozorčí rady.          

 

13.3.3. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady písemnou pozvánkou s uvedením 

termínu a místa jejího konání, jakož i pořadu jednání. Pozvánka musí být odeslána 
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formou doporučeného dopisu nebo na potvrzení doručena členům dozorčí rady 

nejpozději do 5ti dnů před jejím konáním. Prohlásí-li všichni členové dozorčí rady 

nejpozději před zahájením zasedání, že na dodržení pětidenní lhůty, případně na 

dodržení písemné formy pozvánky, netrvají, považuje se zasedání za platně svolané i 

bez dodržení této lhůty a formy.  

 

13.3.4. Zasedání je schopno platně rozhodovat jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů. Pro platnost rozhodnutí dozorčí rady je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech 

členů.  

 

13.3.5. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání způsobem uvedeným v článku  

            14 těchto stanov. 

 

13.3.6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který 

podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel, předseda dozorčí rady a předsedající 

jednání dozorčí rady pokud je jím jiná osoba než předseda dozorčí rady. V případě, že 

některý člen dozorčí rady hlasoval proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdržel 

hlasování, musí být tato skutečnost uvedena v zápise; pokud není prokázáno něco 

jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i 

stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.   

 

13.3.7. Úpravu konkrétních vztahů, specifikaci postupu jednání dozorčí rady a jejich 

kontrolních činností vůči společnosti, definuje jednací řád dozorčí rady. 

 

 

Článek 14 
Všeobecná ustanovení o volených orgánech společnosti 

 

14.1. Další podmínky výkonu funkce  

 

14.1.1. Náklady, spojené se zasedáním i s další činností představenstva a dozorčí rady, nese       

            společnost.  

 
14.1.2. Členům představenstva a dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně 

vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání 

představenstva či dozorčí rady.  

 
14.1.3. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší, po schválení valnou hromadou, za 

výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny 

smlouvami mezi společností a členy jejích orgánů; výši odměny schvaluje valná 

hromada. 

 
14.1.4. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za období, kdy vykonávali funkci, 

kromě odměny i tantiéma (podíl na zisku), o jejíž výši rozhoduje valná hromada 

v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. V případě, že valná hromada rozhodne 

o podílu na zisku souhrnnou částkou pro dozorčí radu a představenstvo, bude finanční 

částka rozdělena v poměru 2 : 1  (představenstvo : dozorčí rada) s tím, že každý člen 

orgánu má nárok na odměnu ve stejné výši. 

 

14.2. Rozhodování představenstva a dozorčí rady mimo zasedání 
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14.2.1. Představenstvo a dozorčí rada mohou rozhodovat i mimo zasedání (per rollam), pokud 

s tím souhlasí všichni členové tohoto orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné.  

 

14.2.2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí mít písemnou podobu a musí být uvedeno 

v zápisu nejbližšího zasedání představenstva nebo dozorčí rady. 

 
14.2.3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání 

představenstva a dozorčí rady zajišťuje předseda představenstva nebo předseda 

dozorčí rady. 

 

Článek 15 

Ředitel společnosti 

 

15.1. Ve společnosti je zřízena funkce ředitele společnosti.  

 
15.2. Ředitel společnosti je jmenován a odvoláván představenstvem po předchozím kladném 

vyjádření dozorčí rady. 

 
15.3. Ředitel společnosti může být členem představenstva.  

 

15.4. Ředitel společnosti zastupuje společnost v rozsahu vyplývajícím z vnitřních 

organizačních předpisů společnosti nebo v rozsahu vyplývajícím ze zvláštního 

písemného pověření uděleného mu představenstvem. 

 

 

ČÁST V 

ZÁSADY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A ROZDĚLENÍ 

ZISKU, FONDY 

 

 

Článek 16 

Finanční hospodaření společnosti 

 

16.1. Finanční hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito 

stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů společnosti. 

 

16.2. Společnost zpracuje vždy nejpozději ve lhůtách stanovených obecně závaznými 

právními předpisy účetní závěrku předchozího kalendářního roku a na základě této 

stanoví zisk nebo ztrátu v tomto roce. 

 

16.3. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Představenstvo také zajišťuje 

ověření účetní závěrky auditorem.  

 

16.4. Rozdělení zisku společnosti  

 

16.4.1. O způsobu rozdělení zisku, resp. způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná hromada.  

Návrh tohoto rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo poté, co jej 

přezkoumala dozorčí rada. 

 

16.4.2. Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění investičního fondu podle těchto 

stanov nejméně 10 (deset) %, sociálního fondu nejméně 10 (deset) %. 
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O rozdělení zbylé části zisku rozhoduje valná hromada, která může rozhodnout o:  

a) výplatě dividend akcionářům, 

b) výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,  

c) přídělu do fondů,  

d) zvýšení základního kapitálu, 

e) úhradě ztráty z minulých let,                  

f) převodu nerozděleného zisku na účet nerozděleného zisku minulých let,   

g) maximální výši finančních prostředků na sponzorské dary a finanční výpomoci na 

daný kalendářní rok,  

h) výplatě podílu zaměstnancům. 

           Pořadí způsobu rozdělení zisku není pro valnou hromadu závazné.  

 

16.4.3. Pokud bude rozhodnuto o rozdělení zisku na dividendy, tantiémy a na určení podílu 

zaměstnanců, bude postupováno podle zásad vyplývajících z ustanovení § 348 až  

§ 350 ZOK.   

 

16.5. Úhrada ztrát společnosti 

  

16.5.1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje 

valná hromada na návrh představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady. 

 

16.5.2.  K úhradě ztrát společnosti se přednostně použijí prostředky nerozděleného zisku 

minulých let.  

 

16.5.3. Ztráta společnosti může být mimo jiné vypořádána snížením základního kapitálu 

společnosti, při rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty bude 

postupováno podle ustanovení § 544 a § 545 ZOK.   

 

 

Článek 17 

Fondy 
 

17.1. Společnost může zřídit fondy po schválení valnou hromadou. O pravidlech pro jejich 

použití a o způsobu hospodaření rozhoduje představenstvo po předchozím souhlasu 

dozorčí rady. 

 

17.2. O zřízení fondů a o přídělu finančních prostředků do těchto fondů rozhoduje valná 

hromada společnosti. 

 

17.3. Sociální fond 

 

17.3.1. Jako fond společnost vytváří sociální fond, a to z těchto zdrojů: 

 

a) ze zisku společnosti ve výši stanovené valnou hromadou,  

b) ze splátek půjček poskytnutých ze sociálního fondu,   

c) z peněžních a jiných darů,  

d) z nerozděleného zisku minulých let. 

 

17.3.2. Sociální fond lze použít k financování sociálních, zdravotních, rekreačních, kulturních     

            a tělovýchovných potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.  
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17.4.  Investiční fond 

 

17.4.1. Jako fond společnost vytváří investiční fond, a to z těchto zdrojů: 

a) ze zisku společnosti ve výši stanovené valnou hromadou,  

b) z nerozděleného zisku minulých let.  

 

17.4.2.  Investiční fond lze použít k financování investic společnosti. 

 

17.4.3. O použití investičního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po předchozím   

              souhlasu dozorčí rady.  

 

ČÁST VI 

ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI, ZÁNIK SPOLEČNOSTI A JEJÍ LIKVIDACE 

 

Článek 18 

Zrušení společnosti 

 

18.1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti 

upravuje § 168 OZ a 93 ZOK. 

 

Článek 19 

Likvidace společnosti 

 

19.1. Dojde-li ke zrušení společnosti, aniž přejdou její práva a povinnosti na právního 

nástupce, případně aniž bude rozhodnuto o vypořádání jejího majetku příslušným 

orgánem, vstupuje společnost do likvidace. 

 

19.2. Likvidátora společnosti jmenuje a odvolává valná hromada; pokud dojde ke zrušení 

společnosti soudem, jmenuje a odvolává likvidátora soud.   

 

19.3. Při vlastní likvidaci společnosti bude postupováno podle zásad uvedených           

v ustanoveních § 549 a násl. ZOK.   

 

Článek 20 

Zánik společnosti 

 

20.1.Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.  

 

 

Část VII 

ZÁVĚREČNÁ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 21 

Závěrečná ustanovení 

 

21.1. Společnost může nabývat práv a zavazovat se ode dne zápisu do obchodního rejstříku. 

 

21.2. Skutečnosti a údaje, týkající se společnosti, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud 

obecně závazné právní předpisy či tyto stanovy takové zveřejnění vyžadují. Nastane-li 

podle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoli 

skutečnosti či údaje, týkající se společnosti, rozumí se tím zveřejnění na internetových 
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stránkách společnosti www.htsas.cz. Plnění povinností podle tohoto odstavce zajišťuje 

představenstvo. 

 

Článek 22 

Právní poměry společnosti a řešení sporů 

 

22.1. Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně 

závaznými   právními předpisy, a to ve všech věcech touto společenskou smlouvou 

neupravených, zejména příslušnými ustanoveními OZ a ZOK a předpisů souvisejících. 

 

22.2. Pokud tyto stanovy neupravují některou otázku jinak, platí příslušná ustanovení ZOK,  

případně jiných obecně závazných právních předpisů.  

 

22.3. V případě, že některé z ustanovení těchto stanov, s ohledem na změny platného 

právního řádu, pozbude platnosti, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností 

nedotčena s tím, že namísto ustanovení stanov, které pozbylo platnosti, bude použito 

ustanovení pří-slušného obecně závazného právního předpisu. Nebude-li možné jako 

náhradu za neplatné ustanovení stanov použít ustanovení příslušného obecně závazného 

právního předpisu bude nahrazeno řešením, jenž je v obchodním styku obvyklé. 

 

22.4. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích 

orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, 

budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, jeho 

projednání a rozhodnutí bude náležet místně příslušnému soudu, a to, nevylučují-li to 

ustanovení obecně závazných procesně-právních předpisů, podle sídla společnosti. 

 

 

Článek 23 

Změna stanov 

 

23.1.O změnách stanov rozhoduje valná hromada. 

 

23.2.Při doplňování a změně stanov bude postupováno zásadně tak, že valné hromadě budou 

vždy předkládány k rozhodnutí tyto materiály:  

 

a) přehled navrhovaných změn vč. uvedení původního platného znění, 

b) odůvodnění navrhovaných změn,  

c) úplné znění stanov s vyznačením veškerých změn a doplňků předkládaných valné 

hromadě k rozhodnutí. 

 

23.3.Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí 

pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a 

návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 

stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie 

návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na toto právo musí být akcionáři 

upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.  

 

23.4.Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto 

 rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí valné hromady o změně stanov.  Jestliže z rozhodnutí 

 valné hromady neplyne, zda a popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne 

 o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.  

 

http://www.htsas.cz/
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23.5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je  

představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu, poté co se 

kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. 

 

23.6. Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti podléhají 

režimu § 431 až § 434 ZOK.  

 

Článek 24 

Účinnost stanov 

 

24.1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov společnosti 

ze dne 27.7.2016. 

 

24.2. Tímto novým zněním stanov se bude řídit projednání výsledku hospodaření za rok 2019 

a na něj navazující rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2019. 

 

24.3. Tyto stanovy byly schváleny Radou města Havířova, v působnosti valné hromady 

společnosti, usnesením čís. 1868/41RM/2020 ze dne 6.4.2020 a tímto dnem nabývají 

platnosti, účinnosti nabývají dnem schválení v Zastupitelstvu města Havířova,  

s výjimkou těch ustanovení, kdy nabývají změny stanov účinnosti po zápisu těchto 

skutečností do obchodního rejstříku. 

 

24.4. Společnost se schváleným zněním stanov dle odstavce 24.3. podřizuje ZOK jako celku, 

ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích s účinnosti ode dne 

zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku. 

 

 

 

Za jediného akcionáře společnosti  

Havířovská teplárenská společnost, a.s.  

Havířov, statutární město 
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Jednací řád Zastupitelstva města Havířova (dále též „ZMH“) upravuje přípravu, svolání, 

průběh zasedání ZMH (dále též „zasedání“), usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, 

jakož i další otázky související s jeho zasedáním. 

 

2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, 

rozhoduje ZMH hlasováním. 

 

Článek 2 

Pravomoci zastupitelstva města 

 

1. ZMH rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).   

 

2. ZMH si vyhrazuje rozhodovat v koncepčních věcech v oblasti hospodářského rozvoje, 

školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, tělovýchovy a sportu, není-li zvláštním 

právním předpisem stanoveno jinak. 

 

3. ZMH, jako zakladatel obchodních společností města, v nichž má město 100% majetkovou 

účast, rozhoduje o: 

a) založení a zrušení obchodní společnosti  

b) zakladatelských dokumentech obchodních společností vč. jejich změn  

c) zvyšování základního kapitálu peněžitým nebo nepeněžitým plněním  

d) snižování základního kapitálu 

e) rozvržení základního kapitálu na akcie a změnách akcií 

f) nákupu a prodeji akcií 

 

4. ZMH, jako společník obchodních společností, v níž má město menší než 100% 

majetkovou účast, rozhoduje o: 

a) delegování zástupce města na valné hromady 

b) návrhu na zvolení či odvolání zástupců města do orgánů obchodních společností 

c) zvyšování a snižovaní majetkového podílu. 

O průběhu valné hromady delegovaný zástupce města informuje ZMH na nejbližším 

zasedání. 

 

5. ZMH, jako zřizovatel příspěvkových organizací města, rozhoduje zejména o: 

a) založení, zrušení, rozdělení a splynutí příspěvkové organizace vč. vymezení 

majetkových práv 

b) změnách zřizovacích listin 

c) přijetí úvěru nebo půjčky příspěvkovou organizací. 

Není-li ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací stanoveno jinak, o dalších 

záležitostech rozhoduje Rada města Havířova (dále jen „rada města“). 

 

Článek 3 

Účast členů zastupitelstva města na zasedání 

 

1. Členové ZMH jsou povinni se zúčastnit každého zasedání ZMH, jinak jsou povinni 

oznámit svou neúčast na zasedání ZMH zaměstnancům odboru kancelář primátora 

Magistrátu města Havířova (dále také „magistrátu“) s uvedením důvodu své neúčasti. 
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2. Účast na zasedání ZMH stvrzují členové ZMH svým podpisem do prezenční listiny a po 

dobu své přítomnosti v jednacím sále zprovozněním svého elektronického hlasovacího 

zařízení. 

 

Článek 4 

Svolání zasedání zastupitelstva města 

 

1. ZMH  se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. ZMH si může 

usnesením stanovit termíny zasedání pro příslušný rok. 

 

2. Zasedání ZMH svolává primátor. Svolává je nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání a 

určí dobu a místo konání zasedání s tím, že ve stejné lhůtě musí být informace o jeho 

konání vč. návrhu programu zveřejněna na úřední desce magistrátu.  

 

3. Požádá - li o svolání ZMH alespoň jedna třetina členů ZMH nebo hejtman kraje, je 

primátor povinen svolat zasedání ZMH nejpozději tak, aby se konalo do 21 dnů ode dne 

obdržení žádosti.  

 

4. Není - li při zahájení zasedání, nebo v jeho průběhu, přítomna nadpoloviční většina všech 

členů ZMH, ukončí předsedající zasedání podle čl. 7 odst. 2 a primátor svolá nové 

zasedání ZMH k témuž nebo zbývajícímu programu tak, aby se konalo do 15 dnů. 

 

5. Nesvolá-li primátor města zasedání ZMH podle čl. 4 odst. 3 postupuje se podle § 92 odst. 2 

zákona. 

 

Článek 5 

Příprava zasedání zastupitelstva města 

 

1. Návrhy k projednání věci na zasedání ZMH mohou předkládat jeho členové, rada města a 

výbory ZMH.  

 

2. Materiály určené pro zasedání ZMH předkládá navrhovatel v listinné a elektronické 

podobě prostřednictvím magistrátu tak, aby byly doručeny nejpozději do 12 dnů přede 

dnem zasedání ZMH odboru kancelář primátora. Magistrát zajistí, aby byly materiály 

doručeny v elektronické podobě členům ZMH nejpozději 7 dnů přede dnem konání 

zasedání ZMH včetně kontroly plnění usnesení. Tento postup se neuplatní, bude-li ZMH 

svoláno mimo stanovené termíny zasedání ZMH. 

 

3. Materiály pro zasedání ZMH obsahují: 

a) název materiálu, 

b) obsah materiálu, 

c) návrh usnesení a důvodovou zprávu, 

d) jméno a příjmení předkladatele a zpracovatele, jejich funkce, včetně jejich 

elektronického podpisu, mají-li jej přidělen 

e) přílohy. 

Závazný vzor titulní strany materiálu pro ZMH je přílohou č. 1 tohoto jednacího řádu. 

 

4. Důvodová zpráva zpravidla obsahuje: 

a) odůvodnění navrhovaného usnesení, 

b) stanoviska rady města, výborů ZMH, odborů magistrátu nebo příspěvkových organizací 
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a komisí rady města.  

 

5. Platně přijatá stanoviska výborů ZMH jsou zpravidla předkládaná přímo na zasedání ZMH 

předsedou příslušného výboru ZMH nebo pověřeným členem výboru ZMH. 

 

6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZMH komplexně 

posoudit projednávanou problematiku a přijmout účinná opatření. Návrh na usnesení musí 

být konkrétní a jednoznačný. V odůvodněných případech rada města může rozhodnout o 

předložení variantního návrhu usnesení ZMH.  

 

7. Na vyžádání jsou občanům poskytovány materiály předkládané ZMH k projednání 

v plném rozsahu mimo příloh, které byly získány od třetích osob. Odbor kancelář 

primátora poskytne vyžádaný materiál po předchozí anonymizaci osobních údajů 

zpracovatelem. 

 

8. Materiály budou poskytnuty za podmínky, že žádost bude doručena na magistrát alespoň 

čtyři pracovní dny přede dnem zasedání ZMH  a žadatel uhradí poplatek stanovený radou 

města v Sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, budou-li materiály 

poskytnuty v písemné podobě. 

 

Článek 6 

Program zasedání zastupitelstva města 

 

1. Program zasedání ZMH navrhuje rada města. Právo předkládat další návrhy na zařazení do 

programu zasedání mají dále členové ZMH a výbory ZMH a to nejméně 7 dnů přede dnem 

zasedání ZMH. Přímo na zasedání ZMH mohou být předloženy návrhy, jejichž projednání 

nesnese odkladu a které nemohly být z objektivních důvodů předem do programu zasedání 

ZMH zařazeny (hrozící vznik škody, časově omezené nabídky apod.). 

 

2. ZMH schvaluje program svého zasedání a to včetně návrhů na zařazení nového bodu do 

programu. O rozšíření již schváleného programu zasedání ZMH rozhoduje hlasováním. Je-

li v průběhu zasedání ZMH podán návrh na stažení již schváleného bodu programu 

z jednání, rozhoduje o úpravě programu ZMH hlasováním.  

 

3. Vždy musí být zařazeny do programu a projednány záležitosti podle § 16 odst. 2 písm. f) a 

g) zákona, písemně předložené fyzickými osobami, které dosáhly věku 18 let a splňují 

podmínky § 16 odst. 1 nebo § 16 odst. 3 nebo § 17 zákona (dále jen „občan města“), 

s výjimkou záležitostí, které spadají do výkonu přenesené působnosti. 

 

4. Dotazy (interpelace), připomínky a podněty členů ZMH a vystoupení občanů města se 

zařazují 1 hodinu po zahájení zasedání ZMH. Tento bod programu jednání ZMH trvá, 

pokud je k vystoupení přihlášen občan, člen ZMH nebo osoba uvedená v čl. 9 odst. 2 

tohoto jednacího řádu, maximálně však jednu hodinu. Nejsou-li v této době vyčerpány 

všechny příspěvky přihlášených, pokračují dotazy (interpelace), připomínky a podněty 

členů ZMH a vystoupení občanů města bezprostředně po projednání všech bodů 

schváleného programu zasedání ZMH 

 

5. Předsedající nejdříve udělí slovo občanům města v pořadí, v jakém se k vystoupení 

přihlásili, poté osobám uvedeným dále v čl. 9 odst. 2 tohoto jednacího řádu a pak členům 

ZMH.  
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6. Složení slibu člena ZMH musí být zařazeno na začátek zasedání ZMH, po splnění 

náležitostí dle čl. 7 odstavec 4 tohoto jednacího řádu.  

 

7. Na program nejbližšího zasedání ZMH, a to neprodleně po schválení zápisu z minulého 

zasedání ZMH, se zařadí návrh na rozhodnutí o zrušení usnesení rady města, které bylo 

primátorem pozastaveno pro nesprávnost (předložený podle § 105 odst. 1 zákona).  

 

8. Bodem programu zasedání ZMH se pro účely tohoto jednacího řádu rozumí: 

a) každá projednávaná věc schváleného programu zasedání, 

b) kontrola plnění usnesení, 

c) dotazy (interpelace), připomínky a podněty členů ZMH a vystoupení občanů  

 

Článek 7 

Zahájení zasedání zastupitelstva města 

 

1. Zasedání ZMH je veřejné. 

 

2. Zasedání ZMH zahajuje a řídí primátor města, příp. jeho náměstek (dále jen 

„předsedající“).  

 

3. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje 

zasedání a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.  

 

4. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání ZMH bylo řádně svoláno a 

vyhlášeno. Konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny všech členů ZMH, sdělí jména 

nepřítomných členů ZMH a ověří dotazem u přítomných, zda je jejich přítomnost správně 

evidována elektronickým hlasovacím zařízením na zobrazovacích jednotkách.  

 

5. Předsedající předloží ke schválení program zasedání ZMH, návrh na složení pracovního 

předsednictva a návrh na zvolení dvou ověřovatelů zápisu z řad členů ZMH. 

 

6. Ověřovatelé zápisu z předchozího zasedání ZMH podají zprávu o ověření správnosti 

tohoto zápisu, kterou ZMH bere na vědomí samostatným usnesením. Pokud byly proti 

zápisu z předchozího zasedání ZMH uplatněny námitky, rozhodne o nich ZMH, po 

vyjádření ověřovatelů, na svém nejbližším zasedání. 

 

Článek 8 

Průběh zasedání zastupitelstva města 
 

1. ZMH projednává postupně jednotlivé body schváleného programu. V průběhu zasedání 

může hlasováním body programu přesunout. 

 

2. Neusnese-li se  ZMH  jinak, probíhá rozprava ke každému bodu schváleného programu 

samostatně. V případě, že ZMH rozhodne, že bude hlasovat odděleně o jednotlivých 

bodech nebo částech navrženého usnesení (čl. 10 odst. 3), rozprava probíhá ke každému 

bodu nebo části tohoto navrženého usnesení samostatně. ZMH může rozhodnout 

hlasováním o sloučení rozpravy ke dvěma nebo i více bodům schváleného programu 

zasedání. 

 

3. Do rozpravy se přihlašují členové ZMH elektronickým hlasovacím zařízením a v případě 
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jeho nefunkčnosti písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí 

přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi ZMH, který se přihlašuje 

k technické poznámce. 

 

4. Člen ZMH se přihlašuje k technické poznámce elektronickým hlasovacím zařízením a 

není-li to možné znázorněním písmene „T“. Technickou poznámkou v průběhu zasedání 

může člen ZMH namítat pouze nedodržení jednacího řádu, zákonného předpisu, střet 

zájmu či ověřitelné věcné nebo číselné nesprávnosti v návrhu usnesení nebo v důvodové 

zprávě k tomuto návrhu usnesení. 

 

5. Předsedající musí udělit slovo každému členu ZMH, pokud to není v rozporu s jiným 

bodem tohoto článku, a to podle pořadí, jak se jednotliví členové ZMH přihlásili do 

rozpravy. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se slova ujmout. 

 

6. Do rozpravy se mohou členové ZMH přihlásit pouze do jejího konce.  

 

7. Člen ZMH při projednávání bodu programu, který by pro něj nebo osobu blízkou, pro 

fyzickou či právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci mohl 

znamenat výhodu nebo škodu (střet zájmu), je povinen sdělit tuto skutečnost bezprostředně 

po zahájení rozpravy. Postup ZMH při střetu zájmu upravuje příloha č. 2 tohoto jednacího 

řádu. 

 

8. Pokud ZMH nerozhodne jinak, může člen ZMH vystoupit v průběhu zasedání k bodu 

programu (čl. 6 bod. 8) třikrát, s tím, že doba jednoho vystoupení se omezuje na dobu 3 

minut a u předkladatele na 10 minut. Technické poznámky jsou omezeny na dobu 2 minut 

a nezapočítávají se do povoleného počtu tří vystoupení k jednomu bodu programu. 

Odpovědi předkladatele na dotazy členů ZMH se nezapočítávají do stanoveného limitu 

počtu vystoupení.  

 

9. Předsedající prohlásí rozpravu za ukončenou, nejsou-li přihlášeni do rozpravy další 

členové ZMH, příp. občané města.  

 

10. Na požádání kterékoliv politické strany nebo politického hnutí, které jsou zastoupeny 

v ZMH (dále jen „politická strana“), přeruší předsedající zasedání na požadovanou dobu 

maximálně na 15 minut. Tohoto práva může využít každá politická strana pouze dvakrát 

během zasedání. O tomto přerušení zasedání ZMH nehlasuje. 

 

11. Předsedající též přeruší zasedání ZMH na dobu nezbytně nutnou, na žádost předkladatele 

návrhu na změnu usnesení, po dobu přípravy návrhu změny usnesení. O tomto přerušení 

zasedání ZMH nehlasuje. 

 

12. Předsedající může vyhlásit přestávku (přerušit zasedání ZMH) dle vlastního uvážení. 

 

Článek 9 

Vystoupení jiných osob na zasedání zastupitelstva města 

 

1. V případě, že členové ZMH potřebují v průběhu rozpravy vysvětlení zpracovatele 

projednávaného materiálu pro ZMH, případně jiného vedoucího odboru magistrátu, 

ředitele příspěvkové organizace, či zástupce obchodních společností s majetkovou účastí 

města, udělí mu předsedající slovo, aniž by  ZMH o tomto hlasovalo. 
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2. Požádá-li na zasedání ZMH o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec 

nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být slovo uděleno (§ 93 odst. 4 zákona). Slovo musí 

být uděleno čestnému občanovi města Havířov (§ 36 odst. 1 zákona).  Slovo musí být 

rovněž uděleno předsedovi osadního výboru, požádá-li o něj (§ 121 odst. 2 zákona), je-li 

takový výbor zřízen. Slovo jim předsedající udělí v pořadí, ve kterém se přihlásili 

k rozpravě. 

 

3. Občan města má právo vyjadřovat na zasedání ZMH své stanovisko k projednávaným 

věcem. Ke každému projednávanému bodu programu (čl. 6 odst. 8) může na zasedání 

vyjádřit své stanovisko jedenkrát, přičemž doba pro jeho vyjádření k projednávanému bodu 

se stanoví maximálně na 3 minuty a 1 minutu na případné jeho vyjádření ke skutečnostem, 

které vyplynuly v rámci rozpravy k danému bodu, pokud ZMH nerozhodne jinak.  

 

4. Ke svému vystoupení se občané města přihlašují u zaměstnanců magistrátu pořizujících 

zápis ze zasedání ZMH (dále jen „zapisovatelky“), kde prokážou, že splňují podmínky § 

16 odst. 1 a 3 nebo § 17 zákona. Předsedající uděluje občanům města slovo v pořadí, ve 

kterém se přihlásili do rozpravy. 

 

5. Vystoupení jiných osob, než je uvedeno výše, může navrhnout člen ZMH. O jeho návrhu 

rozhodne ZMH hlasováním.  

 

Článek 10 

Hlasování 

 

1. ZMH je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

 

2. ZMH hlasuje o jednotlivých bodech schváleného programu zasedání samostatně po 

ukončení rozpravy k danému bodu programu. 

 

3. O hlasování odděleně o jednotlivých bodech nebo částech navrženého usnesení (bodu 

programu) rozhoduje ZMH hlasováním. Za navržené usnesení se považuje jak základní 

návrh, tak i protinávrh. 

 

4. Protinávrhem usnesení se pro účely tohoto jednacího řádu rozumí takový návrh na změnu 

usnesení, který je opakem navrženého usnesení.  

 

5. Navržené usnesení mohou členové ZMH doplňovat. Doplněním usnesení se rozumí taková 

změna, která pouze doplňuje nebo částečně mění navržené usnesení, ale nemění jeho 

podstatu. Člen ZMH, který předložil doplnění usnesení, předá svůj návrh v písemné 

podobě zapisovatelkám a to neprodleně po ukončení rozpravy. O každém navrženém 

doplnění návrhu usnesení se hlasuje samostatně.  

 

6. Jestliže ZMH neschválí navržené usnesení vč. schválených doplnění, k výsledkům 

hlasování dle odst. 5 se nepřihlíží. 

  

7. Člen ZMH může svůj návrh usnesení vzít zpět do doby ukončení rozpravy. O zpětvzetí 

tohoto návrhu ZMH nehlasuje. 

 

8. Po ukončení rozpravy předsedající nechá hlasovat nejprve o doplnění usnesení v opačném 

pořadí, než byly jednotlivé návrhy předloženy.  
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9. Po ukončení hlasování o doplnění usnesení předsedající nechá hlasovat o případném 

protinávrhu se schválenými doplňky protinávrhu. Je-li přijat protinávrh, o dalších návrzích 

se nehlasuje. 

 

10. Nebyl-li přijat protinávrh dle odst. 9, nechá předsedající hlasovat o základním návrhu 

usnesení se schválenými doplňky základního návrhu usnesení. 

 

11. Nezískal-li návrh usnesení při hlasování potřebnou většinu, může se ZMH, na návrh 

kteréhokoliv člena ZMH, usnést hlasováním na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto 

případě vyzve politické strany, aby jmenovaly po jednom zástupci pro dohodovací řízení a 

zasedání ZMH přeruší na dobu nezbytně nutnou.  

 Dohodovacímu řízení předsedá předkladatel původního návrhu usnesení, pokud ZMH 

nepověří jiného člena ZMH.  

 Dojde- li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že návrh usnesení, vzešlý z dohodovacího 

řízení, získá při hlasování potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání.  

 Dohodnutý návrh usnesení přednese člen ZMH, který byl tímto pověřený při 

dohodovacím řízení. O tomto návrhu usnesení hlasuje ZMH bez rozpravy.   

 Nezíská - li ani tento návrh usnesení potřebnou většinu, již se o tomto bodu programu, 

na stávajícím zasedání  ZMH, dále nejedná.  

 

12. Hlasování se provádí veřejně, neusnese-li se ZMH na hlasování tajném. Před zahájením 

  hlasování předsedající upozorní, že bude přikročeno k hlasování. 

 

13. Veřejné hlasování se provádí prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení    

  ve stanoveném časovém limitu, a v případě jeho nefunkčnosti zdvižením ruky pro návrh 

  nebo proti, nebo se lze hlasování zdržet.  

 

14. Tajné hlasování se provádí: 

       a) elektronickým hlasovacím zařízením 

       b) pomocí hlasovacích lístků s kontrolním číslem a slovy ANO – NE.  

       Podmínky průběhu tajného hlasování určí ZMH.  

 

15. K platnému usnesení ZMH je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů ZMH. 

   

16. Navrhované usnesení není přijato, jestliže: 

       a) proti navrhovanému usnesení hlasuje nadpoloviční většina všech členů ZMH 

       b) pro navrhované usnesení hlasuje méně než nadpoloviční většina všech členů ZMH. 

       Předsedající prohlásí návrh usnesení za neschválený a o tomto bodu programu se na  

       stávajícím zasedání ZMH dále nejedná. 

 

17. Hlasuje-li se prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, pořizuje se o výsledku 

každého hlasování protokol. 

 

18. Po ukončení rozpravy, je možné vznášet pouze technické poznámky.  

 

19. Neprodleně po ukončení hlasování je člen ZMH oprávněn vznést technickou poznámku 

k nesprávnému zobrazení výsledku jeho hlasování na elektronickém hlasovacím zařízení. 

Předsedající nechá hlasovat o zpochybnění výsledku hlasování a o provedení nového 

hlasování v předmětné věci. Nové hlasování se provede prostřednictvím elektronického 

hlasovacího zařízení. 
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Článek 11 

Revokace, změny a zrušení usnesení 

 

1. Revokací usnesení se rozumí nahrazení schváleného usnesení usnesením novým, které se 

od původního schváleného usnesení významně liší svou podstatou. 

 

2. ZMH může provést revokaci svého usnesení pouze: 

a) je-li schválené usnesení v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, 

b) objeví-li se takové skutečnosti, které nebyly v době hlasování o návrhu usnesení ZMH 

známy a tyto skutečnosti by měly podstatný vliv při tomto hlasování ZMH. 

3. Změnou usnesení se rozumí změna schváleného usnesení, kdy podstata usnesení se 

nemění, ale mění se pouze technické, případně jiné faktické údaje uvedené v usnesení. 

 

4. Zrušením usnesení se rozumí zrušení schváleného usnesení ZMH bez náhrady. 

 

Článek 12 

Usnesení zastupitelstva města 

 

1. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům hlasování ZMH. Text usnesení musí být 

formulován stručně, adresně, s termíny a s uvedením odpovědnosti za splnění ukládaných 

úkolů.  

 

2. Ze zápisu o průběhu zasedání ZMH se pořizuje přehled přijatých usnesení a to nejpozději 

do 3 pracovních dnů od pořízení zápisu. Tento přehled přijatých usnesení podepisuje 

předsedající a náměstek primátora. Součástí tohoto přehledu jsou názvy bodů programu, u 

kterých nebylo přijato ZMH usnesení. 

 

3. Přehled přijatých usnesení ze zasedání ZMH v tištěné podobě obdrží: 

a) členové ZMH, pokud si jejich zasílání vyžádají, 

b) tajemník magistrátu, 

c) vedoucí odborů, 

d) tiskový mluvčí 

e) interní auditor 

f) předsedové komisí rady města RMH, kteří nejsou členy ZMH, 

g) ředitel Městské policie Havířov. 

 

4. Přehled přijatých usnesení ze zasedání ZMH v elektronické podobě obdrží: 

a) členové ZMH, 

b) obchodní společnosti města, 

c) příspěvkové organizace města.  

 

5. Přehled přijatých usnesení ZMH se zveřejňuje vyvěšením na úřední desce magistrátu a na 

internetových stránkách města. 

 

6. Usnesení ZMH nabývá platnosti a účinnosti okamžikem rozhodnutí ZMH, nevyplývá-li 

z textu usnesení něco jiného. 

 

Článek 13 

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 
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1. Členové ZMH mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její 

jednotlivé členy, na předsedy výborů ZMH, na statutární orgány právnických osob, jejichž 

zakladatelem je město, na ředitele příspěvkových organizací, které město zřídilo, na 

zaměstnance města zařazené do magistrátu a Městské policie Havířov a požadovat na ně 

odpověď. 

 

2. Na dotazy, připomínky a podněty členů ZMH odpovídá dotazovaný bezodkladně, pokud to 

charakter dotazu umožňuje. V opačném případě je dotazovaný povinen odpovědět písemně 

ve lhůtě do 30 dnů. 

 

3. Informace o způsobu vyřízení dotazů je předložena na následujícím zasedání  ZMH.  

 

4. Dotazy vznesené na zasedání ZMH se zaznamenávají v zápise o průběhu zasedání a je o 

jejich obsahu a způsobu jejich vyřízení vedena evidence na magistrátu - odboru kancelář 

primátora. 

 

Článek 14 

Zajištění nerušeného průběhu zasedání 

 

1. Do prostor, kde se zasedání ZMH koná nebo kde se účastníci během zasedání pohybují 

(dále jen „jednací prostory“), je zakázán vstup se zbraní nebo jinými předměty, které mohou 

ohrozit bezpečnost osob a majetku. 

 

2. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání ZMH, předsedající může rušitele vykázat ze zasedací 

místnosti. 

 

3. Nemluví-li řečník k věci, ujme-li se slova bez pokynu předsedajícího nebo překročí-li 

stanovený časový limit, odejme mu předsedající slovo, neusnese-li se ZMH jinak. 

 

4. Při zasedání ZMH musí mít všichni přítomní ztlumeny mobilní telefony. 

 

Článek 15 

Ukončení zasedání zastupitelstva města 

 

1. Předsedající prohlásí zasedání ZMH za ukončené:  

a) nebyl-li na začátku zasedání schválen program zasedání ZMH, 

b) byly-li projednány všechny body schváleného programu zasedání ZMH a byly-li 

vyčerpány všechny příspěvky přihlášených ve smyslu článku 6, odst. 4,   

c) usneslo-li se ZMH na ukončení zasedání, i když nebyly projednány všechny body 

schváleného programu. Současně může hlasováním stanovit další termín pro svolání 

zasedání, 

d) není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ZMH v průběhu zasedání, 

e) nastane-li mimořádná událost.  

 

2. Nekonalo-li se zasedání zastupitelstva, protože na jeho počátku nebyla přítomna 

nadpoloviční většina všech členů ZMH, primátor města svolá náhradní zasedání ZMH ke 

stejnému, případně doplněnému programu zasedání tak, aby se konalo nejpozději do 15 

dnů. 

 

Článek 16 

Výbory zastupitelstva města  
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1. ZMH může zřídit výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. 

 

2. ZMH zřizuje vždy kontrolní a finanční výbor.  

 

3. Žije-li ve městě, podle posledního sčítání lidu, alespoň 10 % občanů hlásících se 

k národnosti jiné než české, zřizuje ZMH také výbor pro národnostní menšiny. Členy 

tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz, utvořený 

podle zvláštního zákona. Příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu 

všech členů výboru. 

 

4. V částech města může ZMH zřídit osadní výbory. 

 

5. Předsedou výboru je vždy člen ZMH, to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru. 

 

6. Počet členů výboru je vždy lichý 

 

7. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří ZMH. Ze své činnosti odpovídá výbor ZMH. 

 

8. Výbory se při své činnosti řídí zákonem, statutem a jednacím řádem, který na návrh výboru 

schvaluje ZMH. 

 

Článek 17 

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva města 

 

1. O průběhu zasedání ZMH se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá odbor kancelář 

primátora. Odbor kancelář primátora vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a 

soustřeďuje zprávy o jejich plnění. 

 

2. Schválený zápis osvědčuje průběh zasedání, hlasování a přijatá usnesení. Jeho nedílnou 

součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, včetně vyznačení doby odchodu a 

příchodu.  

 

3. Přihlášky občanů do rozpravy se po ověření zápisu likvidují.  

 

4. Zvukový záznam z průběhu zasedání ZMH se vyhotovuje v jednom vyhotovení a likviduje 

se po 2 letech od pořízení zápisu. 

 

5. V zápisu o průběhu zasedání ZMH se uvádí: 

a) den a místo zasedání, 

b) hodina zahájení a ukončení zasedání, 

c) doba přerušení zasedání, 

d) počet přítomných členů ZMH, 

e) jména schválených ověřovatelů zápisu,   

f) schválený program zasedání, 

g) oznámení o střetu zájmů, 

h) podané návrhy, o kterých se hlasuje, 

i) průběh rozpravy k jednotlivým bodům programu se jmény řečníků, 

j) průběh a výsledek hlasování vč. protokolů o hlasování, 

k) případné dotazy (interpelace), připomínky a podněty členů ZMH, vystoupení občanů, 

l) přijatá usnesení, vč. příloh či důvodových zpráv, na které se přijaté usnesení ZMH 
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výslovně odkazuje,  

m) materiály, které byly předloženy k projednání, 

n) jméno, příjmení a podpis osoby, která zápis vyhotovila, 

o) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZMH měly stát součástí zápisu. 

 

6. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání ZMH doslovně podle zvukového 

záznamu.  

 

7. Zápis podepisují primátor města, případně náměstek primátora a schválení ověřovatelé.  

 

8. Zápis je uložen k nahlédnutí na odboru kancelář primátora.  

 

9. Zápis z předchozího zasedání je při následujícím zasedání ZMH připraven k nahlédnutí 

u stolu zapisovatelek. 

 

Článek 18 

Zabezpečení a kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 

 

1. Rada města projednává na svých schůzích opatření k zabezpečení plnění usnesení 

uložených ZMH.  

 

2. Odbor kancelář primátora, na základě písemných materiálů odpovědných pracovníků 

magistrátu, předkládá členům ZMH  přehled o plnění jednotlivých usnesení ZMH.  

 

3. Kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor ZMH a o výsledku kontroly informuje 

průběžně na zasedání ZMH. 

 

Článek 19 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Změny a doplňky jednacího řádu schvaluje ZMH. 

  

2. ZMH ruší Jednací řád Zastupitelstva města Havířova ze dne 29.1.2019 ve znění dodatku č. 

1 ze dne 25.3.2019. 

 

3. Tento Jednací řád Zastupitelstva  města Havířova nabývá účinnosti dnem následujícím po 

dni schválení v ZMH. 

 

 

 

Za Zastupitelstvo města Havířova:  

 

 

 

Ing. Josef Bělica      Ing. Ondřej Baránek 

primátor města       náměstek primátora 

 

 

 

V Havířově .......... 2020 
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PŘÍLOHA č. 1 
                            k Jednacímu řádu ZMH 

 

MAGISTRÁT  MĚSTA  HAVÍŘOVA                   ZMH 11/ 
zpracovávající odbor(y)           DD.MM.RRRR 

 

 

Název materiálu 

(k usnesení RMH, ZMH čís. …….   ze dne: …….) 

(záměr schválen …………………………………..) 

 

 

Obsah materiálu:  1. Návrh usnesení 

                                2. Důvodová zpráva 

                   3. Přílohy  

     

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

text usnesení 

 

p o v ě ř u j e 

 

uvedení úkonu a osoby pověřené jeho realizací 

 

u k l á d á 

 

formulace úkolů 

                    Z: vedoucí odboru MMH 

                                          T: datum 

 

Předkládá: jméno PŘÍJMENÍ, funkce *) 

Zpracoval: jméno příjmení, funkce *) 

 

*) „vyznačení elektronického podpisu předkladatele a zpracovatele k příslušnému řádku, 

nebo ve spodní části materiálu“  

 

 

Projednáno v RMH dne ..................  usnesením č:    

 

___________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA č. 2 
                             k Jednacímu řádu ZMH 

 

 

 

 

K provedení Článku 8 odstavec 7 Jednacího řádu ZMH se stanoví tento 

postup při oznamování střetu zájmů členů zastupitelstva města: 

 

 

1. člen ZMH, který zjistí u schváleného bodu programu, že u něj dochází ke střetu zájmu, 

se přihlásí k technické poznámce ihned po zahájení rozpravy k tomuto bodu programu  

 

2. předsedající zasedání udělí členu ZMH slovo  

 

3. člen ZMH oznámí, k jakému střetu zájmu u něj dochází  

 

4. k oznámenému střetu zájmu není vedena rozprava  

 

5. člen ZMH, který je ve střetu zájmu, má právo účastnit se rozpravy k dotčenému bodu 

programu a hlasovat  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 















  Příloha *S00EX011NR1W* 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:  

 

  
ZNAČKA SPISU: MMHS/8477/2020 OŽP 
ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/43931/2020 
VYŘIZUJE:  

TEL.:  

E-MAIL:  

  
DATUM: 27.04.2020  

 

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA | SVORNOSTI 86/2 | HAVÍŘOV-MĚSTO | 736 01 | IČO: 00 29 74 88 

tel: +420 596 803 111 | fax: +420 596 803 350 | posta@havirov-city.cz | IDDS: 7zhb6tn | www.havirov-city.cz 1/1 

 

Odpověď na podnět 

Zastupitelstvo statutárního města Havířova na svém jednání projednalo Váš podnět ze dne 

16.02.2020. K zaslanému podnětu sdělujeme následující: 

 

Odbor životního prostředí prováděl na základě zasílaných podnětů v průběhu topných sezón kontroly 

kouře, vycházejícího z komína od krbu v domě pana                                                  . Při těchto 

kontrolách z komína většinou nevycházel žádný kouř nebo jen velmi slabý kouř světlé barvy, bez 

zápachu.  

 

Dne 11.01.2018 provedl orgán ochrany ovzduší měření tmavosti kouře, aby zjistil, zda je porušováno 

ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) o dodržování přípustné tmavosti kouře. Toto měření provedl dle ust. 

§ 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečištění a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou je metoda a postup měření tmavosti 

kouře upravena, a dle ust. § 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. provedl vyhodnocení plnění přípustné 

tmavosti kouře. Měření bylo provedeno metodou podle Ringelmanna. Měření prováděly dvě 

pracovnice odboru životního prostředí, jednotlivé údaje byly vpisovány do protokolu a byly 

vyhodnoceny. Stanovený stupeň tmavosti kouře (průměr) byl vypočítán na hodnotu 0,37. Dle 

ustanovení § 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb., je přípustná tmavost kouře považována za dodrženou, 

pokud průměrná tmavost kouře není tmavší než stupeň 2 Ringelmannovy stupnice nebo jiné barvy. 

Odbor životního prostředí v průběhu topných období prováděl namátkové kontroly v dané lokalitě 

v různých časech, z těchto šetření jsou vedeny záznamy s fotodokumentací a neshledal porušení 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Namátkovou kontrolu tmavosti kouře 

prováděl i stavební úřad 

 

Závěrem Vám doporučujeme, abyste se ve věci obtěžování imisemi z komína souseda obrátili na 

příslušný soud a celou věc řešili dle § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění.  

 

 

 

 

 

 

primátor města Havířova 
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