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v Kulturním domě RADOST 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 25.01.2021 

 
567/17ZM/2021 - Schválení předsednictva 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021  
 
568/17ZM/2021 - Schválení programu 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021 
 
569/17ZM/2021 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 17. zasedání ZMH,  

konaného dne 25.01.2021 
 
570/17ZM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2020  
 
571/17ZM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 17. zasedání ZMH 
 
572/17ZM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z  
                              Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021  
 
573/17ZM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             
 
574/17ZM/2021 - Záměr budoucích bezúplatných převodů úseků stávajících silnic I., II. a III.  
                              třídy do majetku statutárního města Havířova                
 
575/17ZM/2021 - Výkup pozemků v rámci vypořádání stavby „Chodník Na Pavlasůvce“     
 
576/17ZM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím  
 
577/17ZM/2021 - Přijetí daru nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje  
 
578/17ZM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly 
 
579/17ZM/2021 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 163. - 170.  
 
580/17ZM/2021 - Budoucí finanční zajištění financování projektu „Virtuální realita   
                              na ZŠ M. Pujmanové“ v letech 2022 - 2024  
 
581/17ZM/2021 - Ocenění pedagogických pracovníků, žákyně a kolektivu 
 
582/17ZM/2021 - Žádost příspěvkové organizace SANTÉ o souhlas se snížením příspěvku na  
                              provoz a poskytnutí investičního příspěvku 
 
583/17ZM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 
 
584/17ZM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
585/17ZM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 
 
586/17ZM/2021 - Vyřazení osobního automobilu 
 
587/17ZM/2021 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zpráva z kontroly  
                              Hospodaření 
 
588/17ZM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – zpráva o hlasování akcionáře per rollam 
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589/17ZM/2021 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH a schválení plánu činnosti  
                              na rok 2021 
 
590/17ZM/2021 - Depos Horní Suchá, a.s. – převod akcií akcionáře AWT Rekultivace, a.s. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
Usnesení ze 17. zasedání ZMH 

konaného dne 25.01.2021 

4 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 25.01.2021 

 

567/17ZM/2021 - Schválení předsednictva 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne  

25. ledna 2021 ve složení: 

Ing. Josef Bělica, MBA, 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  

 

 

568/17ZM/2021 - Schválení programu 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 25. ledna 2021 dle přílohy upravené takto: 

doplnění programu o bod č. 25 Depos Horní Suchá, a.s. – převod akcií akcionáře 

AWT Rekultivace, a.s. 

 

 

569/17ZM/2021 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 17. zasedání ZMH,  

konaného dne 25.01.2021___________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 25.01.2021  

 

paní Mgr. Šárku SUCHÁNKOVOU (HpH) 

pana Břetislava BUTORU (SPD) 
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570/17ZM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2020___  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 16. zasedání ZMH, konaného dne 14. prosince 2020. 

 

 

571/17ZM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 17. zasedání 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:  

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.) 

 

860/22ZM/2017 Darování pozemků v k. ú. Havířov–město do majetku ČR-
Ředitelství silnic a dálnic ČR   

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

483/15ZM/2020 Bezúplatné nabytí pozemků z majetku ČR - Správa 
železnic,státní organizace  

503/15ZM/2020 Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.) 

 

465/12ZM/2016 Bezúplatný převod v rámci stavby „Výstavba železniční 
zastávky Havířov – Střed“  

 
v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 
úkoly krátkodobé (tabulka 05.01.) 

 

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

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

442/14ZM/2020 Návrh na změnu veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace v roce 2020 

448/14ZM/2020 Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

477/15ZM/2020 Nabídka pozemků v k. ú. Prostřední Suchá od spol. 
Heimstaden Czech s.r.o. 

482/15ZM/2020 Úplatné nabytí pozemků z majetku ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do majetku 
města 

538/16ZM/2020 Darování movitých věcí příspěvkové organizaci 

541/16ZM/2020 Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov 
o souhlas se snížením příspěvku na provoz a 
poskytnutím investičního příspěvku 

550/16ZM/2020 Žádost o proplacení nákladů na projekt MISS RENETA 
2020 
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553/16ZM/2020 Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 – 
sportovní oblast 

554/16ZM/2020 MŠ „U kamarádů“ Havířov - navýšení příspěvku na 
provoz 2020 - pořízení účetního programu GORDIC 

555/16ZM/2020 Žádosti o prodloužení termínů na výstavbu tenisových 
hal 

557/16ZM/2020 Navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov 

563/16ZM/2020 Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v 
Karviné pro volební období 2021–2025 

 

úkoly trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.) 

 

979/21/ZM/05 Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města 

1190/25/ZM/06 Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná  křižovatka 
Orlovská, Požárnická, U Skleníků, Havířov“ 

886/17/ZM/09 Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek – doplnění                 

528/13ZM/2012 Výkup pozemků pro účely realizace stavby „Odkanalizování 
města Havířova, městská část Havířov-Bludovice, IV. etapa - 
lokalita Zákostelí“    

619/14ZM/2012 Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku 
města 

1117/25ZM/2014 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce 
silnice III - 4745, Havířov - U Šimaly“      

 

  

572/17ZM/2021 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021___________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality  

na místní úrovni 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotace  

na realizaci projektu „Havířov – Asistent prevence kriminality 2021“  

 

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši  

    v roce 2021 116 800,- Kč na projekt „Havířov – Asistent prevence kriminality  

    2021“ 

 

u k l á d á   

 

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu 

úprav rozpočtu na rok 2021 navýšení výdajů MP Havířov ve výši schváleného 

podílu města na spolufinancování projektu finančními prostředky z Fondu 

bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově v předpokládané výši 116 800,- Kč, a to 

za předpokladu, že projekt bude schválen Republikovým výborem pro prevenci 

kriminality 
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573/17ZM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně____________________             

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

prodej části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 715 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 130 m2, do společného jmění manželů P. I.  

a A. I., bytem …………………………….., pro účely vybudování příjezdové 

komunikace k rodinnému domu čp. 91 na parc. č. 687,  

k. ú. Dolní Datyně, který mají ve vlastnictví, za sjednanou kupní cenu  

100,00 Kč/m2, tj. za výměru cca 130 m2 celkem cca 13.000,00 Kč, přičemž 

výměra bude stanovena geometrickým plánem vyhotoveným na náklady 

kupujících    

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                                                     

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s usnesením    

                                                                                                                         

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T:  31.03.2021  

 

 

574/17ZM/2021 - Záměr budoucích bezúplatných převodů úseků stávajících silnic I., II.  

a III. třídy do majetku statutárního města Havířova____________________                

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci přípravy stavby „I/11 Havířov-Třanovice“ záměr budoucích 

bezúplatných převodů úseků stávajících silnic I., II., a III., třídy v celkové délce 

11,244 km, do majetku statutárního města Havířova, v návaznosti na budoucí 

uspořádání silniční sítě, přičemž předmětem budoucího převodu je:  

        

a)  úsek silnice I/11 v délce 3,976 km v ul. Hlavní třída, Dlouhá třída,  

     17. listopadu a Těšínská začíná v místě stávající okružní křižovatky  

     (ul. Ostravská – Hlavní třída), budoucí MÚK Havířov-střed I, v km 300,120  

     provozního staničení k 1.1. 2020 (uzlový bod 1544A024.02) a končí v km  

     304,096 provozního staničení v křižovatce se silnicí III/4735, tj. v křižovatce  

     ulic Těšínská – Frýdecká (uzlový bod 1544A026). K převáděnému úseku  

     bude přiřazena i stávající velká okružní křižovatka, na kterou budou připojeny  

     větve budoucí silnice I/11.  

 

b) úsek silnice II/475 v délce cca 0,800 km v ul. Orlovské, tj. úsek v prostoru  

    mezi budoucími MÚK Havířov-střed II a MÚK Havířov-Orlovská,  

    je vymezen km cca 1,1 až 1,9 provozního staničení stávající silnice II/475. 
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c) silnice III/4746 v délce 2,728 km v ul. Dělnické začíná v km 0,000 provozního  

    staničení vyústěním ze stávající silnice I/11 v ul. Hlavní třída (uzlový bod  

    1544A025) a končí v km 2,728 provozního staničení zaústěním do okružní  

    křižovatky na silnici II/475 (uzlový bod 1544A074.02). 

 

d) silnice III/4745 v délce 1,975 km v ul. Fryštátské a 17. listopadu začíná v km  

    0,000 provozního staničení vyústěním ze silnice III/4746 (uzlový bod  

    1544A089) a končí v km 1,975 provozního staničení v křižovatce ulic  

    Dlouhá třída a 17. listopadu zaústěním do stávající silnice I/11 (uzlový bod  

    1544A116). 

 

e) úsek silnice III/4742 v délce 1,765 km v ul. Padlých hrdinů začíná v km 0,000  

    provozního staničení vyústěním ze stávající silnice I/11 v okružní křižovatce  

    v ul. Těšínské (uzlový bod 1544A027.04) a končí v km 1,765 provozního  

    staničení v místě připojení západních větví budoucí MÚK Havířov-východ  

 

  

575/17ZM/2021 - Výkup pozemků v rámci vypořádání stavby „Chodník Na Pavlasůvce“_____     

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci vypořádání stavby č. 19007 „Chodník Na Pavlasůvce“, jejímž 

stavebníkem bylo město Havířov, výkup pozemků zastavěných chodníkem  

v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1405/149 ostatní plocha, ostatní komunikace  

o výměře 51 m2 a parc. č. 1405/150 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

36 m2, ve  vlastnictví  Asental Land, s.r.o., se  sídlem  Gregorova 2582/3,  

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 277 69 143, za dohodnutou kupní cenu 

400,00 Kč/m2, tj. při celkové výměře 87 m2 celkem 34.800,00 Kč + DPH     

 

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:  31.03.2021  
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576/17ZM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím_____________________  
 

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

darování movitých věcí příspěvkovým organizacím, a to: 

 

1. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,  

movité věci v celkové účetní ceně 1.172.373,84 Kč, z toho 32 ks prodejních 

dřevěných domků, inv. čísla 000000076305 – 000000076336, v účetní ceně 

35.630,87 Kč/ks a 28 ks mobilního oplocení COL, inv. čísla 000000077214 – 

000000077237 a 000000077245 – 000000077248, v účetní ceně  

1.149,50 Kč/ks  

 

2. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754, movité věci v celkové účetní ceně 2.711.109,48 Kč, z toho 

mobilní kluziště vč. pochozích gum, inv. číslo 000000079607, v účetní ceně 

2.652.028,83 Kč, středovou markýzu s výsuvnými klouby v areálu koupaliště 

Jindřich, inv. číslo 000000079612, v účetní ceně 37.568,65 Kč a 4 ks markýz 

v areálu koupaliště Jindřich, inv. čísla 000000079625 – 00000007979628, 

v účetní ceně 5.378,00 Kč/ks 

 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích 
smluv 
 
u k l á d á   
 
ekonomickému odboru vyhotovit darovací smlouvy v souladu s tímto usnesením 

 
          Z: vedoucí EO 
          T: 31.03.2021 

 

 

577/17ZM/2021 - Přijetí daru nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

přijetí daru od vlastníka Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692: 

 

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) 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací 

smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zajistit podpis darovací smlouvy 

 

Z: vedoucí odboru EO 

T: 31.05.2021 

 

 

578/17ZM/2021 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemků – pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 7.736 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 1102,  

část pozemku parc. č. 2323, sportoviště a rekreační plocha o výměře  

cca 4.811 m2, část pozemku parc. č. 2326, k. ú. ostatní plocha, zeleň o výměře 

cca 660 m2, vše v k. ú. Havířov-město, za podmínek dle Přílohy - Záměr převodu 

nemovitostí 

 

 

579/17ZM/2021 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 163. - 170.__  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 163., 164., 168., 169. a 170., dle důvodové zprávy, 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 165. – 167., dle důvodové zprávy, 

b) na základě rozpočtových opatření č. 163. – 170. tyto nové závazné ukazatele   

    rozpočtu města Havířova na rok 2020: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 
 

2 672 229,22 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy  1 112 970,64 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy  48 075,69 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy  1 839,22 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery  1 509 343,67 tis. Kč 

     

II. Výdaje celkem (a> + b>)  2 966 059,27 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH  2 488 732,07 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí  918,29 tis. Kč 

 odbor školství a kultury  17 312,81 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje  548 671,40 tis. Kč 



 
Usnesení ze 17. zasedání ZMH 

konaného dne 25.01.2021 

11 

 odbor organizační  323 858,45 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí  8 181,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb  341 662,08 tis. Kč 

 Městská policie Havířov  102 896,12 tis. Kč 

 ekonomický odbor  1 127 239,65 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora  17 992,27 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím  477 327,20 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova  2 394,07 tis. Kč 

 MŠ ČSA  1 257,24 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba  1 489,20 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek  50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova  1 452,91 tis. Kč 

 MŠ Lípová  1 679,32 tis. Kč 

 MŠ Mládí  1 574,02 tis. Kč 

 MŠ Moravská  2 568,95 tis. Kč 

 MŠ Okružní  1 394,76 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská  3 549,44 tis. Kč 

 MŠ Přímá  1 456,40 tis. Kč 

 MŠ Puškinova  1 643,31 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek  130,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční  2 124,48 tis. Kč 

 MŠ Sukova  1 241,42 tis. Kč 

 MŠ Švabinského  1 103,11 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí  1 380,38 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“  1 392,63 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky  1 028,20 tis. Kč 

 MŠ U Topolů  1 078,50 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje  4 817,65 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína  3 588,24 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká  4 232,04 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody  3 729,15 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek  276,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého  3 580,66 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova  3 014,88 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé  3 775,24 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka  2 926,84 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové  4 681,08 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové  4 222,56 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek  80,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  7 311,92 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek  482,78 tis. Kč 

 ZŠ Moravská  6 317,77 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží  8 001,89 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská  1 142,40 tis. Kč 

 ZŠ Školní  3 813,03 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená  1 893,67 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská  3 730,48 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov  3 263,48 tis. Kč 
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 Domov seniorů Havířov  83 989,66 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek  1 700,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov  25 049,80 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov  41 242,94 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 

 27 192,18 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek  1 050 ,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova  68 464,23 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek  845,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

 54 963,77 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek  3 948,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary  72 573,30 tis. Kč 

  
 

  

III. Financování celkem  +293 830,05 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  +8 704,92 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů  -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech  +390 125,13 tis. Kč 

 

 

580/17ZM/2021 - Budoucí finanční zajištění financování projektu „Virtuální realita 

na ZŠ M. Pujmanové“ v letech 2022 – 2024____________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 

17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475, budoucí finanční zajištění veřejné 

zakázky „Virtuální realita na ZŠ M. Pujmanové“ v celkové výši 648 576,22 Kč 

včetně DPH 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova v rámci 

příspěvku na provoz finanční prostředky ve výši 299 342,64 Kč včetně DPH pro 

rok 2022, ve výši 299 342,64 Kč včetně DPH pro rok 2023 a ve výši 49 890,94 

Kč včetně DPH pro rok 2024 

 

Z: vedoucí EO 

T: září příslušného roku 
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581/17ZM/2021 - Ocenění pedagogických pracovníků, žákyně a kolektivu_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

I. udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický  

   pracovník školy a školského zařízení“ dle přílohy č. 1: 

  1. paní Ing. D. H., ZŠ Gorkého Havířov 

  2. paní Mgr. M. F., ZŠ K. Světlé Havířov 

  3. paní Mgr. A. K., ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 

  4. paní Mgr. P. N., ZŠ Školní Havířov 

  5. paní Bc. J. D., ZŠ Moravská Havířov 

  6. paní Mgr. A. B., Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola  

      DAKOL, o.p.s. 

  7. paní Bc. D. B., Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá,  

      příspěvková organizace 

  8. panu A. L., Dis.art., Základní umělecká škola Bohuslava  

      Martinů, Havířov-Město, příspěvková organizace  

  9. paní H. N., Základní umělecká škola Leoše Janáčka, příspěvková organizace 

  10. paní Bc. M. T., MŠ Balzacova Havířov   

 

II. udělení ocenění v kategorii „Žák střední školy“ dle přílohy č. 2: 

     D. N., studentce v oboru „Sociální činnost“, Střední škola,  

     Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace  

 

III. udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“  

      dle přílohy č. 2:  

      Houslovému komornímu souboru „TRIJKO“, Základní umělecká škola     

      Bohuslava Martinů, Havířov-Město, příspěvková organizace ve složení:  

      V. G. – housle, 

      J. F. – housle, 

      Š. N. – klavír. 

 

u k l á d á  

 

zaslat oznámení o ocenění školám a oceněným a informovat veřejnost o udělení 

ocenění           

        Z: vedoucí OŠK 

  T: březen 2021  
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582/17ZM/2021 - Žádost příspěvkové organizace SANTÉ o souhlas se snížením příspěvku 

na provoz a poskytnutí investičního příspěvku_________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí,  

IČ: 00847470, snížení příspěvku na provoz na rok 2020 o částku  

1 050 000,00 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 050 000,00 Kč 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 1 050 000,00 

Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 050 000,00 Kč do návrhu úprav 

rozpočtu VI. na rok 2020 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí EO 

T: leden 2021 

 

    

583/17ZM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

realizaci této investiční akce z rozpočtu města na rok 2021: stavba č. 19035 

Parkoviště na ul. Majakovského v Havířově, předpokládaná cena 8.228.000 Kč 

včetně DPH 

 

 

584/17ZM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o    

 

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a),  

§ 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě - na 

pozemcích parc.č. 1267/3, 1238, 1239, 1268/2 k.ú. Bludovice v rozsahu přílohy  
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585/17ZM/2021 - 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. D. P., ……………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

2. P. K., ……………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

3. B. K., ……………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

4. O. L., ……………………………………… 

    Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

    Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

p o v ě ř i t  

 

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

podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

u l o ž i t  

 

předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 05/2021 

 

  

586/17ZM/2021 - Vyřazení osobního automobilu_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého 

majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč/ks ve správě ORJ 06 – 

organizační odbor služební osobní automobil Škoda Superb RZ 6T1 8844 VIN 

TMBCF93T1A9010006 z roku 2009 v pořizovací ceně 806.722,69 Kč bez DPH 
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587/17ZM/2021 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zpráva z kontroly 

hospodaření______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu z kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Žermanické a Těrlické přehrady, IČO: 70305374, dle Přílohy č. 1 

 

 

588/17ZM/2021 - ČSAD Havířov a.s. – zpráva o hlasování akcionáře per rollam____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o valné hromadě ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, 

Havířov – Podlesí, IČO 45192081 dle Přílohy  

 

                                                  

589/17ZM/2021 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH a schválení plánu činnosti  

na rok 2021_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápis ze schůze KV ZMH dle Přílohy č. 1 

2. zápis z provedené kontroly dle Přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2021 dle Přílohy č. 3 

 

   

590/17ZM/2021 - Depos Horní Suchá, a.s. – převod akcií akcionáře AWT Rekultivace, a.s.___ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

informaci akcionáře společnosti AWT Rekultivace a.s., se sídlem Rychvaldská 

2012, 735 41 Petřvald, IČO: 47676175 (dále jen „společnost AWT Rekultivace 

a.s.) na případný převod akcií společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem  

735 35 Horní Suchá, ul. Solecká 1321/1, IČO 47677287 společností  

AWT Rekultivace a.s.  
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku právním jednáním týkajícím  

se případného převodu akcií vlastněných akcionářem AWT Rekultivace a.s.  

a vyjednáváním ceny akcií za tento převod  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města        náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku 





















































 

 
   

 
 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

17. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 25. ledna 2021 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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P R O G R A M 
17. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.01.2021  

 

01. Schválení předsednictva 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021  

 
Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 
 

 

 

02. Schválení programu 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, 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 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021 

 
Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, 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 16. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2020 

        

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 
 

 

 

05. Kontrola plnění usnesení pro 17. zasedání ZMH 

 
Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
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06. Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z Programu     

      prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města 

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

                          Bc. Monika Krpelíková, projektový manažer MP Havířov 

 

 

 

 

 

07. Prodej části pozemku parc. č. 715, k.ú. Dolní Datyně 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                          Ilona Krainová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO   

 

 

 

 

 

08. Záměr budoucích bezúplatných převodů úseků stávajících silnic I., II. a III. třídy  

      do majetku statutárního města Havířova 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                          Ilona Krainová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO   

 

 

 

 

 

09. Výkup pozemků v rámci vypořádání stavby „Chodník Na Pavlasůvce“ 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                          Ilona Krainová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO   

 

 

 

 

 

10. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                          Lenka Miklová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO   
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11. Přijetí daru nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje  

 

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

Zpracoval:   Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO            

                     Květoslava Dudová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

 

12. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí ekonomického odboru     

                     Květoslava Dudová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO    

 

 

 

 

 

13. Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2020 – rozpočtová opatření č. 163. - 170.  

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí ekonomického odboru 

                          Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO  

 

 

 

 

 

14. Budoucí finanční zajištění financování projektu „Virtuální realita na ZŠ   

      M. Pujmanové“ v letech 2022 – 2024 

 

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

      Zpracoval: Ing. Martin Irein, ředitel ZŠ Pujmanové Havířov 

 

 

 

 

 

15. Ocenění pedagogických pracovníků, žákyně a kolektivu 

 

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

      Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                          Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství  

               Kristina Jančarová, referent oddělení školství  
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16. Žádost příspěvkové organizace SANTÉ o souhlas se snížením příspěvku na provoz  

      a poskytnutí investičního příspěvku 

 

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

      Zpracoval: Mgr. Michaela Rosová, ředitelka SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových  

                          sociálních služeb 

 

 

 

 

 

17. Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 

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

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

                          Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru územního rozvoje 

                            Ing. Miloš Klimeš, ekonom oddělení investic odboru územního rozvoje 

 

 

 

 

 

18. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

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

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

                          Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování, OÚR  

 

 

 

 

 

19. Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů  

       

      Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek pro ekonomiku a správu majetku  
      Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru 

                          Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

                          Ing. Lucie Fukalová, vedoucí ekonomického odboru  

                          Mgr. Marek Gilar, projektový manažer organizačního odboru 
 
 

 

 

20. Vyřazení osobního automobilu 

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města 

Zpracoval:  Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 
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21. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zpráva z kontroly hospodaření 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města  

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb   

              Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb  

 

 

 

 

 

22. ČSAD Havířov a.s. – zpráva o hlasování akcionáře per rollam   

 

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

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

 

 

 

 

 

23. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH a schválení plánu činnosti na rok 2021 

 

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

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

                    Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 

 

 

 

 

24. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 17. zasedání ZMH 

 

 







IČO: 00297488                                                Tel.:  596 803 111                        E-mail: posta@havirov-city.cz 

DIČ: CZ00297488                                           Fax:  596 803 350              ID datové schránky:7zhb6tn 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV      
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

          
 
NAŠE Č. j.:            MMH/          /2021 
NAŠE SP. ZN.:  
POČET  LISTŮ: 5+2P 
  
VYŘIZUJE:   Dudová 

TEL.: 596 803 241 

FAX: 596 803 350 

E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz 

  

DATUM: 2021- 

 

Oznámení o záměru města 

 
Ekonomický odbor Magistrátu města Havířova v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje na základě usnesení 
Zastupitelstva města Havířova ze dne ………………….. 
 

záměr města prodat  

 

1. pozemek parcela č. 2324, k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

7.736 m
2
, jehož součástí je budova s číslem popisným 1102 (Příloha č. 1 Předmět 

prodeje), 

2. část pozemku parcela č. 2323, k. ú. Havířov-město, sportoviště a rekreační plocha  

o výměře cca 4.811 m
2
 (Příloha č. 1 Předmět prodeje), 

3. část pozemku parcela č. 2326, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 

660 m
2
 (Příloha č. 1 Předmět prodeje). 

 

Účel využití pozemků 

 

Pozemky jsou určeny k vybudování víceúčelové haly s ledovou plochou, včetně zázemí a 

parkovacích míst (dále jen „Sportovní zařízení“). 

 

Základní informace k pozemkům 

 

1. Tržní cena pozemků parc. č. 2324 o výměře 7.736 m
2
 a parc. č. 2323  

o výměře 17.423 m
2
, bez budovy, k. ú. Havířov-město,

 
je stanovena znaleckým posudkem 

ze dne 11. 9. 2020 ve výši 28.100.000,00 Kč (tj. 1.117,00 Kč/m²) bez DPH. 

 

2. Podmínkou prodeje pozemku parc. č. 2324 je demolice budovy č. p. 1102 na pozemku 

parcela č. 2324, k. ú. Havířov-město, na náklady investora, mimo pavilonu VS, kde se 

nachází trafostanice (Příloha č. 2 Situace). 

 

3. Část pozemku parcela č. 2323, k. ú. Havířov-město, o výměře cca 4.811 m
2
, bude 

kupujícímu odprodána po termínu 17. 7. 2023 a po zaměření dokončené a skutečně 

provedené stavby Sportovního zařízení. 
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4. Část pozemku parcela č. 2326, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 

660 m
2
, bude odprodána s částí pozemku parc. č. 2323, k. ú. Havířov-město, po zaměření 

dokončené a skutečně provedené stavby Sportovního zařízení. Cena za pozemek je shodná 

s cenou pozemků parc. č. 2323 a parc. č. 2324, k.ú. Havířov-město (tj. 1.117,00 Kč/m² bez 

DPH). 
 

Podmínky prodeje pozemku parc. č. 2324 

 

1. S investorem – kupujícím město Havířov uzavře kupní smlouvu na pozemek parc. č. 

2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m
2
, jehož součástí je budova č. p. 1102, 

k. ú. Havířov-město (dále jen „Kupní smlouva“), nejpozději v termínu do 1 měsíce od 

schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupní smlouva na prodej pozemku bude 

uzavřena za účelem výstavby a následného provozování Sportovního zařízení. 

  

2. Kupní cena pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, včetně budovy č. p. 1102, 

činí   8.641.113,00 Kč bez DPH. Z toho kupní cena pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-

město činí dle znaleckého posudku ze dne 11. 9. 2020 po dokončení demolice budovy  

č. p. 1102 částku 8.641.112,00 Kč bez DPH, kupní cena budovy č. p. 1102 je stanovena 

dohodou smluvních stran na 1,00 Kč bez DPH. 
 

3. Investorovi – kupujícímu bude odprodána kompletní projektová dokumentace na demolici 

budovy, včetně pravomocných souhlasů s odstraněním staveb „demolice objektu ZŠ 

Mánesova, Havířov, Město č. p. 1102, Mánesova 1“. 

 

4. Celková kupní cena se skládá z kupní ceny za pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha  

a nádvoří o výměře 7.736 m
2
, k. ú. Havířov-město, jehož součástí je budova s číslem 

popisným 1102 ve výši 8.641.113,00 Kč bez DPH, z ceny za znalecký posudek ve výši 

2.500,00 Kč bez DPH a z ceny za kompletní projektovou dokumentaci na demolici 

budovy č. p. 1102 ve výši 542.872,25 Kč bez DPH, celkem kupní cena činí 9.186.485,25 

Kč bez DPH. Kupní cena bude navýšena o DPH v platné výši. 

 

5. Investor – kupující do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy složí na účet města Havířova 

kupní cenu dle bodu 4.  

 
6. Investor – kupující uhradí poplatky související s návrhem na vklad do katastru 

nemovitostí.  

 

7. Návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem Havířovem po zaplacení celé 

kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva investorem 

– kupujícím do 10 dnů, nebudou-li uvedené částky investorem - kupujícím uhrazeny, je 

město Havířov oprávněno od Kupní smlouvy odstoupit 

 

8. Investor – kupující provede demolici budovy č. p. 1102, s výjimkou pavilonu VS, 

v termínu do 2 let od uzavření Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2324, jehož součástí je 

budova s číslem popisným 1102, k. ú. Havířov-město, na vlastní náklady. 

 

9. V případě, že investor – kupující nezrealizuje demolici do 2 let od uzavření Kupní 

smlouvy, odstoupí město Havířov od uzavřené Kupní smlouvy a investor – kupující 

uhradí městu Havířovu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč. 
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10. Součástí Kupní smlouvy bude pro město Havířov zřízeno předkupní právo věcné na dobu 

neurčitou. 

 

11. Investor – kupující je povinen pozemek parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, po dobu 12 let 

od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému 

účelu, ke kterému byl prodán, v případě nedodržení této podmínky uplatní město Havířov 

smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč za každý rok nedodržení této podmínky. 

Neužívá-li investor – kupující pozemek ke sjednanému účelu déle než celkem 3 roky, 

může město Havířov od Kupní smlouvy odstoupit. 

 
12. Investor – kupující je povinen, v případě změny majetkových práv k pozemku parc.  

č. 2324, k. ú. Havířov-město, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z Kupní 
smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky 
uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč a město Havířov dále 
může od Kupní smlouvy odstoupit. 
 

13. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany je investor – kupující povinen uvést 
pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od 
smlouvy, pokud se investor – kupující nedohodne s městem Havířovem jinak. Investor – 
kupující v tomto případě nemá právo požadovat po městu Havířov úhradu za stavbu 
Sportovního zařízení (případně její části nebo provedené stavební práce) a za zhodnocení 
pozemku.  

 

Podmínky prodeje části pozemků parc. č. 2323 a parc. č. 2326 

 

1. S investorem – budoucím kupujícím město Havířov uzavře majetkoprávní smlouvu po 

dobu výstavby Sportovního zařízení a smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část 

pozemku parcela č. 2323, o výměře cca 4.811 m
2
 a část pozemku parcela č. 2326, o 

výměře cca 660 m
2, k. ú. Havířov-město (dále jen „smlouva o budoucí kupní smlouvě“). 

Majetkoprávní smlouva a smlouva o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena na základě 

výzvy investora – kupujícího nebo výzvy města Havířova.  

 

2. Kupní cena za část pozemku parc. č. 2323 při výměře cca 4.811 m
2 

bude cca 5.373.900,00 

Kč bez DPH a za část pozemku parc. č. 2326 při výměře cca 660 m
2 

bude cca 737.220,00 

Kč bez DPH, celkem 6.111.120,00 Kč bez DPH. Kupní cena bude navýšena o DPH 

v platné výši. Výměry pozemků budou upřesněny po zaměření dokončené a skutečně 

provedené stavby Sportovního zařízení. Investor – budoucí kupující do 10 dnů od 

uzavření majetkoprávní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě složí na účet města 

Havířova finanční jistotu ve výši 60% kupní ceny, t. j. cca 3.666.672,00 Kč bez DPH. 

 

3. Investor – budoucí kupující je povinen stavbu Sportovního zařízení realizovat nejpozději  

do 3 let od uzavření majetkoprávní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

V případě, že investor – budoucí kupující nezrealizuje stavbu do 3 let od uzavření 

smlouvy, město Havířov od majetkoprávní smlouvy a budoucí kupní smlouvy odstoupí a 

investor – budoucí kupující uhradí městu Havířovu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 

Kč. 

 

4. Investor – budoucí kupující je oprávněn od majetkoprávní smlouvy a smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě odstoupit z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu využití 
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pozemků. V případě odstoupení investora – budoucího kupujícího od smlouvy, investor – 

budoucí kupující uhradí městu Havířovu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč. 

 

5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany je investor – budoucí kupující povinen 

uvést pozemky do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od 

smlouvy, pokud se investor – budoucí kupující nedohodne s městem Havířovem jinak. 

Investor – budoucí kupující v tomto případě nemá právo požadovat po městu Havířovu 

úhradu za stavbu Sportovního zařízení (případně její části nebo provedené stavební práce) 

a za zhodnocení pozemků. 

 

6. Za porušení smluvních povinností a závazků stanovených investorovi – budoucímu 

kupujícímu v majetkoprávní smlouvě a smlouvě o budoucí kupní smlouvě uplatní město 

Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

těchto povinností a závazků. 

 

7. Investor – budoucí kupující bere na vědomí, že Kupní smlouva bude uzavřena nejdříve po 

termínu 17. 7. 2023. 

 

8. Investor – budoucí kupující doručí doklad o ukončení řízení o povolení užívání stavby 

Sportovního zařízení do 10 dnů od ukončení tohoto řízení na ekonomický odbor MMH  

a současně vyzve město Havířov k uzavření Kupní smlouvy. Nevyzve-li investor – 

budoucí kupující město ve smyslu předchozí věty, je město oprávněno vyhotovit návrh 

Kupní smlouvy podle uvedených podmínek a vyzvat investora – budoucího kupujícího 

k jejímu bezodkladnému uzavření. 

 

9. Konečná Kupní smlouva na prodej pozemků bude uzavřena za účelem provozování 

Sportovního zařízení.  

  

10. Konečná Kupní smlouva s investorem – kupujícím na část pozemku parc. č. 2323 a část 

pozemku parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město, bude uzavřena do 120 dnů ode dne ukončení 

řízení o povolení užívání stavby Sportovního zařízení, za těchto podmínek: 

a) Investor – kupující uhradí městu Havířovu 40% kupní ceny + platná výše DPH do 10 

dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Nebude-li kupní cena uhrazena ve sjednaném 

termínu, je prodávající oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit.  

b) Investor – kupující uhradí poplatky související s návrhem na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí.  

c) Návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem Havířovem po zaplacení celé 

kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva 

investorem – kupujícím, nebudou-li uvedené částky investorem – kupujícím uhrazeny, 

je město Havířov oprávněno od Kupní smlouvy odstoupit. 

d) Pro město Havířov bude zřízeno předkupní právo věcné na dobu neurčitou. 

e) Investor – kupující je povinen pozemky po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byly 

prodány, v případě nedodržení této podmínky uplatní město Havířov smluvní pokutu ve 

výši 1.000.000,00 Kč za každý rok nedodržení této podmínky. Neužívá-li investor – 

kupující pozemky ke sjednanému účelu déle než celkem 3 roky, může město Havířov od 

Kupní smlouvy odstoupit.  

f) Investor – kupující je povinen, v případě změny majetkových práv k pozemkům, převést 

všechny povinnosti a podmínky vyplývající z Kupní smlouvy na nového nabyvatele 

majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky uplatní město Havířov smluvní 
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pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč a město Havířov dále může od Kupní smlouvy 

odstoupit.  

g) V případě odstoupení kterékoli smluvní strany je investor – kupující povinen uvést 

pozemky do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od 

smlouvy, pokud se investor – kupující nedohodne s městem Havířovem jinak. Investor – 

kupující v tomto případě nemá právo požadovat po městu Havířovu úhradu za stavbu 

Sportovního zařízení (případně její části nebo provedené stavební práce) a za 

zhodnocení pozemků. ¨ 

 

Směna pozemků 

 

Nevyužitou část pozemku parc. č. 2324, kterou město investorovi odprodá k realizaci 

demolice budovy č. p. 1102, smění za pozemky parc. č. 2323 nebo 2326, které investor 

využije k výstavbě Sportovního zařízení, a ke kterým bude mít uzavřenou majetkoprávní 

smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě na výstavbu Sportovního zařízení, za 

předpokladu splnění všech podmínek, vyplývajících z majetkoprávní smlouvy a budoucí 

kupní smlouvy. 

 
Obsah nabídky 

 

1. Investor v nabídce doloží jednoduchou zastavovací studii pozemků. 

2. Investor vysloví v nabídce souhlas s podmínkami prodeje pozemků, případně doplní 

podmínky nebo upřesní. 

3. Investor v nabídce uvede souhlas s kupní cenou (cenami). 

4. Investor doloží finanční záruky na realizaci záměru.  

5. Investor v nabídce uvede jméno – název, adresu, IČO a kontaktní údaje. 
 

Bližší informace podá vedoucí oddělení rozpočtu a majetku, tel.: 596 803 216 

 

Město Havířov si vyhrazuje právo odstoupit od záměru prodeje, případně nevybrat žádnou 

nabídku. 

Nabídky budou projednány Radou města Havířova a Zastupitelstvem města Havířova.  

O výsledku budou všichni žadatelé písemně informováni. 

 

Nabídky lze podat pouze písemnou formou na podatelnu MMH od 26. 1. 2021 do 10. 2. 2021 

do 10.00 hod.  
 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek 

náměstek primátora  

pro ekonomiku a správu majetku 

 

 

 

Přílohy: Příloha č. 1 Předmět prodeje 

              Příloha č. 2 Situace 



Důvodová zpráva: 

 

Navrhované rozpočtové úpravy VI. zahrnují snížení příspěvku na provoz a poskytnutí 

investičního příspěvku příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov. Nedochází ke změně závazného ukazatele. Dále jsou zde přijaté 

dotace, které přišly na konci roku 2020, ale nebyly zapracovány v rozpočtu. U SSmH bylo nutné 

snížit výši průtokové dotace na sociální služby z důvodu změny rozhodnutí o dotaci. 

 

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. 165.  RMH  svým usn.č. 2747/62RM/2021 dne 11. 1. 2021 doporučila Zastupitelstvu schválit  

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Havířov (dále jen „SANTÉ“) snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investičního příspěvku 

ve výši 1 050 000,00 Kč.  

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz SANTÉ snižuje s ÚZ 00000 o částku                    

                                                                                                                           1 050 000,00 Kč 

a zároveň se poskytuje investiční příspěvek SANTÉ s ÚZ 00000 ve výši     1 050 000,00 Kč. 

 

 

č. 166. Na základě dopisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 10. 12. 2020 byla 

poskytnuta městu Havířovu neinvestiční účelová dotace z rozpočtu MPSV ve výši  

342 608,28 Kč na financování mimořádných odměn pro pracovníky sociálně-právní ochrany 

dětí pro rok 2020 za období 13. 3. 2020 – 30. 5. 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19. 

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 13011 o částku                                                                 342 609,00 Kč  

a současně se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 13011 zvyšují o částku            342 609,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 13011. 
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č. 167. Na účet města byly přijaty finanční prostředky ve výši 81 910,15 Kč (3 223,54 EUR) 

od města Jastrzebie-Zdrój a jedná se o závěrečné vyúčtování projektu „VI. Polsko – Česká 

odborná setkání“. Tyto finanční prostředky již byly z výdajové části organizačního odboru 

vynaloženy a proto bude o tyto prostředky zvýšena neinvestiční rezerva EO. 

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 4152 – Neinvestiční přijaté transfery 

od zahraničních institucí s ÚZ 110500000, org 17043 o částku                           81 911,00 Kč.                                                              

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku            

                                                                                                                                81 911,00 Kč. 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

                         0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 
 

                              0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

                         0 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

   

                         0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

                         0 

 

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 

 

č. 163. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov finanční prostředky na projekt využívající 

zjednodušené vykazování nákladů (šablony III) v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci. 

 

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

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 
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1066 733 778,00 129 491,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

ZŠ K. Světlé 1066 733 778,00 129 491,00 863 269,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 164. Na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu 

na r. 2020 byla prostřednictvím kraje zaslána na účet města neinvestiční účelová dotace ve výši 

1 110 412,00 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci, která je určena a bude zaslána Sociálním 

službám města Havířova (dále „SSmH“). Tato mimořádná dotace je určena na financování 

zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních 

mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19.  

 

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

ze státního rozpočtu s ÚZ 13351 zvyšují o částku                                            1 110 412,00 Kč. 

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

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13351 o částku         1 110 412,00 Kč. 

 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

 

č. 168.  Na základě usn. č. 3/199 Rady Moravskoslezského kraje kraje ze dne 30. 11. 2020  

a informace ze Sociálních služeb města Havířova (dále je „SSmH“) ze dne 16. 12. 2020 došlo 

ke snížení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje. Rozpočtovým opatřením č. 115 byla 

SSmH zapracována do rozpočtu na základě dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje č. 01918/2020/SOC dotace ve výši 1 960 000,00 Kč, z toho bylo 

SSmH přiznána pouze část dotace ve výši 295 000,00 Kč a o zbývající část ve výši  

1 665 000,00 Kč je potřeba tuto dotaci snížit. Tato dotace je určena na financování běžných 

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

s podmínkami uvedenými ve smlouvě.  

 

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

snižují s ÚZ 13305 o částku                                                                             1 665 000,00 Kč. 

Zároveň se snižuje neinvestiční dotace pro SSmH na položce 5336 – Neinvestiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                         1 665 000,00 Kč. 

 

 
č. 169. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 17/2141 ze dne 3. 9. 2020 a na základě smlouvy  

o poskytnutí dotace č. 01442/2020/SOC/1 z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město 

dne 18. 12. 2020 finanční prostředky ve výši 1 062 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro 

příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov (dále jen „DSH“) na financování běžných 

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

s podmínkami uvedenými ve smlouvě.  
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Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                         1 062 000,00 Kč 

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

zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                         1 062 000,00 Kč. 

 

 

č. 170. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 17/2141 ze dne 3. 9. 2020 a na základě smlouvy  

o poskytnutí dotace č. 01683/2020/SOC/1 z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město 

dne 14. 12. 2020 finanční prostředky ve výši 113 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro 

příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

Havířov (dále jen „SANTÉ“) na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

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

smlouvě.  

 

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

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                             113 000,00 Kč 

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

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku            113 000,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
 

Po posledních rozpočtových úpravách roku 2020 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních 

položek, ve výši 2 672 229,22 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši  

1 666 084,82 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se snížily oproti předchozím 

rozpočtovým úpravám o 65,48 tis. Kč.  

 

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

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2020 

Upravený 

rozpočet V.  

r. 2020 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2020 

tř. 1 - daňové příjmy 79,97 66,88 66,80 

tř. 2 - nedaňové příjmy 2,10 2,89 2,89 

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

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 82,18 69,88 69,80 

tř. 4 - přijaté transfery 17,82 30,12 30,20 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách VI. ve výši 2 966 059,27 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky zůstaly ve stejné výši jako v přechozích V. rozpočtových úpravách  
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a jejich upravený rozpočet je 1 006 144,40 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační 

položky). Výdaje po konsolidaci dosáhly hodnoty 1 959 914,87 tis. Kč.  

Po šestých úpravách rozpočtu je rozpočtované saldo ve výši - 293 830,05 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 V. 

Upravený 

rozpočet VI. 

FRR 189 778,00 192 513,17 245 384,00 148 578,64 148 578,64 

FRHA 31 479,00 31 687,91 25 478,00 24 567,48 24 567,48 

FŽP 893,00 946,77 643,00 1 332,41 1 332,41 

FNB 66 662,00 94 481,92 11 349,00 2 741,96 2 741,96 

FB 1 292,00 1 352,78 842,00 954,24 954,24 

FVPA 112,00 8 237,13 277,00 5 612,54 5 612,54 

Celkem účelové fondy 290 216,00 329 219,68 283 973,00 183 787,27 183 787,27 

SF 3 286,00 3 980,80 3 291,00 3 703,19 3 703,19 

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

Celkem 483 446,00 577 615,59 287 264,00 187 490,46 187 490,46 

 

 

 

 

Rozpočtové rezervy EO 
Schválený rozpočet 

+ přesuny r. 2020  

Upravený 

rozpočet V. + 

přesuny 

Upravený 

rozpočet VI.   

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 9 828,01 85 158,02 85 239,93 

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

výdaje spojené s Participativním rozpočtem 5 000,00 575,75 575,75 

vklad k navýšení základního kapitálu společnosti 

CEVYKO, a.s. 
3 200,00 0,00 0,00 

financování případného dokrytí mzdových prostředků 

a dotací z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ 
19 500,00 0,00 0,00 

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

Celkem 40 350,01 88 555,77 88 637,68 

 

 

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

 

Počáteční stav k 1.1.2020 244 415,11 

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

Převod ze spořicího účtu -30 000,00 

Příjmy celkem +1 666 084,82 

Výdaje celkem -1 959 914,87 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +8 704,92 
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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 + 557 585,00 

z toho: FRR 309 558,06  

 FRHA 12 004,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 216 956,94  

 FB 1 328,00  

 FVPA 10 000,00  

 SF 7 488,00  
Příjmy fondů - 172 369,57 

z toho: FRR 2 920,64  

 FRHA 5 092,46  

 FŽP 535,47  

 FNB 144 251,92  

 FB 820,87  

 FVPA 11 555,21  

 SF 7 193,00  
Konečný stav k 31.12.2020 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 244 415,11 
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Příloha - stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu  

 

Hodnotící list lokalita - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu Havířov 

§ 46 odst. 2, 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 

1. Základní údaje  

1.1.Navrhovatel: 

(jméno, adresa) 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx  

1.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku)  

Pozemek parc.č. 1267/3 k.ú. Bludovice, trvalý 

travní porost, 636 m
2
,  

pozemek parc.č. 1238, orná půda, 2 375 m
2
, 

pozemek parc.č. 1239, ostatní plocha, 311m
2
, 

pozemek parc.č. 1268/2, ostatní plocha, 117 m
2
, 

vlastník navrhovatel 

 

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.11.2018, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚP 

Havířov  

Pozemky parc.č. 1238, 1239 se nachází 

v nezastavěném území, jsou zařazeny do návrhové 

plochy (BL-ZV2) veřejných prostranství – zeleně 

veřejné (ZV). 

Pozemky parc.č. 1267/3, 1268/2 se nachází 

v zastavěném území a jsou zařazeny do 

stabilizované plochy zemědělské – orné půdy, 

trvalé travní porosty – Z. 

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

Zařadit pozemky 1267/3, 1238, 1239, 1268/2 k.ú. 

Bludovice do zastavitelné plochy zemědělské – 

zahrady (ZZ) pro výsadbu okrasných a ovocných 

dřevin, trav, pěstování zahradních plodin, výstavbu 

skleníku, vybudování zahradního jezírka a 

možnosti oplocení.   

 

2. Stanovisko pořizovatele 

§ 46 odst. 3 SZ 

 

Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov 

v lokalitě na pozemcích parc.č. 1267/3, 1238, 1239, 1268/2 k.ú. Bludovice z důvodu vydané 

změny č. 4 Územního plánu Havířov, kde byly navrženy další možné zastavitelné plochy, 

které byly vymezeny v rámci vyhodnocení možné potřeby, neboť dle ustanovení § 55 odst. 4 

stavebního zákona je stanoveno, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu 

vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.  

Dle územního plánu Havířov se pozemky parc.č. 1238, 1239 nachází v nezastavěném území a 

jsou součástí návrhové plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) s označením (BL-

ZV2). 

Pozemky parc.č. 1267/3, 1268/2 se nachází v zastavěném území a jsou součástí stabilizované 

plochy zemědělské – orné půdy, trvalé travní porosty – Z. 

Z ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že efektivní a hospodárné se jeví 

pořizovat změny územního plánu v pravidelných intervalech jednou za čtyři roky na základě 

výsledků projednané zprávy o vyhodnocení územního plánu, kterou pořizovatel předloží 
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zastupitelstvu města. Z těchto důvodů doporučujeme možnost prověřit předložený návrh na 

změnu územního plánu až v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 

04/2018 – 04/2022. 

Severní část pozemku parc.č. 1238 se nachází v hranici 50 m od okraje pozemků určených 

k plnění funkce lesa. Jižní část pozemku parc.č. 1267/3 a severní část pozemku parc.č. 1238 se 

nachází v ochranném pásmu stávajícího vzdušného vedení VN.  

Pozemky parc.č. 1238, 1239, 1268/2, 1267/3 prochází stávající trasa gravitační stoky 

splaškové kanalizace a stávající trasa nízkotlakého plynovodu.   

 

 

Pozn. 

Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 

z aktuálních územně analytických podkladů. 

 

Vysvětlivky, seznam zkratek: 

ÚP -         územní plán 

SZ -          stavební zákon 

KN -       katastr nemovitostí 

  

 

 

snímek z katastrální mapy 

 

 

 



3 
 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 

 

 

letecký snímek 
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orientační vymezení pozemku 

 

 

 

 



Piiloha c. 1

Zpr6va

z kontroly hospodaieni DSO Mikroregion Zermanick6 a T€rlick6 piehrady, provedend na

zdklad6 $ 15 zdk. i.25O/ Sb., o rozpoEtovfch pravidlech rizemnich rozpoitri a $ 9a zdk. e.

32012001 Sb o finandni kontrole

Datum kontroly; 8.12.2020

Program: 1.. Hodnoceni pln6ni rozpottu DSO

2. Kontrola plndni opatfeni z minu16 veiejnosprdvnf kontroly
3. Nam6tkovd konuola faktur a tidetnich doklad0

Kontrolu provedla dozorii rada ve sloieni:

Ad 1/ Bvly zkontroleyiinv pilimv a \dCaie DSO dle,v,ikazu pro hodnoceni rozppftu Fin 2-U.M
za obdobi leden-ilien 2020.

Piijmy:

K 30.10"2020 byly pi$my L734 253,- Kd coi je 90,20 % upraven€ho rozpodtu.

Piijmy tvoiily:
- Neinvestidni piijate transfery od obcive vli5i 637 008,- Kd

- Neinvestidni piijat6 transfery od kraje ve ufSi 106 343,75 Ke

- Pievody ze stdt. rozpoitu (dotace tibory), 950 000,* Kd

- Ostatni nedaiov6 pirjmy
- Piijmy z tlrqkfi a podilu na zisku

40 633,86 Kd

267,39 Kr

vidaje

V,fdaje byly Eerpdny ve v'fii 1 133 878,09 coi je 58,97 % upravendho rozpoEtu

Hlavni poloiky v.'idaj0:

- platby za projekt ,,Poradenstvi, administrativni sluiby a pricei
- dlensk'f piispdvek Region Beskydy
- ilenshi piisp6vek MAS
- ridetni sluiby
- v'idaje za piim6stskd t6bory v 6 obcfch

Z6v€r: Pii kontrole nebyly zji*tEny iiidnd nedostatky, ani iSdnC skute6nost, ie by DSO
postupovalv rozporu se schvdlenfm rozpoitem a rozpoitov'imi opatfenimi

Ad 2lKontrolAplnEni ooatienl z minuld veieinosprdvni kontrolv

Zjiit6ni dozorii rady z kontroly dne 3.12.2019:

1. aktualizace stiedn6dob6ho vfhledu rozpottu - probfhd vW65eni
2. doplndni a aktualizace smdrnic a doplnit chyb6jicf podpisy na dokladech -

Byly piedloieny doplnEnd sm6rnice s platnosti od 1.1.2021:



- Sm6rnice t. L{ZAZO urdujfci postupy v evidenci majetku, v ridetnictvf a v naktiiddni
s finaninimi prostiedky DSO

- SmErnice i.2/20?O inventarizace majetku a zdvazkrj
- Smdrnice 6. 3/2020 metody iasov6ho rozliienf
- Sm6rnice e^ 4/za2} zabezpeieni zikona o finandni kontrole i. 320/2001sb
- Smdrnice 8,5/2O2O spisoni, archivainia skartadni Fiid

Chybejici podpisy na dokladech byly dopln6ny

3. Zmdna sfdla na FU ve Fnidku-Mfstku byla nahlfiena.
Byla ziizena platebnf karta k riitu DS0.

Zdvdr: pii kontrole ziiSt6ni z minul6 kontroly dozorif rada konstatuje, ie dan6 zjiit6ni byla
napravena a splnEna

Ad 3/ nam,ilkoyq Fonttola faktut a-dokladg

i. dokladu:

600003 (242O KdldoSl6 faktura GORD|Cs.r.o., udetnisW
600017 {36 700 Kd}do5l5 fakura za poradenstvi, administrativni sluiby a

pr6ce za obdobi iervenec 2020
600045 QZA757 50 Ki) doSlii faktura Region Beskydy, dlensk6 piispEvky
600079 (3 000 Ki) doSld faktura i, zpracovdni ilietnictvf v m6sici srpnu
2020

Zdv6r: pii kontrole nebyly zji3tEny lddnd nedostatky, ani iiidnii skuteinost, ie by DSo
postupoval pii provdd€ntich operacich v rozporu s prSvnimi piedpisy nebo operace
provdddl ne66eln6, nehospoddrnE a neefektivnE.

V Hornfch Bludovicich dne 8.1"2.2020
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Zpráva o valné hromadě konané per rollam 

 

Valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, 

IČO 45192081 (dále jen „Společnost“) se konala s odkazem na ustanovení § 418 zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a čl. 20, bod 13 stanov Společnosti, formou per 

rollam. 

Jelikož Společnost požádala o vyjádření akcionáře k návrhům usnesení dne 18.12.2020 a 

stanovila patnáctidenní lhůtu k vyjádření, nebylo možné zajistit v souladu s usnesením ZMH 

č. 35/2ZM/2018 ze dne 3.12.2018 závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu 

hlasování na valné hromadě.   

O valné hromadě a o návrzích usnesení představenstva Společnosti byla informována porada 

vedení dne 28.12.2020, která souhlasila s návrhy usnesení.  

Hlasování na valné hromadě tak proběhlo prostřednictvím vyplnění hlasovacího lístku, který 

byl následně doručen Společnosti dne 28.12.2020.  

Hlasování zástupce města o jednotlivých návrzích usnesení:  

Návrhy usnesení  Hlasování 

za město  

1 Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva včetně 

zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku za 

účetní období kalendářního roku 2019 a zprávu o vztazích mezi 

propojenými osobami za rok 2019 

Souhlas 

2 Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora a výrok auditora o 

přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní 

období roku 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, bez 

námitek  

Souhlas 

3 Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o 

výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné 

účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2019 a návrhu 

představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2019, 

a stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami 

Souhlas 

4 Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 Souhlas 

5 Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní 

závěrce za účetní období roku 2019 a část podílu na zisku z nerozděleného 

zisku minulých let bude rozdělen akcionářům Společnosti v poměru 197,- 

Kč/1 akcii následovně: 

výplata podílu na zisku za rok 2019 ve výši                                       

23.891.512,47 Kč 

výplata podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let ve výši   

6.088.932,53 Kč. 

Souhlas 

6 Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Xxxxxxx 

Xxxxxx, bytem Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 

Souhlas 

7 Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí 

rady Společnosti mezi Společností a panem Xxxxxxx Xxxxxx 

Souhlas 

8 Valná hromada jmenuje auditorem Společnosti pro účetní rok 2020 

společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 

Souhlas 



2 
 

110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26704153, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C vložka 88504 

 

Blíže k některým návrhům usnesení:  

Ad 5. Statutární město Havířov vlastní hromadnou akcii na jméno nahrazující 15 519 kusů 

akcií, což při výplatě podílů na zisku za rok 2019 ve výši 197,- Kč/1 akcii představuje 

pro město výplatu dividend před zdaněním 3.057.243 Kč.  

Ad. 6 Pan Xxxxxxx Xxxxxx byl navržen za člena dozorčí rady jako zástupce statutárního 

města Havířov, a to Zastupitelstvem města Havířova dne 27.4.2020, č. usnesení 

401/13ZM/2020. 

 

Rada města Havířova o způsobu hlasování na této valné hromadě byla informována a souhlasila 

s hlasováním zástupce města dne 11. ledna 2021. 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 

právních služeb MMH. 

 

Zprávu sepsal:  

Ing. Xxxxxxx Xxxxxx,  
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Zápis č.08/2020 

 

ZZááppiiss  čč..  0088//22002200  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 9. 12. 2020 
 
Datum konání:  9. 12. 2020 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

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

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
V době zahájení bylo přítomno 8 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 7/2020 ze schůze KV ZMH 
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost prosinec 2020 – leden 2021 
- Stanovení termínů schůzí v roce 2021 
- Plán kontrolní činnosti na rok 2021 
- Různé a závěr 
 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  8 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV hlasovalo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 8 členů KV ZMH   

                                                                                                                                      Program byl schválen. 
 
 
2. Kontrola Zápisu č. 07/2020 ze schůze KV ZMH 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 07/2020 ze schůze 
KV ZMH ze dne 14. 10. 2020. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 
podle zák. č. 250/2000 Sb. 
Oblast sportovní 
Kontrolní skupina:            MUDr. Radomil Schreiber  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                Mgr. Gustav Dytko 
                                             Ing. Josef Olšar 
                                             Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
 
Upřesněna specifikace kontroly: Městský fotbalový klub Havířov 
Volejbalová akademie mládeže – kontrola provedena, čeká na vyjádření vedoucího odboru OŠK. 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   Úkol trvá. 
 
 
Vyřizování interpelací občanů předložených na zasedáních ZMH 
Kontrola byla provedena dne 10. 11. 2020. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 13/2020 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                                   Úkol splněn. 
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Zápis č.08/2020 

 

Usnesení č. 2249/50RM/2020 – Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení „Územní energetická  
koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“ 
Kontrola byla provedena dne 7. 10. 2020. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 5/KPU/2020 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                                   Úkol splněn. 
 
 
Usnesení č. 398/13ZM/2020 – Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 
Kontrola byla provedena dne 14. 10. 2020. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 4/KPU/2020 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                                   Úkol splněn. 
 
 
4. Kontrolní činnost prosinec 2020 – leden 2021 

Usnesení č. 430/14ZM/2020 – Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, IV. etapa, P6 
lokalita Zákostelí, Havířov-Bludovice“ 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
      Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                   Ing. Petr Smrček 
 
Usnesení č. 2491/56RM/2020 – Stavba č. 10019 – „Snižování spotřeby energie ZŠ Karolíny Světlé, Havířov“    
– právní posouzení možnosti uplatnění práva z vadného provedení stavby 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
      Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                   Ing. Petr Smrček 
 
 
5. Stanovení termínů schůzí v roce 2021 

Předseda KV ZMH navrhl následující termíny schůzí KV ZMH v roce 2021 takto: 
13. ledna, 10. února, 10. března, 14. dubna, 12. května, 9. června, 11. srpna, 8. září, 13. října, 10. listopadu,       
8. prosince, vždy v 16,30 hod. 
 
 
              Hlasování o termínech schůzí KV ZMH v roce 2021: 

Výsledek hlasování:  8 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 8 členů KV ZMH 
 
 

 Termíny schůzí KV ZMH byly schváleny. 

 
6. Plán kontrolní činnosti na rok 2021 

Po diskusi byl navržen plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2021 dle přílohy tohoto zápisu. 
Tento bude dále postoupen ke schválení ZMH na jeho zasedání dne 25. 1. 2021. 
 

Hlasování o schválení plánu kontrolní činnosti na rok 2021: 
Výsledek hlasování:  8 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 

Přítomno celkem: 8 členů KV ZMH  
 
Plán kontrolní činnosti na rok 2021 byl schválen. 

 
 
        
7. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,45 hod. 
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Zápis č.08/2020 

 

Přijatá usnesení: 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  

 
schvaluje 

1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na prosinec 2020 - leden 2021 
3. Termíny schůzí KV ZMH v roce 2021  
4. Plán kontrolní činnosti na rok 2021 

 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 13. ledna 2021 od 16:30 hod. 

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

 
 
 

V Havířově dne 15. 12. 2020, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
       předseda KV ZMH 



Zápis z kontroly č.13/2020  | 1  
 

Záznam o výsledku kontroly č. 13/2020 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 – 2022 
 

 

Předmět kontroly:               Vyřizování interpelací občanů předložených na zasedání ZMH 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

Kontrolovaní zaměstnanci: Veronika Richterová, DiS 

Kontrola provedena dne: 19. října 2020, začátek v 13:00 hod., konec ve 14:00 hod. 

Kontrolu provedli:  Mgr. Dagmar Kotajná, vedoucí pracovní skupiny 

                                               Mgr. Gustav Dytko 

                                                   
Kontrolou bylo zjištěno: 

Pracovní skupina zkontrolovala zápisy interpelací členů ZMH a občanů města Havířova                   

a neshledala žádné pochybení ve vedení této agendy. 

 

Závěr kontroly:  

Předložené materiály byly bez závad. 

 

Pracovní skupina konstatuje, že agenda je vedena precizně a přehledně.                        
  
 
V Havířově dne 10. listopadu 2020 
Zapsala: Mgr. Dagmar Kotajná 
 
 

Vyjádření vedoucí odboru kancelář primátora:    
 

Bez připomínek. 

 
 
……………….……. 
Bc. Lenka Frídlová 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
                       
                                                                                      
…………………………….…                                             ……………………………… 

Mgr. Dagmar Kotajná                               Mgr. Gustav Dytko 

místopředseda Kontrolního výboru ZMH                                člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
 
 
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor kancelář primátora  



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV            
Kontrolní výbor ZMH 

 
 

Plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2021 
 

Č.  Seznam kontrol plánovaných na rok 2021 

01. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ  RMH a ZMH                                                / ÚKOL STÁLÝ 

02. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

03. Vedení a plnění závěrů valných hromad 

04. Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb. 

05. Veřejné zakázky podle zák. č.134/2016 Sb. – vybrané akce 

06. 
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále               
za porušení rozpočtové kázně podle zák. č. 250/2000 Sb. 

07. Hospodaření příspěvkových organizací města – vybrané akce 

08. Vyřizování interpelací občanů předložených na zasedáních ZMH 

09. Vedení agendy komisí RMH 

10. Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města 

 
 
Další kontroly budou prováděny operativně na základě pověření Zastupitelstvem města 
Havířova nebo dle další potřeby, případných námětů. 
 

 
Projednáno na schůzi Kontrolního výboru ZMH dne 9. prosince 2020. 
 
 
 
Zpracoval Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. dne 9. 12. 2020.   
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
       předseda KV ZMH 
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