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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 01.03.2021 

 

591/18ZM/2021 - Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021  

 

592/18ZM/2021 - Schválení programu 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021 
 

593/18ZM/2021 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 18. zasedání ZMH,  

konaného dne 01.03.2021 

 
594/18ZM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021 

 
595/18ZM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 18. ZMH 

 

596/18ZM/2021 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území  
města Havířova za rok 2020 

 
597/18ZM/2021 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

za rok 2020 
 

598/18ZM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku od pana Ing. J. H. 

 

599/18ZM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové organizaci 

SSRZ Havířov 

 

600/18ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá 

 

601/18ZM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 

 
602/18ZM/2021 - Žádost PO ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí o souhlas  

s pořízením investičního movitého majetku – pořízení účetního programu  

 
603/18ZM/2021 - Předfinancování a financování projektů ZŠ a MŠ Zelená  

 
604/18ZM/2021 - Návrh textu veřejnoprávní smlouvy na rok 2021                              

 
605/18ZM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 

 

606/18ZM/2021 - Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 – DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 

 

607/18ZM/2021 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 1. – 19.  

 

608/18ZM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 

609/18ZM/2021 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji - 3. výzva“             

 

610/18ZM/2021 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE – IP COAL 
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611/18ZM/2021 - Pořízení sportovní infrastruktury Městského fotbalového areálu,  

Havířov-Prostřední Suchá 

 

612/18ZM/2021 - Volba přísedících okresního soudu v Karviné pro volební období 2021–2025 

 

613/18ZM/2021 - Rezignace členů výboru ZMH 

 

614/18ZM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové  

haly - informace 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 01.03.2021 

 

591/18ZM/2021 - Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 1. 

března 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  

 

 
592/18ZM/2021 - Schválení programu 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 01.03.2021 dle přílohy upravené takto: 

doplnění programu o bod č. 25 Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město  

na výstavbu víceúčelové haly - informace 

 

 
593/18ZM/2021 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 18. zasedání ZMH,  

konaného dne 01.03.2021___________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 01.03.2021  

 

paní Ing. Evu ŠILLEROVOU (SPOLEČNĚ) 

pana Ing. Eduarda HECZKA (KSČM) 
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594/18ZM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2021. 

 

 
595/18ZM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 18. ZMH________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

485/15ZM/2020 Přijetí daru stavby od Úřadu pro zastupování státu  

ve věcech majetkových 

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

532/16ZM/2020 Prodej pozemku parc. č. 4076, k. ú. Havířov-město 

534/16ZM/2020 Prodej pozemků v k. ú.  Šumbark - změna usnesení 

535/16ZM/2020 Prodej části pozemku parc. č. 306/1, k. ú. Bludovice 

537/16ZM/2020 Výkup pozemků v k. ú. Bludovice od paní Lenky Ševčíkové 

582/17ZM/2021 Žádost příspěvkové organizace SANTÉ o souhlas se 

snížením příspěvku na provoz a poskytnutí investičního 

příspěvku 

 

 
596/18ZM/2021 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území  

města Havířova za rok 2020_________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie 

Havířov na území města Havířova za rok 2020, zprávu Policie ČR o stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2020, 

zprávy o činnosti jednotky Hasičského záchranného sboru MS kraje Hasičské 

stanice Havířov a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 

2020, dle příloh  
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597/18ZM/2021 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

za rok 2020_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období 

leden až prosinec 2020. 

 

  
598/18ZM/2021 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku od pana Ing. J. H._______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

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

č.  4064/37, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, k. ú. Havířov-město, 

od vlastníka Ing. J. H., ……………………………, který stavbu nabídl městu, 

vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 
599/18ZM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové organizaci 

SSRZ Havířov_____________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. sloučení pozemků v k. ú. Havířov-město, které byly předány k hospodaření  

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

parc. č. 2216, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 17 m2, a parc. č. 2217, 

ostatní plocha - jiná plocha o výměře 88 m2, do pozemku parc. č. 2217, ostatní 

plocha – jiná plocha o výměře 106 m2, k. ú. Havířov-město, který zůstává 

v hospodaření příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 1  

 

2. úpravu způsobu využití pozemků v rámci revize v souladu se skutečným 

stavem, a to pozemků parc. č. 3959, 3960, 3976, k. ú. Havířov-město, parc.  

č. 944/588, k. ú. Šumbark, parc. č. 2349/2, k. ú. Šenov u Ostravy, parc.  

č. 1248/9, 1248/10 a 1248/11, k. ú. Prostřední Suchá, které byly předány 

k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

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

dle Přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e  

 

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

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

a to těchto nemovitých věcí: 

 

1.1 v k. ú. Dolní Suchá pozemek parc. č. 1952/13, ostatní plocha, sportoviště  

a rekreační plocha o výměře 2989 m2, v účetní ceně 926.590,00 Kč, včetně 

staveb pořízených v rámci investiční akce 14039 „Multifunkční hřiště 

v lokalitě Havířov – Dolní Suchá“ v celkové účetní ceně 6.043.629,32 Kč, 

které jsou součástí tohoto pozemku, dle Přílohy č. 1 

 

1.2 v k. ú. Šumbark 

1.2.1. pozemky 

- parc. č. 1213/16, ostatní plocha, zeleň o výměře 387 m2,  

v účetní ceně 1.930,00 Kč, 

- parc. č. 1213/17, ostatní plocha, zeleň o výměře 1.898 m2,  

v účetní ceně 9.500,00 Kč,  

- parc. č. 1213/31, ostatní plocha, zeleň o výměře 527 m2,  

v účetní ceně 3.540,00 Kč, 

- parc. č. 1213/32, ostatní plocha, zeleň o výměře 129 m2,  

v účetní ceně 605,00 Kč,  

- parc. č. 1213/33, ostatní plocha, zeleň o výměře 435 m2,  

v účetní ceně 174.250,00 Kč, 

- parc. č. 1214/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2,  

v účetní ceně 819,00 Kč,    

- parc. č. 1214/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2,  

v účetní ceně 4.800,00 Kč,      

- parc. č. 1214/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 489 m2,  

v účetní ceně 164.746,00 Kč,  

 

 1.2.2 spoluvlastnické podíly ve výši:    

       - 257/260 na pozemku parc. č. 1213/34, ostatní plocha, zeleň  

o výměře 78 m2, v účetní ceně 31.658,00 Kč,  

       - 51/60 na pozemku parc. č. 1213/18, ostatní plocha, jiná plocha  

o výměře 889 m2, v účetní  ceně 680.285,00 Kč,  

- 51/60 na pozemku parc. č. 1213/35, ostatní plocha, zeleň 

o výměře 461 m2, v účetní ceně 352.865,00 Kč, 

- 51/60 na pozemku parc. č. 1214/1, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 1.340 m2, v účetní ceně 284.951,00 Kč,  

- 257/260 na pozemku parc. č. 1214/4, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 129 m2, v účetní ceně 45.271,00 Kč,  

 

1.2.3 budova č. p. 595, část obce Šumbark, občanská vybavenost,  

která stojí na pozemcích parc. č. 1214/1, zastavěná plocha a 

nádvoří, parc. č. 1214/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 

1214/3, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/4, zastavěná 

plocha a nádvoří, a parc. č. 1214/5, zastavěná plocha a nádvoří, 

v účetní ceně 37.266.888,88 Kč, dle Přílohy č. 1 

 



 
Usnesení ze 18. zasedání ZMH 

konaného dne 01.03.2021 

8 

1.2.4. horkovodní přípojka k bazénu v účetní ceně 468.737,78 Kč 

 

1.2.5. oplocení zadního schodiště u bazénu v účetní ceně 65.461,00 Kč 

 

2. darování movitých věcí umístěných v budově č. p. 595, k. ú. Šumbark, 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

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

olejový transformátor v účetní ceně 470.180,00 Kč, kamerový systém 

v prostorách bazénu v účetní ceně 232.431,00 Kč a vzduchotechnika 

v prostorách bazénu v účetní ceně 5.002.841,20 Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací 

smlouvy 

 

u k l á d á   

 

1. odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové  

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 

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

usnesením 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 30.04.2021 

 

2. ekonomickému odboru vyhotovit darovací smlouvu v souladu  

s tímto usnesením 

          Z: vedoucí EO 

          T: 30.04.2021 

 

 
600/18ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá___________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá o výměře  

cca 3 099 m2, katastrální území Dolní Suchá, panu P. G.,  

bytem ………………………. za účelem výstavby rodinného domu se zahradou. 
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601/18ZM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

realizaci těchto investičních akcí z rozpočtu města na rok 2021: 

a) stavba č. 19073 Využití výpravní haly žst. Havířov, 

    předpokládaná cena 58.900.000 Kč včetně DPH 

b) stavba č. 21003 Demolice budovy č.p.1211 v k.ú. Šumbark,  

předpokládaná cena 400.000 Kč včetně DPH 

 

 
602/18ZM/2021 - Žádost PO ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí o souhlas  

s pořízením investičního movitého majetku – pořízení účetního programu__  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková 

organizace, IČO: 61988723, poskytnutí investičního příspěvku  

ve výši 103 145,24 Kč na pořízení účetního programu GORDIC – produkt 

GINIS Express SQL 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2021 

poskytnutí investičního příspěvku výše uvedené příspěvkové organizaci  

ve výši 103 145,24 Kč 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2021 

 

 
603/18ZM/2021 - Předfinancování a financování projektů ZŠ a MŠ Zelená_________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice 

Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569 na základě vydaných 

Rozhodnutí takto: 

 

I. Rozhodnutí č. 1190700266 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního  

fondu životního prostředí ČR ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu „Úprava 

venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov-Životice Zelená“  

 

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování  

projektu ve výši 494 022,66 Kč dle přílohy č. 1 na dobu delší, než stanoví 

§ 34, odstavec 1, zákona č. 250/2000, Sb., zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a to do 30. 6. 2022 
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2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 5 

 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací  

 

II. Rozhodnutí č. 1190700531 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního  

fondu životního prostředí ČR ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu 

„Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ U Křížů, Havířov-Životice „  

 

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování  

projektu ve výši 446 316,39 Kč dle přílohy č. 2 na dobu delší, než stanoví  

§ 34, odstavec 1, zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a to do 30.6. 2022 

 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 6 

 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 

s výše uvedenou příspěvkovou organizací  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smluv o poskytnutí 

bezúročných návratných finančních výpomocí 

 

u k l á d á  

  

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2021 

poskytnutí bezúročných návratných  finančních  výpomocí  

 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2021 

 

 
604/18ZM/2021 - Návrh textu veřejnoprávní smlouvy na rok 2021________________________                              

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města  

Havířova pro znění textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 

2021 spočívající v těchto odlišnostech: 

a) vypuštění nadbytečných ustanovení obsažených v čl. V  

(Povinnosti příjemce při prezentaci poskytovatele dotace, použití loga 

města) VS, odst. 1. - písm. d) a e) a v odst. 3. dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, 
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b) vypuštění ustanovení obsažených v čl. V (Povinnosti příjemce při  

prezentaci poskytovatele dotace, použití loga města) VS, odst. 1. - písm. g)  

a h) a jejich nahrazení textem: „na žádost poskytovatele dotace doručí 

příjemce dotace poskytovateli dotace v termínu do 15 dnů ode dne žádosti 

poskytovatele dotace zprávu o své činnosti / realizaci dotovaného projektu, 

nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

c) zapracování změn textu vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

na rok 2020 obsažených v bodě 1) písm. a) a b) schvalující části usnesení 

ZMH č. 442/14ZM/2020 ze dne 22. 6. 2020 (viz příloha č. 2 tohoto 

materiálu) do textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

s tím, že do schválení novely Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Havířova budou mít novelizovaná ustanovení 

veřejnosprávní smlouvy na rok 2021, která jsou dle bodu 1) písm. a) – c) 

tohoto usnesení odlišná od zásad, přednost 

 

2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021 dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu s tím, že příjemcům dotace zařazeným do sítě krajských 

registrovaných služeb v sociální oblasti bude veřejnoprávní smlouva  

o poskytnutí dotace doplněna o deklaraci vyjadřující připojení se statutárního 

města Havířova k vyrovnávací platbě formou přistoupení ke krajskému 

pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby a platbě za jeho výkon 

uzavřené mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem 

 

 
605/18ZM/2021 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2020  

dle přílohy č. 11 

 

s c h v a l u j e  

  

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

rozpočtu města Havířova v roce 2021: 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 9 131 067,00 Kč,  

a to takto: 

sociální oblast  

- registrované sociální služby 2 805 000,00 Kč, dle přílohy č. 1a 

- projekty a činnost na podporu  

aktivit souvisejících  

  se sociální oblastí                     1 172 000,00 Kč, dle přílohy č. 1b                              

kulturní oblast   2 297 000,00 Kč, dle přílohy č. 2 

školská oblast   1 543 067,00 Kč, dle přílohy č. 3a, b 

oblast partnerských vztahů       81 000,00 Kč, dle přílohy č. 4 

oblast prevence kriminality  

a protidrogové prevence        200 000,00 Kč, dle přílohy č. 5 
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oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- podpora integrovaného  

záchranného systému     600 000,00 Kč, dle přílohy č. 6a 

- zdravotnictví      328 000,00 Kč, dle přílohy č. 6b 

- životní prostředí, bezpečnost  

v silničním provozu     105 000,00 Kč, dle přílohy č. 6c, d 

b) ze sportovní sféry v celkové výši 36 547 800,00 Kč dle příloh č. 7a, b, c      

                                                                                                                                   

2. Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle schváleného vzoru  

s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 1. schvalovací 

části usnesení tohoto materiálu  

 

p o v ě ř u j e  

 

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv  

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

v jednotlivých případech 

 

2. náměstkyni pro školství a kulturu  podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč 

v jednotlivých případech 

Z: vedoucí OŠK  

T: 30.06.2021 

 

 
606/18ZM/2021 - Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2021 – DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s._________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

odložení rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova 

na rok 2021 DON BOSKU HAVÍŘOV o.p.s na činnost nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež klub Havířov v roce 2021 ve výši 496 750,00 Kč 

 

 
607/18ZM/2021 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 1. – 19.______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtové opatření č. 19., dle Přílohy č. 1 

 

rozpis rozpočtových úprav I. na rok 2021, dle Přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 18., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 19. tyto nové závazné  

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2021: 
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 447 237,36 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 066 551,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 33 965,88 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 500,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 344 220,48 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 897 307,65 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 530 067,01 tis. Kč 

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

 odbor školství a kultury 18 893,31 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 656 114,68 tis. Kč 

 odbor organizační 318 068,53 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 438,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 345 216,21 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 101 379,00 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 063 790,26 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 427,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 367 240,64 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 944,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 840,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 273,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 138,00 tis. Kč 

         z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 689,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 156,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 867,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 917,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 865,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 245,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 070,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 40,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 938,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 926,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 856,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 935,00 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 152,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 156,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 716,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 169,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 500,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 367,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 332,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 293,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 269,46 tis. Kč 
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 ZŠ Jarošova 2 808,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 624,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 2 974,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 36,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 197,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 213,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 4 777,18 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 988,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 330,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 242,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 400,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 187,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 906,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 209,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 173,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 417,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 30 606,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 25 085,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 003,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
12 983,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 46 775,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 60 960,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 5 070,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 000,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +450 070,29 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +394 370,29 tis. Kč 

 

 
608/18ZM/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: 

 

R. W., ………………………………… 

Výše návratné finanční výpomoci 200.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 
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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: 09/2021 

 

                 
609/18ZM/2021 - Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském  

kraji - 3. výzva“___________________________________________________ 

          

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace ve výši 105.000,00 Kč z rozpočtu statutárního města  

Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117,  

702 18 Ostrava, IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

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

 

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

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 

reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, realizovaného v rámci 

Operačního programu Životní prostředí s Moravskoslezským krajem,  

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, v rozsahu dle bodu  

1. tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

 

u k l á d á  

 

předložení smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu 

 

          Z: vedoucí ORG 

T: 31.10.2021 
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610/18ZM/2021 - Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE – IP COAL 
        
Zastupitelstvo města Havířova  
 

s c h v a l u j e  
 
pokračování v zapojení statutárního města Havířova do aktualizovaného projektu 
LIFE - IP COAL s realizací aktivit, které byly přehodnoceny dle stávající situace 
a aktuálních požadavků města a Moravskoslezského kraje a jsou popsány 
v důvodové zprávě  
 
p o v ě ř u j e  

 
primátora města podpisem aktualizované Deklarace o účasti v projektu LIFE - IP 
COAL ve znění přílohy č. 1 

          Z: vedoucí ORG 
T: 03/2021 

 

 

611/18ZM/2021 - Pořízení sportovní infrastruktury Městského fotbalového areálu,  
Havířov-Prostřední Suchá__________________________________________ 

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

 
přijetí dokončeného technického zhodnocení fotbalové tribuny RPG umístěné 
v Městském fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché, od jeho realizátora 
– Městského Fotbalového Klubu Havířov, z. s., IČO: 27008240, a to: 
 
a) vybudovaného PressCentra v tribuně RPG u hlavního hřiště Městského  

fotbalového areálu, Havířov-Prostřední Suchá, vč. projektové dokumentace 
k dílu (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) 

b) zhotovené nosné ocelové konstrukce k instalaci multifunkční obrazovky  
umístěné v tribuně RPG u hlavního hřiště Městského fotbalového areálu, 
Havířov-Prostřední Suchá, vč. projektové dokumentace k dílu (viz příloha č. 2 
tohoto materiálu) 

 
darem do majetku statutárního města Havířova, 
 
u k l á d á 

 
řediteli SSRZ Havířov uzavřít v zastoupení za statutární město Havířov  
s Městským Fotbalovým Klubem Havířov, z. s., IČO: 27008240, smlouvu  
o provedení záměru technického zhodnocení fotbalové tribuny RPG umístěné 
v Městském fotbalovém areálu v Havířově-Prostřední Suché, v rozsahu dle písm. 
a) a b) schvalující části tohoto usnesení s tím, že součástí této smlouvy bude 
ujednání o tom, že investor předmětného technického zhodnocení se zavazuje do 
15 dnů od dokončení tohoto technického zhodnocení převést dokončené 
technické zhodnocení darem do majetku statutárního města Havířova. 

 
   Z: ředitel SSRZ Havířov 

   T: březen 2021 
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612/18ZM/2021 - Volba přísedících okresního soudu v Karviné pro volební období 2021–2025 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í 

  

pro volební období 2021–2025 níže uvedené kandidáty na funkci přísedících  

u okresního soud v Karviné: 

 

Poř. 

číslo 

Příjmení, jméno, titul Trvalé bydliště 

1. Brandstiller Josef Havířov-Podlesí, Kollárova 1278/3 

2. Dobeš Martin, Mgr.& Bc. Havířov-Město, Dělnická 434/1a 

3. Formánková Anna Havířov-Podlesí, Okrajová 1353/13 

4. Fuzková Marie  Havířov-Podlesí, Točitá 1181/4 

5. Jasiok Václav Havířov-Podlesí, Fr. Hrubína 1536/3 

6. Krátký Ota Havířov-Město, Vardasova 454/10 

7. Kristian Libor, Mgr.  Havířov-Šumbark, Podlesní 112/6 

8. Ing. Krzyžánková Jana Havířov-Město, Na Nábřeží 100/59 

9. Kupczak Stanislav Havířov-Bludovice, Na Záguří 587/21c 

10. Kupczaková Irena Havířov-Bludovice, Na Záguří 587/21c 

11. Kyselková Jarmila Havířov-Podlesí, Družstevnická 1128/24 

12. Lišková Zlatuška Havířov-Město, Karvinská 1185/8 

13. Menšík Milan, Ing.  Havířov-Město, Eduarda Urxe 284/3 

14. Mlynková Natalia, Ing. Havířov-Šumbark, Moravská 447/39 

15. Mrózková Jarmila  Havířov-Životice, U Křížů 152/6 

16. Nemčoková Pavla, Ing. Havířov-Životice, K Přehradě 294/20 

17. Omamiková Jiřina Havířov-Šumbark, Okružní 819/3 

18. Ošívka Vojtěch Havířov-Šumbark, E. Destinnové 1163/10 

19. Pavlorková Táňa Havířov-Šumbark, Mládí 1101/12 

20. Rovňan František, Mgr.& 

Ing. 

Havířov-Město, Stavbařská 325/5 

21. Sikorová Anna Havířov-Město, Karvinská 1182/2 

22. Sladčík Zdeněk Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1135/85c 

23. Stoklasa Jaroslav  Havířov-Šumbark, Školní 277/39 

24. Ševčíková Lenka  Havířov-Podlesí, Karolíny Světlé 1393/5 

25. Škopková Šárka, Mgr.  Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1175/101a 

26. Tlolková Věra Havířov-Šumbark, E. Destinnové 1169/1c 

27. Valvodová Marie Havířov-Město, Hlavní třída 439/71 

28. Vašutová Daniela  Havířov-Město, Hlavní třída 303/27 

29. Veselá Agnesa Havířov-Město, A. S. Puškina 906/6 

30. Zetochová Lydie Havířov-Podlesí, Jurije Gagarina 1501/11 

31. Smolíková Gabzdylová 

Lenka Bc. 

Havířov-Šumbark, Mládí 1101/12 

32. Rédrová Jana Havířov-Pr.Suchá, Podolkovická 1427/15 

33. Candulasová Miluše Havířov-Město, 1.máje 959/2 
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613/18ZM/2021 - Rezignace členů výboru ZMH_______________________________________ 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci Ing. J. D. a J. N. na funkci člena finančního výboru Zastupitelstva 

města Havířova dle Přílohy 

 

v o l í 

 

členem finančního výboru Zastupitelstva města Havířova Ing. R. Ch. a Bc. A. O. 

 

  
614/18ZM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové  

haly - informace___________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci, že na vyhlášený záměr prodeje pozemku parcela č. 2324,  

k. ú. Havířov-město, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2,  

jehož součástí je budova s číslem popisným 1102, části pozemku parcela č. 2323,  

k. ú. Havířov-město, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 4.811 m2  

a části pozemku parcela č. 2326, k. ú. Havířov-město, ostatní plocha, zeleň  

o výměře cca 660 m2 za účelem vybudování Sportovního zařízení, město 

Havířov obdrželo pouze jednu nabídku, a to od spolku HC Wolves Český Těšín 

z.s., Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín, IČO: 05105561, která však nesplnila 

podmínky uvedené ve zveřejněném záměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA     Ing. Ondřej BARÁNEK 

primátor města        náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku 























































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

18. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 1. března 2021 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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P R O G R A M 
18. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 01.03.2021  

 
01. Schválení předsednictva 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021  

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

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   
 
 

 

 

02. Schválení programu 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021 

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

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   
 

 
 

 
03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021 

 

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

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   
 

 
 

 

04. Zpráva o ověření zápisu z 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 

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   
 

 
 

 

 
05. Kontrola plnění usnesení pro 18. zasedání ZMH 

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

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   
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06. Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Havířova  

za rok 2020 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor statutárního města Havířova 

Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

                     npor. Mgr. Jindřich Siuda, vedoucí OO PČR Havířov 3 

npor. Ing. Pavel Budina, velitel stanice HS Havířov 

                     Emanuel Došlík, velitel JSDH Havířov Město 

                     Mojmír Stachura, velitel JSDH Havířov Životice 

 

 

 

 

07. Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2020 

 

Předkládá:  Ing. Eva ŠILLEROVÁ, předsedkyně finančního výboru ZMH 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, tajemník finančního výboru ZMH 

 

 

 

 

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

občanského zákoníku od pana Ing. Jana Holečka 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                     Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a majetku EO  

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení rozpočtu a majetku EO 

 

 

 

 
09. Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové organizaci  

SSRZ Havířov 
 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  
Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 
                     Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a majetku EO 
                     Lenka Miklová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO 

 

 

 

 

10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                     Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a majetku EO 

                     Bc. Markéta Machálková, referent oddělení rozpočtu a majetku EO 
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11. 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 

 

 

 

 

12. Žádost PO ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí o souhlas s pořízením investičního movitého 

majetku – pořízení účetního programu  

 

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

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí  

 

 

 
 

13. Předfinancování a financování projektů ZŠ a MŠ Zelená  

 

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

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

                     Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství   

                     Markéta Habasová, referent oddělení školství 

 

 

 

 

14. Návrh textu veřejnoprávní smlouvy na rok 2021  

     

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

                     Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport 

                     Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

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

                     Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

 

15. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2021  

 

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

                     Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport 

                     Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

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

                     Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                     Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 
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16. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2021 – DON  

BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 

 

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

              Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

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

                     Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

 

17. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 1. – 19. 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                     Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a majetku EO                     

                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

  

 

 

 

 

18. 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 

 

 

 

 

19. Smlouva o poskytnutí dotace - „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

 

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

Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru  

                     Mgr. Marek Gilar, projektový manažer organizačního odboru 

 

 

 

 

20. Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu LIFE – IP COAL 

 

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

Zpracoval:  Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru  

                     Mgr. Marek Gilar, projektový manažer organizačního odboru 
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21. Pořízení sportovní infrastruktury Městského fotbalového areálu,  

Havířov-Prostřední Suchá 

 

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

Zpracoval:  Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel SSRZ Havířov 

 

 

 

 

22. Volba přísedících okresního soudu v Karviné pro volební období 2021–2025 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

 

 

 

 

23. Rezignace členů výboru ZMH 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník MMH 

 

 

 

 

24. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 18. zasedání ZMH 
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VYHODNOCENÍ STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU Z HLEDISKA 

ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV ZA ROK 2020 

 

 

Činnost Městské policie Havířov za rok 2020 

 
V roce 2020 strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se 

zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii dohlíželi zejména na dodržování obecně závazných 

právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívali ke zvýšení bezpečnosti osob a 

jejich majetku, přispívali k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

dohlíželi na dodržování pravidel občanského soužití, upozorňovali fyzické a právnické osoby 

na zjištěné nedostatky a v neposlední řadě odhalovali přestupky a v rozsahu stanovené 

zákonem o obecní policii je řešili.  

 

Vlastní činnost v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti  

 

V roce 2020 strážníci prováděli především kontrolu všech nařízení vlády a ministerstva 

zdravotnictví v souvislosti s nouzovým stavem a s pandemií SARS CoV-2.  Dále prováděli 

kontrolu dodržování platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Havířova. Jednalo 

se hlavně o tyto obecně závazné vyhlášky a nařízení: k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, kterou se vymezují prostranství, na nichž se zakazuje konzumace 

alkoholu, k regulaci hlučných činností, k trvalému označování psů, o ochraně veřejné zeleně a 

užívání zařízení města Havířova, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, o 

nakládání s komunálním a stavebním odpadem, o způsobu a odstraňování závad ve schůdnosti 

místních komunikací v zimním období, o vymezení místních komunikací k stání za cenu 

sjednanou a tržní řád. Dále prováděli strážníci kontroly na dodržování pravidel silničního 

provozu v rámci svých oprávnění a upozorňovali správní orgány MMH na zjištěné nedostatky 

nebo přestupky, které nemohou sami vyřešit. Celkem strážníci odhalili 19 409 přestupků, a 

z tohoto počtu vyřešili na místě 75,7 % přestupků a 24,3 %, tj. 4715 přestupků oznamovali 

k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Počet řešených přestupků v dopravě k ostatním 

přestupkům proti veřejnému pořádku je v poměru 55,2 % k 44,8 %.  Oproti roku 2019 

strážníci v roce 2020 odhalili a řešili o 2076 přestupků méně. Tento pokles byl způsoben 

hlavně vyhlášením nouzového stavu a omezením provozu restauračních zařízení. V rámci 

úsekového měření rychlosti na ul. Dělnická, Národní tř. a Dlouhá tř. v Havířově-Městě bylo 

nad rámec výše uvedených přestupků oznámeno správnímu orgánu MMH celkem 8 757 

přestupků k dalšímu projednání, což je o 1860 více než v roce 2019. V roce 2020 bylo 

odvedeno na účet Magistrátu města Havířova za pokutové bloky celkem 974 300,- Kč. Za 

manipulační poplatky za montáž a demontáž technických prostředků k zabránění odjezdu 

vozidla bylo uloženo celkem 85 054,- Kč, za měření silničním laserovým měřičem rychlosti 

ProLaser III bylo uloženo blokově 42 800,-Kč. 

 

Mimo řešení přestupků strážníci MP Havířov zajišťovali veřejný pořádek při hokejových 

utkáních HC AZ Havířov, prováděli kontroly parkovišť v nočních hodinách, kontroly jízdních 

kol, kontroly na neoprávněné užívaní veřejného prostranství a chodníků, kontroly podezřelých 

osob a kontroly ve spolupráci s lesní a mysliveckou stráží. Dále strážníci zajišťovali 

v průběhu školního roku v době od 7.30 do 8.00 hod. vybrané přechody před základními 

školami s ohledem na bezpečnost dětí, nepřetržitou službu v objektu budovy Magistrátu města 

Havířova, dohlíželi na dodržování provozního řádu skateparků a na dětských hřištích. 

Spolupracovali při čistění, opravách a vodorovném dopravním značení místních komunikací 
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s pracovníky Technických služeb a prováděli doprovod při převozu peněz pro Magistrát 

města Havířova. V průběhu roku 2020 proběhlo 10 preventivních společných kontrol 

s pracovníky odboru sociálně-právní ochrany dětí na úseku ochrany před alkoholismem a 

jinými toxikomaniemi spáchaných podáním, prodáním nebo umožněním požití alkoholu 

osobám mladším 18-ti let. Kontrolovány byly vždy vytypované restaurace na území města a 

některé i v rámci jedné kontroly opakovaně. Kontroly proběhly vždy za účasti dvou 

pracovníků OSPOD a 12-ti až 15-ti strážníků MP Havířov. Na žádost OSPOD bylo provedeno 

29 prošetření rodinných poměrů. V době školního vyučování strážníci prováděli kontroly na 

záškoláctví především v tzv. vyloučených lokalitách. Na tyto kontroly byli využíváni zvláště 

pracovníci Asistent prevence kriminality (APK). K bezpečnosti osob a majetku dále strážníci 

přispěli zadržením 139 osob podezřelých ze spáchání trestných činů, 94 hledaných osob a 

nalezením 7 odcizených hledaných vozidel.   

 

 
 

Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému (dále také „MKDS“) bylo strážníky 

zadrženo 15 osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Z  MKDS si policie převzala 76 

záznamů v rámci šetření trestných činů. Na základě zjištění pomocí kamerového systému bylo 

řešeno 288 osob podezřelých ze spáchání přestupků. Dále bylo kamerami zjištěno a 

zaznamenáno 11 dopravních nehod a na základě zjištění pomocí kamer byla poskytnuta 

pomoc 67 osobám. U 128 osob byla provedena kontrola totožnosti na základě podezřelého 

chování. 

 

Na základě signalizace Pultu centralizované ochrany bylo uskutečněno v roce 2020 celkem 

834 výjezdů.  Celkem byl narušen 1 objekt, poškozeno jedno okno. Pachatel na místě nebyl 

zadržen, bez další škody. 

 

V roce 2020 strážníci rozhodli v souladu se Zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně před 

škodlivými účinky návykových látek, o vyšetření v protialkoholní záchytné stanici (dále jen 
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PZS) u 41 osob a na základě rozhodnutí lékaře provedli 170 doprovodů při převozu pacientů 

do zdravotních zařízení a PZS. 

 

V rámci projektu Strážník blíže občanům je území města Havířova rozděleno na 13 částí - 

okrsků shodných s obdobným rozdělením PČR. Do jednotlivých okrsků jsou přiděleni 

strážníci - patroni z jednotlivých komisariátů. Smyslem tohoto rozdělení města a strážníků je 

stanovit každému strážníkovi osobní odpovědnost za určenou část města. Konkrétní rozdělení 

strážníků do jednotlivých okrsků je zveřejněno na webových stránkách města Havířova.  

Strážník - patron ve svém okrsku : 

oznamuje zjištěné nedostatky a sleduje jejich odstraňování 

- dle provozních potřeb MP Havířov vykonává větší část směny v tomto okrsku  

- doručuje písemnosti  

 

V roce 2020 patroni prošetřili ve svých okrscích celkem 68 písemných a ústních oznámení od 

občanů. Realizace opatření ze strany strážníků-patronů občané kvitovali kladně. 

 

V roce 2020 bylo na MP nově zaevidováno 82 jízdních kol. Celkem k 31.12.2020 je 

evidováno 2737 jízdních kol a 11 invalidních vozíků. 
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Z nejvýznamnějších akcí, při kterých zajišťovali strážníci veřejný pořádek a bezpečnost 

osob a jejich majetku uvádíme: 

 

Zajištění veřejného pořádku při konání hokejových utkání HC AZ Havířov na Zimním 

stadionu v Havířově-Podlesí :  

 

V období uplynulého roku od 1.1. do 31.12. 2020 probíhala ze strany MP pořádková opatření 

k zabezpečení veřejného pořádku při hokejových utkáních HC AZ Heimstaden Havířov ve 

spolupráci s PČR. Celkem bylo provedeno 12 opatření. Tento nízký počet byl zapříčiněn 

nouzovým stavem, kdy byla hokejová liga přerušena a po obnovení se hrála bez diváků. 

Opatření byla především prováděna směrem k hlídání jednotlivých prostorů v blízkém okolí 

haly, hlídání a doprovod autobusu hostujícího družstva. Při utkáních, která nebyla označena 

za riziková bylo nasazeno 12 strážníků nedošlo k narušení veřejného pořádku a nebyl 

proveden žádný zásah vůči konkrétním osobám. Při rizikových utkáních městská policie 

nasadila do opatření 18 strážníků a vždy byla přítomna Speciální pořádková jednotka PČR. 

K bezproblémovému zajištění pořádkových opatření přispělo i zabezpečení ze strany HC AZ 

Havířov a to formou zkvalitnění práce bezpečnostní agentury, zřízení turniketů a fyzickými 

zábranami.  

 

Zajišťování činnosti Mobilní služebny městské policie  (MSMP 1):  

 

02.01.2020 – 18.02.2020 – ul. U Pošty, Havířov-Prostřední Suchá 

19.02.2020 – 03.03.2020 – ul. Mládežnická, Havířov-Podlesí 

13.03.2020 – 02.06.2020 – ul. Padlých Hrdinů, Havířov-Životice 

03.06.2020 – 12.07.2020 – ul. U Školy, Havířov-Dolní Suchá 

14.07.2020 – 07.09.2020 – ul. Jedlová, Havířov-Šumbark 

08.09.2020 – 02.10.2020 – nám. Republiky, Havířov-Město 

02.10.2020 – 22.11.2020 – ul. Občanská, Havířov-Dolní Datyně 

23.11.2020 – 29.12.2020 – nám. Republiky, Havířov-Město 

 

 Zajišťování činnosti Mobilní služebny městské policie (MSMP 2):  

 

Od 1.1.2019 působí v terénu na území města Havířov pojízdná Mobilní služebna č.2 Městské 

policie Havířov, která byla pořízena na základě programu MV ČR - podpory bezpečnosti 

v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019, kdy projekt Havířov - Mobilní služebna 

Městské policie Havířov, byl úspěšně dokončen v listopadu roku 2018. 

V roce 2020 strážníci sloužící v mobilní služebně prováděli kontrolní činnost na celém území 

města Havířova, kdy preferovali okrajové části města, okolí hřbitovů a kostelů, a zejména 

nahrazovali detašované pracoviště v oblasti Havířov - Pr. Suchá, kde se zaměřovali na 

zabezpečení veřejného pořádku, jak monitorováním oblasti kamerovým systémem nebo 

pochůzkovou činností. Dále byla mobilní služebna umísťována v místech, kde byly přijaty 

požadavky od občanů města Havířova a byla nutnost nepřetržitého monitorování dané oblasti. 

Jednalo se zejména o znečišťování veřejného prostranství na ul. Dělnická 62 - 64, Havířov - 

Pr. Suchá, kontroly na ulici E.F. Buriana v centrálním parku na eliminaci protiprávního 

jednání ze strany bezdomovců, parkování v rozporu se zákonem o provozu na pozemních 

komunikacích vozidel taxi před společenským domem Reneta na ulici Dlouhá třída, Havířov - 

Město, narušování veřejného pořádku mládeží na ul. V parku, Havířov-Město. Na všech 

uvedených místech, došlo ke zlepšení situace a obnovení veřejného pořádku.  
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S ohledem na opatření v souvislosti šířením nemoci Covid-19 nemohla být Mobilní služebna 

městské policie č. 2 nasazována jako v minulosti na různých sportovních akcích, kdy byla 

např. nedílnou součásti každého hokejového utkání v Havířově, při různých akcích pro děti na 

dopravním hřišti a na dnech otevřených dveří Městské policie Havířov, kde prezentovala svoji 

činnost.  

 

Mezi nejlepší zákroky strážníků mobilní služebny č. 2 v roce 2020 patří zajištění tří osob 

hledaných policií ČR, zajištění pachatele trestného činu podání alkoholu dítěti a zajištění čtyř 

pachatelů přestupku proti majetku (poškozování veřejně prospěšného zařízení a poškození 

majetku domu - vchodové dveře)  

 

Akce celoměstského významu:  

 

- Od 13.3.do 31.12. 2020 zajišťování dohledu nad opatřeními vlády ČR a ministerstva 

zdravotnictví ČR vydaných v souvislosti s pandemií SARS CoV-2 

- Od 13.3. do 31.12.2020 zajištění asistence na odběrovém místě v NsP Havířov 

- Zajišťování veřejného pořádku při pořádání hokejových utkání HC AZ Havířov 

- Od 12.6. do 30.10.2020 byly prováděny každodenní kontroly dodržování provozního řádu 

na pumptreckovém hřišti v Havířově - Podlesí 

- 26.6.2020 dohled na bezpečnost v dopravě, především usměrňování dopravy na 

přechodech pro chodce v souvislosti s ukončením školního roku  

- 1.8.2020 zabezpečení průběhu pietního aktu Životické tragédie v Havířově - Životicích 

- 1.9.2020 dohled na bezpečnost v dopravě, především usměrňování dopravy na přechodech 

pro chodce v souvislosti se zahájením školního roku  

- Od 2.10. do 3.10.2020 opatření při konání voleb do krajského zastupitelstva a Senátu ČR 

- dne 28.11.2020 zajišťování veřejného pořádku a dopravní uzavírky centra města při 

konání akce rozsvěcování vánočního stromu 

- Od 6.12. do 23.12.2020 zajištění ostrahy vánočního městečka na náměstí Republiky 

- 31.12.2020 opatření při zabezpečení oslav Silvestr 2020 

- Intenzivní celoroční kontroly probíhaly na ochranu majetku města v parku Krásná rokle, 

ve viaduktu pod železniční tratí na ulici U Nádraží, u dětských mobiliářů, sportovních 

zařízení na území města a podobně 
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Při zajišťování veřejného pořádku se psovodi zúčastnili těchto akcí: 

 

- hokejová utkání HC AZ Havířov na zimním stadionu Havířov-Podlesí 

- činnost psovodů na odběrovém místě SARS CoV-2 v NsP Havířov  

- zvýšené kontroly s pracovníky Odboru sociálně-právní ochrany dětí 

- činnost na detašovaných pracovištích Havířov-Šumbark 

- zajištění volebních místností v době voleb 

- 2 x doprovod při převozu na PZS Karviná 

 

 

 

 

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 
 

 

 

1. PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA MÍSTNÍ ÚROVNI 2020 

Vzhledem k mimořádné situaci na začátku roku (březen 2020), se na svém zasedání 

hodnotící komise republikového výboru pro výběr projektů MV ČR usnesla, že vzhledem 

k mimořádným opatřením v souvislosti s nákazou koronavirem a nejistou prognózou 

ohledně délky jejich trvání a rozsahu nepodpoří některé druhy projektů.  

 

Z výše uvedených důvodů byly všechny tři podané žádosti o dotaci zamítnuty.    

projekt „Havířov – Bezpečí pro seniory“ 

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

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

                           multidisciplinární spolupráce v rámci SVI“ 

 

 

Projekt „Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ 

Naopak byly podpořeny projekty, které mohly v mimořádném období přispět ke zvládání 

této mimořádné situace. Město Havířov mělo na rok 2020 projekt již schválen v rámci 

schválení víceletého projektu, navíc komise doporučila schválit navýšení mzdových 

prostředků Asistentů prevence kriminality (dále také jen „APK“). Proto byla podána 

upravená žádost na rok 2020 s navýšením o 48 000 Kč celkové dotace.    

 

Tento projekt s programem resocializace minoritních skupin obyvatel v programu soužití 

spoluobčanů a prevence kriminality byl realizován již desátým rokem. Personální obsazení 

je zajištěno jednou zaměstnankyní, která je v pracovním zařazení u Městské policie 

Havířov nepřetržitě již od 05/2011, druhý zaměstnanec působil na této pozici od října 2018 

do konce roku 2020. 

Financování bylo MV ČR schváleno na období tří let v celkové výši 1 662 000,- Kč, po 

schválení navýšení, celkem 1 710 000,- ze státního rozpočtu. 

Mentorem projektu je z důvodu organizačních změn od 1.7.2020 jmenován nový komisař 

Komisariátu č. 3, který je zaměstnancem MP Havířov od 1.9.1994. 
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Realizátorem projektu je Městská policie Havířov. 
 

 Plánované výdaje na rok 2020 Skutečné čerpané 

výdaje  původní nové 

Celkové náklady: 560 000,- 628 000,-       564 157,- 

Dotace MV ČR: 480 000,- 528 000,-       452 444,- 

Spolufinancování: 80 000,- 100 000,- 
      103 010,-  (z FB) 

          8 703,- (OJ12) 

 

 

Vyhodnocení činnosti pracovníků APK za období 1.1. – 31.12. 2020 

Dvoučlenná hlídka Asistentů prevence kriminality vykonává svou pracovní činnost  

v sociálně vyloučených lokalitách, tj. v částech města Šumbark a Prostřední Suchá. APK 

pracují ve dvousměnném provozu: ranní směna (7:00-15:30 hod.) a odpolední směna 

(11:30-22:00 hod.), kdy jejich základním pracovním místem je detašované pracoviště 

městské policie v Havířově-Šumbarku na ul. Dukelská. 

 V roce 2020 byla činnost APK rozšířena o osvětovou a preventivní činnost – 

upozorňování problémových jedinců, osob bez přístřeší, sociálně slabých osob a seniorů 

na nutnost dodržování hygienických zásad, a to v souvislosti s pandemií COVID-19.  

Občané v sociálně vyloučených lokalitách v Havířově-Šumbarku a Havířově-Prostřední 

Suché byli upozorňováni na preventivní opatření v době nouzového stavu a v první vlně 

jim byly předávány ochranné roušky, které svépomocí vyrobili sami APK.  

Probíhal zvýšený dohled nad dětmi a mládeží během prázdnin a školní výluky.  

 

Pracovníci APK v průběhu roku spolupracovali s poskytovatelem nájemního bydlení 

společností Heimstaden a městskou společností MRA, s.r.o., a to v rámci zkvalitňování 

bydlení, udržování pořádku a hlášení závad na majetku.  
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2. PROGRAM PODPORA BEZPEČNOSTI V OBCÍCH V SOUVISLOSTI  

    S MIGRACÍ NA LÉTA 2019 AŽ 2020 – Ministerstvo vnitra ČR – 3. kolo 

 

Tento program byl v roce 2017 vyhlášen MV ČR poprvé a následně realizován na základě 

Usnesení vlády č. 574 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a České 

republice. Tento dotační investiční program se dotýká podpory obcí, kde jsou umístěna 

zařízení Správy uprchlických zařízení MV ČR, což se týká také města Havířova. Pobytové  

a integrační středisko na ul. Na Kopci 5, v Havířově-Dolní Suchá je na území města 

v provozu již od roku 1996.  

V rámci jednotlivých dotačních výzev byly realizovány tyto projekty: 

1. Dotační kolo - realizace projektů 2017-2018 

ev.č.   314D092007001  „Havířov – Mobilní služebna Městské policie Havířov“     

ev.č.   314D092007002  „Havířov – Rozšíření MKDS o tři kamerové body v lokalitě  

umístěného zařízení SUZ“ 

- na křižovatce ulic Orlovská x U Skleníků  

- na střeše budovy Pobytového a integračního střediska SUZ v 

Havířově-Dolní Suché, na ulici Na Kopci č. 5 

- jeden mobilní kamerový bod umísťovaný dle potřeby 

 

2. Dotační kolo - realizace projektů 2018-2019 

ev.č.   314D092009001  „Havířov – Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému  

                   o pět kamerových bodů na území města“     

- Havířov-Město, 1. Máje 959/2 

- Havířov-Město, Dlouhá třída 470/17  

- Havířov-Město, ul. Kosmonautů 1233/43  

- Havířov-Šumbark, Jedlová 493/2  

- Havířov-Šumbark, Moravská 394/11  

 

 

3. Dotační kolo - realizace projektů 2019-2020 

V rámci této dotační výzvy byla předložena MV ČR žádost o 3 projekty, které byly 

schváleny a realizovány v průběhu roku 2020.  

 

ev.č. 314D092009006   „Havířov – Pořízení termovize pro MP Havířov“   

realizátor:  Městská policie Havířov 

schválená dotace:   1 200 000,- Kč 

skutečné čerpání:    887 995,- Kč 

 

ev.č. 314D092009007  „Havířov – Rozšíření Městského kamerového dohlížecího    

         systému o 4 kamerové body“   

- Havířov-Město, Jaselská 1195/2 

- Havířov-Město, Na Nábřeží Nealko bar „Na Vyhlídce“  

- Havířov-Podlesí, Okrajová 1410/49  

- Havířov-Šumbark, Marie Pujmanové 1129/3  

realizátor:  Městská policie Havířov 

schválená dotace: 500 000,00 Kč 

skutečné čerpání: 352 122,10 Kč 
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ev.č. 314D092009008   „Havířov – Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Nad Tratí, 

     Havířov-Dolní Suchá“   

realizátor:  Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb 

schválená dotace: 450 000,- Kč 

skutečné čerpání: 450 000,- Kč 

 

Realizace byla dokončena v 12/2020 a řádně vyúčtována poskytovateli. 

Celkem bylo v roce 2020 čerpáno z tohoto programu: 1 690 117,- Kč. 

 

 

 

 

 
    

3. PROGRAM BEZPEČNOST BEZ HRANIC - PROJEKT SPOLUPRÁCE    

    MĚSTSKÝCH POLICIÍ Z JASTRZĘBIE-ZDROJU, KARVINÉ A HAVÍŘOVA  

    (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013)“ 

 

Usnesením zastupitelstva města č. 114/5ZM/2019 ze dne 4.3.2019 bylo schváleno 

předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Bezpečnost bez hranic - projekt 

spolupráce městských policií z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a Havířova“ do Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit.  

 

Žádost o dotaci na pořízení střeleckého výcvikového trenažéru pro strážníky MP Havířov 

Euroregionálním řídícím výborem Fondu mikroprojektů byla schválena a Dohoda  

o spolupráci na projektu pro rok 2020 podepsána. 

Celkově byla schválena městu Havířov částka 15 038 € s tím, že spoluúčast města je 15% 

z této částky a po řádném vyúčtování projektu bude městu polskou stranou, která je 

vedoucí tohoto projektu, vyplaceno 85% uznatelných nákladů. 

Projekt byl v prosinci 2020 pozastaven. Aby byl dotační titul naplněn musí být uspořádán 

workshop za účasti zástupců MP Karviná a SM Jastrzębia-Zdroju. Z důvodu vyhlášeného 

nouzového stavu a mimořádných opatření byla podána žádost o prodloužení termínu 

realizace do 06/2021.  

 

Náklady dosud byly ve výši 287 168,- Kč. 

 

 

 

4. PROGRAM NA PODPORU NEINVESTIČNÍCH AKTIVIT Z OBLASTI    

    PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2020 

NAPK 3/20 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, 

informačních a osvětových aktivit 

 

Dne 13.11.2019 byla podána žádost o dotaci na projekt „Ženy, naučte se bránit–2. stupeň“, 

která byla v březnu 2020 schválena zastupitelstvem MSK.  

Tento projekt však nebyl realizován. 
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Hlavním důvodem rozhodnutí o odstoupení od tohoto úspěšného projektu pro letošní rok, 

po zvážení všech okolností a možné druhé vlny nákazy, je ochrana zdraví nejen samotných 

účastnic, ale také strážníků, kteří jsou jako lektoři výcviku v přímém kontaktu 

s účastnicemi. V rámci realizace tohoto projektu není možné zachovat určená hygienická 

opatření, např. rozestupy dvou metrů, řádná dezinfekce prostředí nebo nošení roušek při 

fyzické námaze v tělocvičně, navíc se tyto kurzy sebeobrany konají v prostorách 

tělocvičny základní školy.  

 

Ohlášení nerealizování projektu poskytovateli bylo v souladu se zněním Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje podle čl. V Závazky smluvních 

stran, odst.2 písm. f) zasláno dne 24.8.2020 a finanční prostředky ve výši 41 000,- Kč byly 

dle smlouvy vráceny do 7 dnů na účet poskytovatele. 

 

 

 

DALŠÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY MĚSTA  

 

Preventivní projekt  „REVOLUTION TRAIN“  - Protidrogový vlak  

V únoru město uzavřelo smlouvu o spolupráci při realizaci protidrogového programu pro 

vzdělávací zařízení a veřejnost, který je součástí „REVOLUTION TRAIN TOUR - 2020“. 

Na základě smlouvy o spolupráci se dodavatel zavázal poskytnout objednateli služby sjednané 

v této smlouvě o spolupráci ve dnech 19.3. a 20.3.2020 v železniční stanici Havířov.   

 

V návaznosti na přijetí krizového opatření Vládou ČR ze dne 15.3.2020 z důvodu ohrožení 

zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a vyhlášeného nouzového stavu na 

území České republiky nebyly služby ve sjednaném termínu dodavatelem realizovány. Proto 

byl sepsán dodatek ke smlouvě s realizací v roce 2021. 
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SKUPINA PREVENCE MP  

 

Činnost v roce 2020 

Vzhledem k bezpečnostní situaci a v návaznosti na usnesení vlády, kterým vláda v souladu s 

čl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila na jaře a 

na podzim pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 

výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ nouzový stav, byla činnost skupiny 

prevence značně omezena. 

  

Preventivní besedy 

V období od 3.1. - 17.12.2020 bylo uskutečněno i přes omezení provozu škol celkem 154 

besed, kterých se zúčastnilo celkem 2 684 osob. 

 

 

 

Preventivní program Počet besed Počet účastníků 

na ZŠ v rámci preventivního programu  

„Dej přednost životu“ 
114 besed 1 817 žáků 

na ZŠ v rámci preventivního programu  

„Právo jako pravidlo chování“ 
22 besed 426 žáků 

na ZŠ v rámci preventivního programu  

„Pes není hračka“ 
1 beseda 52 žáků 

na ZŠ v rámci preventivního programu  

„(Ne)bezpečný svět internetu“ 
14 besed 345 žáků 

v charitě na ul. Lomená 11, Havířov-Šumbark 1 beseda 8 osob 

v Klubu seniorů  

na ul. M. Kudeříkové, Havířov-Město 
1 beseda 26 osob 

v Dětském centru Čtyřlístek,  

ul. Hornická, Havířov-Prostřední Suchá 
1 beseda 

6 dětí 

4 osoby (personál) 

 

Projekt „Řetízek bezpečí“ 
2 montáže  

 

 

 

Další projekty: 
 

„Bezpečné prázdniny“ V rámci zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu byl 

ve dnech 28. a 30.7. a následně ve dnech 6., 11., 13., 18.  

a 20.8.2020 realizován projekt „Bezpečné prázdniny“, který 

byl zaměřen na bezpečnost dětí v období letních prázdnin. 

Projekt byl realizován na dopravním hřišti ul. U závor,  

v Havířově-Šumbarku a zúčastnilo se ho celkem 100 dětí 

příměstského letního tábora ASTERIX, středisko volného 

času, Havířov. 

 

„Bezpečné pískoviště“ realizován ve dnech od 1.7. - 14.8.2020. V rámci tohoto 

projektu byla provedena kontrola celkem 360 pískovišť, 

hřišť a dětských mobiliářů.   

V rámci preventivní akce „Bezpečné pískoviště“  

byl nalezen 1 ks injekční stříkačky. 
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Detašovaná pracoviště MP Havířov 
 

Na základě požadavku občanské komise z Havířova-Šumbarku bylo městskou policií Havířov 

od 1.1.2020 do 31.12.2020 provozováno Detašované pracoviště městské policie (dále DPMP) 

na ul. Dukelská 9a v Havířově-Šumbarku. Toto pracoviště bylo obsazováno strážníky městské 

policie a asistenty prevence kriminality a slouží ke zlepšení bezpečnostní situace a veřejného 

pořádku ve vyloučené lokalitě Havířov-Šumbark. Úřední hodiny pro styk s občany jsou 

stanoveny PO, ST, PÁ 9:00-10:00 hod. a 16:00 – 17:00 hod. V tyto úřední hodiny se na 

DPMP v Havířově-Šumbarku se dostavilo 18 občanů s žádostí o pomoc nebo s dotazem na 

strážníky. Občané kontaktují strážníky většinou během jejich pochůzkové činnosti nebo 

telefonicky. Strážníci sloužící na DPMP vyřešili v této lokalitě za rok 2020 935 přestupků. Na 

žádost občanů reagovali ve 124 případech a pomoc občanům poskytli 210 krát. 

 

Kontrolní činnost 
 

Na kontrolní činnosti v rámci MP Havířov se podílí vedení MP Havířov včetně ředitele, jeho 

zástupců, inspektora primátora Havířova, revírních komisařů a komisařů jednotlivých 

komisariátů.  

 

Veškeré kontroly vedoucích pracovníků MP Havířov byly zaměřeny na dodržování řádů, 

směrnic a rozkazů platných na MP Havířov a zákona o obecní policii a činnost hlídek 

v ulicích města, především pak na : 

-     ústrojová kázeň  

- plnění pracovních úkolů ve městě 

- dodržování činnosti na kontrolních bodech 

- vedení písemností 

- evidence zbraní, střeliva a zbrojních skladů 

- provádění výcviku sebeobrany 
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- požívání alkoholu na pracovišti 

- dodržování vysílací kázně 

- provádění předávky směn a údržby svěřených prostředků 

 

Vedení MP Havířov, tj. ředitel a vrchní komisaři mimo běžné kontroly v rámci řádné pracovní 

doby provedli mj. 52 kontrol ve dnech pracovního klidu a volna. V průběhu roku 2020 

provedl inspektor primátora Havířov celkem 221 kontrol na jednotlivých komisariátech 

specificky zaměřených na kontrolu uložených zbraní, střeliva a manipulaci s nimi, včetně 

vedení evidence zbraní a zbrojních průkazů, na přijímání oznámení občanů a jejich řešení, 

včetně právní kvalifikace, dále na bezprostřední výkon služby, zejména pak na zákroky hlídek 

a vyhodnocování používání donucovacích prostředků.  Inspektor primátora prováděl kontrolu 

a vyhodnocování událostí na všech komisariátech za uplynulý den. Vedoucí strážníci (revírní 

komisaři a komisaři) provedli celkem 799 kontrol v rámci řádných směn, které jsou včetně 

zjištěných nedostatků zapsány v informačním systému MP Manager. 

Zjištěné nedostatky byly okamžitě řešeny v rámci pracovně právních vztahů se zodpovědnými 

strážníky a zaměstnanci. V případě potřeby byla přijata odpovídající opatření. Byly prováděny 

měsíční kontroly pokutových bloků a odvody peněz od strážníků za udělené pokutové bloky 

vždy k 10 dni následujícího měsíce. Roční inventura pokutových bloků u všech strážníků MP 

Havířov byla provedena v měsíci prosinci 2020 bez zjištěných závad. 

 

Komise pro projednávání pracovních úrazů projednala za rok 2020 celkem 8 pracovních 

úrazů. 

U všech úrazů nebylo zjištěno zavinění na straně zaměstnavatele. U jednoho pracovního úrazu 

bylo zjištěno zavinění na straně zaměstnance. Řešeno odejmutím osobního ohodnocení po 

dobu 3 měsíců. 

 

 

Součinnost s PČR 

 
Součinnostní vztahy mezi Městskou policií a Policií České republiky jsou stanoveny v § 1 

odst.3, zákona č. 553/1991 Sb. o Obecní policii a dále jsou stanoveny v § 14 zákona č. 

273/2008 Sb. o Policii České republiky (spolupráce Městské policie a Policie ČR je stanovena 

zákonem).  V roce 2020 se obě policejní složky scházely velice nepravidelně, vzhledem 

k situaci Covidu 19 a veškeré skutečnosti se řešily v pravidelných telefonických kontaktech. 

Spolupráce probíhala hlavně při kontrolách dodržování opatření v rámci výjimečného stavu 

(pohyb osob ve městě, nošení roušek, provoz restaurací a řešení parkování a pohybu 

motorových vozidel na území města Havířova). Případné rozpory v rámci výkonu služby byly 

ihned vyřešeny vedením obou policejních složek a spolupráce mezi oběma policejními 

složkami je stále na velmi dobré úrovni. 

 

 

Stížnosti 

 
V roce 2020 bylo přijato celkem 24 podání občanů týkajících se činnosti strážníků Městské 

policie Havířov. Konkrétních stížností proti strážníkům Městské policie Havířov bylo přijato 

19, kdy pouze jedna stížnost byla vyhodnocena jako částečně odůvodněná. Počet stížností 

odpovídá postavení a pracovnímu nasazení strážníků, kteří vykonávají práci pro občany města 

Havířova. Jako preventivní opatření se provádí důsledná kontrola výkonu služby strážníků 

(fyzické kontroly strážníků, GPS – systém sledování polohy ve vysílacích stanicích a ve 

služebních vozidlech Městské policie, kontrolní body, služební kamery). 
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Události v rámci školení a výcviku v roce 2020 
 

Základní prvky sebeobrany a používání donucovacích prostředků (hmaty, chvaty) nacvičovali 

strážníci MP Havířov v tělocvičně ZŠ Fr. Hrubína, vždy v pondělí a čtvrtek (17.00-19.00 

hod.) do 5.3.2020, po přijatých krizových opatřeních z důvodu epidemiologických Covid 19 

byly tréninky zrušeny a strážníci pracovali na své fyzické kondici individuálně ve svém 

volném čase. 

 

Do pracovního poměru nastoupili v průběhu roku 3 zaměstnanci, pracovní poměr ukončilo 7 

zaměstnanců. 

 

V průběhu roku 11 strážníků dokládalo potvrzení o zdravotní způsobilosti dle Zákona č. 

119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, 2 noví strážníci získali zbrojní průkaz sk. D. 

Jeden nový strážník neuspěl na zkoušce při získávání zbrojního průkazu sk.D, kdy tuto 

zkoušku bude opakovat.  

 

V průběhu roku absolvovalo celkem 29 strážníků a 3 čekatelé MP Havířov odbornou zkoušku 

před zkušební komisí Ministerstva vnitra, zaměřenou na ověření odborných předpokladů k 

výkonu povinností a oprávnění podle zákona ČNR č.553/1991 Sb., o obecní policii. Platnost 

této odborné zkoušky na dobu neurčitou získalo 25 strážníků.   

 

Střelecký výcvik strážníků MP proběhl v souladu se Zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu, v níže uvedených měsících: 
 

září (30.) 

říjen (1., 6.,7., 20., 21., 27., 30) - mířená střelba 5+15 ran z pistole CZ-75 opatřené adaptérem   

                                                     „Kadet“ ráže 5,6 mm na terč 50/20 UIT ve vzdálenosti 25 m     

 

Ve dnech 5., 6., 7., 8., října proběhlo na školící místnosti MMH školení všech zaměstnanců 

MP Havířov v oblasti BOZP vždy v době od 15.00 – 16.30 hod. Školení provedla osoba 

odborně způsobilá v oblasti bezpečnosti práce a prevence rizik. 

 

 

ROK 

        

   2017     2018    2019    2020 

Počet podání 
 

      26       35        33      24 

Připomínky 

 

      13       16        10        5 

Stížnosti  

 

      13       19        23      19 

Stížnosti odůvodněné 

 

       0        0         0       0 

Částečně odůvodněné 

 

       0        0         1       1 

Postoupené PČR 

 

       0        0         0       0 
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Provoz pultu centralizované ochrany (dále jen PCO) 

 
Celkem bylo k 31.12.2020 připojeno na PCO 142 objektů, z nichž 113 objektů je města 

Havířova, 18 objektů organizací, kterým byla udělena výjimka pro připojení Radou města 

Havířova, 8 objektů komerčních a 3 objekty města Šenova, kde výjezd zajišťuje MP Šenov. 

 

Platby k vyrovnání vícenákladů provozu PCO činily v roce 2020 od objektů, které obdržely 

výjimku Rady města Havířova k připojení a jsou na území města 68 315,49 Kč. 

Za hlídání soukromých objektů byly v souladu s rozhodnutím Rady města Havířova přijaty 

platby za služby do „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ v celkové výši 191 664,- Kč. 

 

Na konci roku 2019 byla realizována veřejná zakázka na pronájem technologie PCO. Náklady 

na pronájem technologie PCO za rok 2020 činily 53 240,- Kč a servisní poplatek byl ve výši  

5 121,93 Kč. Zároveň byl již zaplacen poplatek ČTÚ na rok 2021.  

 

 

Náklady a příjmy PCO 2018 – 2020 

 

 

 

Výpočetní, telekomunikační a dokumentační technika 
 

V roce 2020 bylo v provozu 44 PC, z toho na komisariátu č. 1, ul. Karvinská 30 ks,  

5 ks na komisariátu č. 2, ul. Balzacova, 4 ks na komisariátu č. 3, ul. Gen. Svobody, 1 ks na 

služebně Magistrátu města Havířova, 1 ks u inspektora primátora na Magistrátu města 

Havířova, 2 ks v mobilních služebnách a 1 ks na detašovaném pracovišti na ul. Dukelská. 

Byla provedena profylaxe PC, zejména těch, které jsou v provozu nepřetržitě jako prevence 

proti poruchám. 

V loňském roce byla z důvodu úspor zrušena veřejná zakázka na nákup nového serveru. 

 

Z důvodu odstranění stožáru ve správě HZS, na kterém byly nainstalovány bezdrátové spoje 

pro spojení mezi komisariáty, se začaly využívat pro přenos dat optická vlákna firmy PODA. 

Tato vlákna byla původně určena pouze pro městský kamerový dohlížecí systém. 

Přes optické spoje jsou využívány tyto služby a programy: program GINIS, vnitřní pošta a e-

maily pomocí programu Outlook, program EZOP, internet, právní program ASPI, GS web, 

  2018 2019 2020 

Opravy a údržba do 

2019 / pronájem od 2020 

+ 

servisní smlouva 

- 13 291,85 Kč - 10 467,71 Kč - 58 361,93 Kč 

Poplatky ČTÚ - 9 084,- Kč - 12 308,- Kč  - 10 900,- Kč 

Obdržené platby + 219 094,79 Kč + 236 188,84 Kč + 259 979,49 Kč 

Celkem + 196 718,94 Kč + 213 413,13 Kč + 190 717,56 Kč 
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systém včasné intervence, přístupy do centrálního registru řidičů, centrálního registru 

obyvatel ČR, centrální evidence vozidel a registr obyvatel města Havířova. Pomocí spoje je 

také provozován varovný systém MPVIS pro hlášení varovných zpráv a pro kontrolu hladiny 

řek. 

Od října 2016 využívá a eviduje Městská policie Havířov vybrané přestupky v celostátním 

registru přestupků. 

 

V roce 2018 byla realizována veřejná zakázka na dodavatele nového informačního systému, 

který splňuje všechny legislativní požadavky stanované zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní 

policii a také požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU – o ochraně osobních 

údajů GDPR. Nový informační systém (dále jen IS) je aplikace k vytváření a správě událostí a 

přestupků. Je možné zadávat a ověřovat data přímo on-line z terénu. IS umožňuje on-line 

ztotožnění osoby vůči základním registrům, napojení na databázi odcizených vozidel (MV), 

napojení na databázi osob v pátrání (MV), napojení na centrální registr vozidel provozovaný 

Ministerstvem dopravy ČR a napojení na ISEP (centrální evidence přestupků), vše v souladu 

s platnou legislativou. V prosinci 2018 byla zahájena implementace vybraného IS a od března 

roku 2019 byl zahájen ostrý provoz. IS byl průběžně rozšiřován a aktualizován. 

     

Byl využíván vstup do on-line databáze Pátrání po motorových vozidlech a Pátrání po 

osobách z PC umístěném ve služebně Městské policie v budově Magistrátu města Havířova 

přes zabezpečenou síť dopravně správních evidencí, která je ve správě PČR. 

 

V roce 2020 se začalo pro práci on-line v terénu využívat 16ks mobilních telefonů. V místě 

řešení mohou strážníci plně využívat nový IS. 

 

Pro záznam řešených přestupků bylo využíváno 82 ks digitálních minikamer.  Dále byl 

pořízen nový typ minikamer v počtu 13 ks, kterých je celkem 28 ks. 

     

 

Autoprovoz 

 
Koncepce městské policie zahrnuje používání 7 vozidel. Na základě schváleného rozpočtu 

bylo provedeno výběrové řízení na dodávku 1 osobního automobilu. Součástí výběrového 

řízení byl odprodej 1 ojetého vozidla za vysoutěženou cenu v rámci výběrového řízení. Po 

dodání nového automobilu v listopadu 2020 byly provedeny nutné úpravy na vozidle tak, aby 

ho bylo možno zařadit do výkonu služby městské policie. Jedná se o montáž výstražného 

světelného a zvukového zařízení, kamery, systém sledování polohy vozidla GPS, vysílací 

stanice. Ze starého vozidla byla veškerá zařízení demontována. Také bylo provedeno označení 

dvou vozidel v souladu s prováděcí vyhláškou Ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb. 

V roce 2020 bylo z tohoto důvodu průběžně v provozu u MP Havířov 8 osobních automobilů 

a 1 obytný vůz – mobilní služebna č.2 a 3 přívěsy. 

Použitá vozidla:   2 x výkon stálé služby, výjezdy PCO – komisariát č.1 

    1 x výkon stálé služby, výjezdy PCO – komisariát č.2    

    1 x výkon stálé služby, výjezdy PCO – komisariát č.3 

    1 x revírní komisaři – kontrolní činnost hlídek, psovodi 

    1 x krizové řízení města, integrovaný záchranný systém  

1 x MTZ, kontrolní činnost vedení, zabezpečení a převozy na         

      hromadné akce 

    1 x mobilní služebna č.2 – obytný vůz 
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Přívěsy:    1 x Hymer Eriba Nova – mobilní služebna č.1 

    1 x přívěs pro převoz služebních psů 

    1 x valníkový přívěs  

   

Konkrétně se jedná o tyto osobní automobily a přívěsy: 

1 x Škoda Octavia Combi 2,0 i  3T1 0778 – do 11/2020 

1 x Škoda Octavia Combi 1,6 TDI  1TV 3444  

1 x Škoda Karoq 1,6 TDI   1TV 3400  

1 x Škoda Octavia Combi 1,6 TDI  1TL 9393 

2 x Škoda Octavia 1,6 TDI   8T6 2829 

1 x Škoda Karoq 2,0 TDI   1TY 5954 – od 11/2020 

2 x Škoda Octavia 1,4 G-Tec   1TI 3006 

      1TI 3007 

1 x Fiat Carado Capron 2,3 (MSMP 2) 1TL 6444     

1 x přívěs pro převoz služebních psů 

1 x přívěs – mobilní služebna č.1 

1 x přívěs nákladní  

 

 

Tyto dopravní prostředky byly používány ke kontrolní preventivní činnosti, výjezdům na 

PCO, výjezdům na žádost občanů města, k převozům na protialkoholní záchytné stanice, 

k zajištění činnosti odboru sociálně právní ochrany dětí, vodoprávního orgánu a také k 

zajištění vlastního běžného provozu MP Havířov.  

Náklady na pohonné hmoty jsou srovnatelné s uplynulým rokem. Došlo k poklesu nákladů na 

1 km z 2,16 Kč na 1,92 Kč. Do budoucna budeme vozový park městské policie nadále 

obměňovat s důrazem na ekonomiku provozu. Dvě zakoupená vozidla s pohonem na 

CNG/benzín byla dána do provozu v prosinci 2017. Po ročním provozu těchto vozidel se 

potvrdilo to, že pohon CNG je ekonomicky mnohem výhodnější než tradiční pohon na benzín 

nebo naftu. V roce 2020 bylo zakoupeno 1 vozidlo s diesel motorem, protože pohon CNG 

nebyl v nabídce. 

Na celém autoparku byly prováděny běžné opravy a údržba s celkovými náklady 360 598,66 

Kč. Náklady na opravy a údržbu včetně pneumatik jsou ve srovnání s rokem 2019 nižší o 67 

097,34 Kč.  

V roce 2020 byl vzhledem k bezpečnostní situaci ve městě zachován stanovený doporučený 

kilometrový limit na směnu (90 km na 12–ti hodinovou směnu na komisariátu č.1 a 80 km na 

12–ti hodinovou směnu na komisariátech č.2 a 3). Celkový počet ujetých kilometrů je nižší o 

15 233 km.  

Vozidla městské policie při celkovém počtu ujetých kilometrů 280 616 km nebyla účastníkem 

žádné zaviněné dopravní nehody. 

V roce 2020 byla vozidla městské policie i nadále pojištěna u České pojišťovny a jsou 

zařazena do Integrovaného záchranného systému (IZS).  

 

 

 

 

 



19 

 

Rozbor spotřeby PHM v roce 2020 

 

RZ 

 

ujeto 

(km) 

spotřebováno 

PHM (l) 

cena 

(Kč) 

prům.spotř. 

(l/100 km) 

náklady 

na 1 km 

(Kč) 

3T1 0778 
(r.v.2005) 

21 275 2 093,01 67 879,90 9,84 3,19 

8T6 2829 
(r.v.2014) 

57 140 4 050,67 106 795,80 7,09 1,87 

1TI 3006 
(r.v.2017) 

58 841 3 487,27 97 946,90 5,93 1,66 

1TI 3007 

(r.v.2017) 
57 995 3 556,36 100 884,40 6,13 1,74 

1TL 6444 
(r.v.2018) 

9 641 1 138,96 31 109,70 11,81 3,23 

1TL 9393 
(r.v.2018) 

59 163 3 837,03 105 725,10 6,49 1,79 

1TV 3400 

(r.v.2019) 
5 116 361 9 940,60 7,06 1,94 

1TV 3444 

(r.v.2019) 
10 633 622,01 16 590,20 5,85 1,56 

1TY 5954 

(r.v.2020) 
812 77,42 2 005,20 9,53 2,47 

CELKEM 280 616 19 223,73 538 877,80 6,85 1,92 

 

Výpočet průměrné spotřeby a nákladů na 1 km je vypočítán z celkových hodnot. 

 

 

Průměrná cena PHM dle MPSV ČR 

 

ROK Natural 95 (Kč/litr) Natural 98 (Kč/litr) Nafta (Kč/litr) 

2017 29,50 32,50 28,60 

2018 30,50 32,80 29,80 

2019 33,10 37,10 33,60 

2020 32,00 36,00 31,80 
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Náklady na autoprovoz  

 

AUTOPROVOZ 2018 – 2020 

rok RZ ujeto km prům. spotřeba náklady na 1 km 

2
0

1
8
 

7T3 3366 31 912 8,06 2,43 

3T1 0778 21 552 10,83 4,05 

1TI 3006 60 850 5,89 1,54 

1TI 3007 12 647 5,07 1,40 

8T5 0234 56 838 7,09 2,15 

8T6 2829 54 603 7,18 2,18 

8T1 1222 36 215 7,59 2,23 

1TL 9393 5 100 7,08 2,24 

1TL 6444 1 498 10,21 3,25 

Celkem 281 512 7,23 2,18 

2
0

1
9
 

7T3 3366 26 219 7,95 2,22 

3T1 0778 17 361 10,74 3,84 

1TI 3006 57 691 5,99 1,62 

1TI 3007 17 312 5,77 1,57 

8T5 0234 45 360 7,13 2,20 

8T6 2829 59 230 7,09 2,18 

1TL 9393 57 188 6,65 2,05 

1TL 6444 10 757 11,95 3,68 

1TV 3400 2 624 6,06 1,97 

1TV 3444 2 107 6,50 2,02 

Celkem 295 849 7,17 2,16 

2
0

2
0
 

3T1 0778 21 275 9,84 3,19 

8T6 2829 57 140 7,09 1,87 

1TI 3006 58 841 5,93 1,66 

1TI 3007 57 995 6,13 1,74 

1TL 6444 9 641 11,81 3,23 

1TL 9393 59 163 6,49 1,79 

1TV 3400 5 116 7,06 1,94 

1TV 3444 10 633 5,85 1,56 

1TY 5954 812 9,53 2,47 

Celkem 280 616 6,85 1,92 

                                  Údaje v tabulce převzaty z tabulky Rozbor spotřeby PHM. 
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Laserový měřič rychlosti (dále jen měřič) 

V roce 2020 byla realizována veřejná zakázka na nákup nového měřiče. Součástí veřejné 

zakázky byl i odprodej měřiče pořízeného v roce 2004, který se v závěru roku 2019 

porouchal. Vzhledem ke stáří zařízení byla oprava nerentabilní. 

Nový měřič byl pořízen z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a 

upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ za 338 982,- Kč 

Novým měřičem bylo v roce 2020 zjištěno 117 přestupků a celkově byly uděleny pokuty 

v hodnotě 42 800,- Kč. Z toho 26 600,- Kč příkazem na místě zaplaceným, 16 200,- Kč 

příkazem na místě nezaplaceným a 19x oznámením. 

 

Radar k měření rychlosti 

V prosinci 2012 byla provedena montáž radarového měřiče RAMER 10C k měření rychlosti 

vozidel pevnou zástavbou do služebního vozidla. Radar byl financován na základě veřejné 

zakázky z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

pořádku ve městě Havířově“ celkovým nákladem ve výši 825 000,- Kč a byl dodán firmou 

RAMET C.H.M. a.s. Kunovice. V lednu 2013 proběhlo certifikované proškolení vybraných 

strážníků k obsluze radaru.  

Z důvodu obnovy vozového parku byl v roce 2018 radarový měřič přemontován ze starého 

služebního vozidla do nového. 

V 2020 byla provedena recertifikace radaru ve firmě RAMET s.ro., náklady činily  

22 385,- Kč. Zařízení bylo v roce 2020 bez poruchy. Byl zaplacen poplatek ČTÚ za využívání 

rádiových kmitočtů ve výši 6 000,- Kč. 

Radarem bylo v roce 2020 zjištěno 1565 přestupků a celkově byly uděleny pokuty v hodnotě  

84 700,- Kč. Z toho 51 300,- Kč příkazem na místě zaplaceným, 33 400,- Kč příkazem na 

místě nezaplaceným a 9x oznámením. 

 

Alkohol testery Dräger 

Na konci roku 2020 byly v provozu 3ks alkohol testerů. Z důvodu úspor byla v loňském roce 

zrušena veřejná zakázka na nákup nových 2ks alkohol testerů. 

Náklady na údržbu v roce 2020 činily 13 576,20 Kč. 

 

 

Mobilní služebna 1 (MSMP 1) 

V roce 2009 byl zakoupen na základě veřejné zakázky obytný přívěs, který byl přestavěn na 

mobilní služebnu. Umísťování mobilní služebny je realizováno na základě vyhodnocení stavu 

veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Havířova s přihlédnutím k požadavkům 

občanů. Služebna je umísťována na veřejném prostranství po dobu, která je nutná a povede ke 

zlepšení veřejného pořádku v dané oblasti.  

V místech, kde je umístěna mobilní služebna, se strážníci setkávají s velmi pozitivním 

ohlasem ze strany občanů, především v lokalitách s dlouhodobými problémy 

s nepřizpůsobivými občany. Prostřednictvím mobilní služebny je zajištěna vysoká 

spokojenost občanů při eliminaci negativních jevů spojených s jejich pohybem v dané 

lokalitě. 

V roce 2020 byla realizována pravidelná údržba pouze svépomocí s nákupem několika 

náhradních dílů.  
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Mobilní služebna 2 (MSMP 2) 

V roce 2018 byla úspěšně dokončena realizace projektu mobilní služebny se samostatným 

pohonem. Na začátku roku byl zakoupen obytný vůz, který byl v polovině roku přestavěn 

podle požadavků městské policie. Vše bylo realizováno na základě řádných výběrových 

řízení.  

Základní část rozsáhlé přestavby obsahuje kamerový systém s termokamerou. Kamera je 

umístěna na pneumatickém výsuvném sloupu, který se vysouvá 2,2 metru nad střechu vozidla. 

Po vysunutí je kamera ve výšce 5 metrů nad zemí, což umožňuje dobrý rozhled po okolí. 4 

kamery jsou umístěny po obvodu vozidla a slouží k monitorování bezprostředního okolí 

služebny. Pro krizový štáb je uvnitř služebny připraven prostor pro 6 osob s možností náhledu 

na kamerový systém. Součástí kamerového systému je možnost jeho zálohování na dobu až 

14 dnů. Pro napájení služebny elektrickou energií jsou vybudovány 3 varianty možného 

provozu – elektrická síť, elektrocentrály nebo provoz z akumulátoru přes měnič. Pro 

stabilizaci podvozku bylo namontováno elektricko-pneumatické zařízení se samostatným 

kompresorem pro zvýšení tuhosti podvozku. 

Služebna je označena v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb. a je 

vybavena výstražným zvukovým a světelným zařízením modré barvy, vnějším osvětlením 

prostoru kolem služebny a vysílacím zařízením. 

Pro obsluhu mobilní služebny je uvnitř připraveno sociální zařízení, kuchyňka s ledničkou a  

sporákem. Interiér je vybaven klimatizační jednotkou. 

 

Vzhledem k nepřetržitému nasazení mobilní služebny do výkonu služby počet nabíjecích 

cyklů baterií byl velmi vysoký a baterie ztratily svou kapacitu. Proto byly v říjnu zakoupeny a 

vyměněny nové baterie za 24 502,50 Kč. 
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Cyklohlídky 

V roce 2020 byly klasická jízdní kola vyřazena z provozu a majetku MP Havířov. Dále byly u 

MP Havířov provozovány pouze 2 elektrokola značky Merida. Kola byla využita ke 

kontrolním činnostem v letním období ve všech částech města, především však ke zvýšené 

kontrole okrajových částí města. Na kolech strážníci ujeli za uplynulý rok 3719 km, což je 

v porovnání s rokem 2019 o 263 km méně. Náklady na údržbu elektrokol byly ve výši 7002 

Kč, porovnání s minulými léty viz tabulka níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok ujeto km 
Náklady v Kč 

jízdní kola elektrokola 

2017 1 842 4 493 - 

2018 5 792 17 748 - 

2019 3 982 - 3 495  

2020 3 719 - 7 002  
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MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém) 
 

MKDS byl v roce 2020 využíván ke kontrolním činnostem v oblastech jeho dosahu. Systém 

využívaný MP Havířov zahrnuje 37 kamer stacionárních a 3 mobilní (2 mobilní služebny a 1 

přenosná kamera), které jsou obsluhovány ze tří samostatných pracovišť umístěných na 

komisariátech městské policie Havířov. V průběhu roku byl MKDS rozšířen o 4 kamerové 

body. 

V roce 2015 byl na základě veřejné zakázky systém přestavěn na moderní decentralizovaný 

digitální kamerový systém s přenosem dat po optické síti, který umožňuje obsluhu libovolné 

kamery z kteréhokoliv dispečerského pracoviště. Touto rekonstrukcí se dosáhlo mimo jiné 

výrazného zlepšení zobrazovaných scén, delší doby uložených záznamů a zlepšení ovládání 

jednotlivých kamer. Od roku 2017 jsou prováděny již pozáruční opravy na kamerovém 

systému a opravy spojené s výpadky přenosu dat.  

Celkové náklady na opravy a údržbu kamerového systému činily 241 735,59 Kč, což je o 54 

525,59 Kč více než v roce 2019. V listopadu 2017 skončila dvouletá záruční doba na 

zrekonstruovanou část MKDS a vzhledem k rychlému opotřebování elektronických součástí 

umístěných v povětrnostních podmínkách se dá očekávat v příštích letech nárůst nákladů na 

opravy. 

 

 

Stavební údržba 

V roce 2020 byla prováděna údržba svépomocí i odbornými firmami na základě výběrových 

řízení. 

 

Komisariát č.1 - Oprava veřejného osvětlení v areálu s nákladem 31 225,80 Kč. 

 

Komisariát č.3 - Po výběrovém řízení byly zakoupeny nástavce šatních skříněk pro strážníky 

nákladem 54 341,10 Kč. 
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Vyhodnocení čerpání rozpočtu a stavu zaměstnanosti 

 
Rozpočet Městské policie Havířov na rok 2020 po všech úpravách činil celkem 102 896 120,- 

Kč. Na provoz městské policie byla schválena částka 97 308 000,- Kč; z toho bylo použito na 

výdaje MP Havířov 93 924 000,- Kč, k této částce s ÚZ 14032 byla poskytnuta dotace na 

projekt „Asistent prevence kriminality“ (APK), projekt financován z MVČR od 1.1.- 

31.12.2020 ve výši 558 000,-Kč. Zapojení sociálního fondu s ÚZ 419 bylo ve výši 

2.376.000,- Kč a fond bezpečnosti s ÚZ 113 s částkou 350 200,- Kč – nájemné za zařízení pro 

měření rychlosti vozidel (GEMOS), částka 99 800,- Kč na projekt Asistent prevence 

kriminality. 

 

Výdaje MP se v průběhu roku zvýšily o tyto položky: 

 

68 000,- Kč - U projektu ÚZ 14032 „ Asistent prevence kriminality“ 2020( APK)  došlo  

pouze k navýšení, projekt již byl zapracován ve schváleném rozpočtu na rok 2020. 

Financováni MVČR od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výši 48.000,-, spoluúčast Městské policie 

z ÚZ 113 (Fond bezpečnosti) byla navýšena o 20.000,- Kč. 

75 000,- Kč – byly převedeny finanční prostředky z ÚZ 00010 z roku 2019 na nákup tří 

počítačů 

80 000,- Kč – IV. Etapa úsekového měření 

390 000,- Kč – zároveň byly poskytnuty finanční prostředky na zakoupení laserového měřiče 

rychlosti a vzdálenosti s digitálním záznamovým zařízením z Fondu bezpečnosti (ÚZ 113) 

388 000,- Kč – z ÚZ 00113 byly poskytnuty prostředky na předfinancování projektu 

„Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policií z Jastrzęmbia-Zdróju, Karviné 

a Havířova na pořízení střeleckého výcvikového trenažéru 

54 000,- Kč a spoluúčast Městské policie z Fondu bezpečnosti ÚZ 113 byla ve výši 25 000,-Kč 

888 000,- Kč – pořízení termovizí pro MP Havířov „Podpora bezpečnosti v obcích 

v souvislosti s migrací“, projekt financován MVČR 

352 120,- Kč – investiční dotace MVČR s ÚZ 14500 na rozšíření MKDS o 4 kamerové body 

3 767 000,- Kč – zvýšení výdajové části na platy a zákonné odvody 

 

 

Výdaje MP se v průběhu roku snížily o tyto položky: 

 

-    120 000,-Kč – nákup nových alkoholtestrů 

-    300 000,-Kč – server pro rozdělení a zálohu funkcí mezi servery a větší zabezpečení dat 

 

 

   

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2020 byl 124. Z celkového počtu 

zaměstnanců Městské policie Havířov je 28 s VŠ, 94 s SŠ a 3 SOU. V průběhu roku 

nastoupili 3 zaměstnanci a pracovní poměr ukončili 4 zaměstnanci. Průměrná měsíční hrubá 

mzda zaměstnanců MP Havířov v roce 2020 činila 43 203,- Kč.  

 

V rámci projektu Městská policie Havířov zaměstnává dva „Asistenty prevence kriminality“, 

cílem je tyto dvě pracovní pozice i nadále zachovat. 
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Vyhodnocení stavu zaměstnanosti a čerpání rozpočtu 
 

                 
Porovnávací tabulka rok 2018 – 2020 
 

 
 

 počet plán čerpání 
skutečné 
čerpání 

 %  
 

Počet zaměstnanců 123     

Odvody a mzdy  74 647,00 74 497 668,00 99,80  

Odvody a mzdy ÚZ 113  69,10 51 955,00 75,19  

Odvody a mzdy ÚZ 14032  532,30  421 900,00 79,26  

Investice  1 696,62 1 633 219,19 96,27  

Investice ÚZ 113  750,00 750 000 100,00 2018 

Investice ÚZ 14500  3 100,00 2 715 096,01 87,59  

Provoz  7 615,23 6 973 676,31 91,58  

Provoz ÚZ 113  627,15 612 850,00 97,72  

Provoz ÚZ 14500  195,70 188 093,50 96,12  

Opravy a údržba  1 215,89 1 215 700,06 99,99  

Opravy a údržba ÚZ 10  228,00 227 999,84 100,00  

Sociální fond ÚZ 419  1 669,00 1 254 017,00 75,14  

Celkem  92 345,99 90 523 774,91 98,03  

Počet zaměstnanců 124     

Odvody a mzdy  80 706,00 80 201 534,00 99,37  

Odvody a mzdy ÚZ 113  69,10 69 100,00 100,00  

Odvody a mzdy ÚZ 14032  537,30 483 283,00 89,95  

Investice  1 867,00 1 705 666,89 91,36 2019 

Investice ÚZ 14500  393,78 393 776,00 100,00  

Provoz  9 015,00 7 778 073,84 86,28  

Provoz ÚZ 113  417,00 404 582,05 97,02  

Provoz ÚZ 14032  249,70 239 215,64 95,80  

Opravy a údržba  966,00 965 836,99 100,00  

Sociální fond ÚZ 419  1 811,00 1 475 023,06 81,45  

Celkem  96 031,88 93 716 091,47 97,59  
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Počet zaměstnanců 124     

Odvody a mzdy  87 159,00 86 024 884,00 98,69  

Odvody a mzdy ÚZ 113  87,00 73 010,00 83,91  

Odvody a mzdy ÚZ 14032  564,00 410 444,00 72,77  

Investice  600,00 594 715,00 99,11 2020 

Investice ÚZ 113  750,00 633 919,50 84,52  

Investice ÚZ 14500  1 240,12 1 240 117,10 99,99  

Provoz  8 414,30 6 926 279,69 82,31  

Provoz ÚZ 010  75,00 73 344,15 97,79  

Provoz ÚZ 113  489,00 394 815,16 80,73  

Provoz ÚZ 14032  42,00 42 000,00 100,00  

Opravy a údržba  1 099,70 819 810,65 74,55  

Sociální fond ÚZ 419  2 376,00 2 168 084,02 91,25  

Celkem  102 896,12 99 401 423,27 96,60  

 

 

Majetek Městské policie Havířov 
 

Městská policie Havířov obhospodařuje majetek v celkové výši 48 342 564,81 Kč z toho 

majetek sociálního fondu MP Havířov činí 172 900,60 Kč. 

Majetek podléhající operativní účetní evidenci je  ve výši 45 992 271,91 Kč.  Zbývající 

majetek podléhající podrozvahové evidenci je v celkové výši 2 350 292,90  Kč. 

 

Vyhodnocení nákupu výstroje a výzbroje v roce 2020 
 

V roce 2020 byla nakoupena výstroj a výzbroj v celkové výši 864 585,31 Kč, což je 99,99% 

z požadované částky 865 000,- Kč. Ze skladu byla vydána výstroj a výzbroj za 956 396,73 

Kč.  Na skladových zásobách zůstává materiál v hodnotě 618 437,36 Kč. 

 

Reprezentace Městské policie Havířov 

 
V roce 2020 se vzhledem k pandemii koronaviru neuskutečnily žádné soutěže, kterých by se 

reprezentační družstvo MP Havířov mohlo zúčastnit. 
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Ocenění strážníků a zaměstnanců Městské policie Havířov za rok 2020 
 

Stužka Za věrnost - 10 let:  

Jiří Danel, Žaneta Daníšková, Mgr.Tomáš Veselý  

Odůvodnění: Za dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a ochraně majetku, všichni tito 

zaměstnanci nastoupili k městské policii Havířov před 5.2.2011. 

 

Stužka Za věrnost - 15 let a Čestný odznak MP Havířov: 

Petr Knapík 

Odůvodnění: Za dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a ochraně majetku, nastoupil 

k městské policii Havířov před 5.2.2006. 

 

Ocenění za věrnost – 20 let: 

Ing. Petr Bezděk 

Za dlouhodobou práci odvedenou pro městskou policii Havířov. Nastoupil před 5.2.2001. 

 

Stužka Za věrnost - 20 let:  

Libor Pěgřimek 

Odůvodnění: Za dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a ochraně majetku, nastoupil 

k městské policii Havířov před 5.2.2001. 

 

Stužka Za věrnost - 25 let:  

Bc. Lumír Braš, Bc.Marcel Funiok, Stanislav Baran, Tomáš Salamon, Roman Šteflíček, 

Karel Tichý 

Odůvodnění: Za dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a ochraně majetku, všichni tito 

zaměstnanci nastoupili k městské policii Havířov před 5.2.1996. 

 

Stužka Za zásluhy o bezpečnost:  

Bc.Jaromír Třetina, Dalibor Haramia, Jiří Marek 

Zadržení pachatelů TČ loupeže 

Dne 17.6.2020 pomocí MKDS odhalili a následně zadrželi 3 pachatele, kteří na ul. Okružní 

v Havířově-Šumbarku za použití násilí odcizili osobní věci a finanční hotovost dvěma 

osobám. Pachatelé předáni na místě PČR. 

 

Dušan Glezgo, Jozef Danihel 

Zadržení pachatelů TČ – přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 

Dne 8.9.2020 zjistili a po pronásledování zadrželi pachatele, kteří přechovávali v množství 

větším než malém omamnou látku – konopí. Pachatelé předáni na místě PČR. 

 

Lukáš Červený, Ladislav Stejskal 

Zadržení osoby hledané PČR a pachatele TČ – maření výkonu úředního rozhodnutí 

Dne 22.6.2020 zadrželi osobu hledanou policií ČR, která se dopustila maření výkonu 

úředního rozhodnutí tím, že opakovaně řídila motocykl i přes vyslovený zákaz řízení 

motorových vozidel. 

 

Martin Čech, Radim Kaspar 

Za zadržení osoby v pátrání policie ČR 

Dne 8.10.2020 na základě oznámení strážníka v civilu byla osoba v lokalitě Havířov – Podlesí 

vypátrána a zajištěna. Jednalo se o osobu v pátrání PČR, která měla u sebe v držení omamnou 

látku ve větším množství. Osoba byla předána PČR. 
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Jaromír Šlachta, Danihel Jozef 

Za iniciativní provádění kontrol při dodržování opatření v souvislosti s pandemií Sars – 

Cov2 

V průběhu služby aktivně vyhledávali osoby nedodržující opatření nařízená vládou ČR a 

MZČR. 

 

Karel Ďurkáč, Pavel Ocieczek 

Za nejčastěji vykonávanou službu na odběrovém místě v NsP Havířov 

V roce 2020 vykonávali nejčastěji službu na odběrovém místě Sars-Cov2. Ze strany NsP byla 

opakovaně vyjádřena spokojenost s výkonem jejich činnosti. 

 

Stužka Za Statečnost:  

Vladislav Zajac, Vilém Čepička, Radim Kaspar 

Za zadržení osoby ozbrojené střelnou zbraní 

Dne 15.2.2020 na žádost obsluhy restaurace Country Club, kde se nacházel v restauraci muž 

ozbrojený střelnou zbraní. Strážníci vystrojeni balistickými vestami vstoupili do provozovny, 

kde po použití donucovacích prostředků došlo k zajištění zbraně. Událost byla na místě 

předána PČR.  

 

Stužka Za záchranu lidského života:  

Vrobel Lukáš 

Za zabránění spáchání sebevraždy skokem z mostu 

Dne 10.5.2020 při kontrolní činnosti spatřil dívku, která se chystala ke skoku z mostu pod 

projíždějící vlak. Svým rychlým zákrokem slečnu strhnul ze zábradlí zpět na chodník. 

Následně byla předána do NsP Havířov k ošetření. 

 

Vladislav Zajac, Ivo Mrázek, Patrik Cikrle 

Dne 8.3.2020 při kontrolní činnosti hlídka zjistila ženu, která přelézala zábradlí na mostě přes 

železniční trať s úmyslem skočit pod vlak. Jeden z členů hlídky navázal s ženou komunikaci 

s cílem odvést její pozornost od zbylých členů hlídky, tito ve vhodné příležitosti ženu ze 

zábradlí strhli na chodník. Žena byla předána NsP Havířov a následně převezena do 

psychiatrické léčebny Opava.  

 

Miloš Majtner, Daniel Šimurda, Tomáš Pasterny 

Za záchranu života klientovi Domova pro seniory 

Dne 28.8.2020 po oznámení občana, že slyší volání o pomoc hlídka zjistila, že se volání 

ozývá z nejvyššího patra Domova pro seniory. Po zajištění odemčení objektu a vyběhnutí na 

místo hlídka zjistila neoblečeného muže, který visel dolů z terasy a nebyl schopen se 

vlastními silami dostat zpět na terasu. Muž byl hlídkou vytažen na terasu a byla mu 

poskytnuta první pomoc pro jeho podchlazení a byla zavolána RZS. 

  

Stužka Strážník roku 2020 

Martin Čech je oceněn jako Strážník roku 2020 za celoroční kvalitní, iniciativní a 

nadprůměrné plnění všech úkolů MP Havířov. Angažoval se i nad rámec běžné pracovní doby 

problematice odstraňování autovraků z parkovišť, kdy se mu podařilo po komunikaci 

s majiteli vozidel zajistit jejich odstranění ve 25 případech. Podílel se na preventivních 

besedách v základních školách. 
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Výroční zpráva o čerpání finančních prostředků z účelového fondu 

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově ” (ÚZ 113) za rok 2020 
(dále také jen „FB“) 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém řádném zasedání dne 16.12.2019 usnesením  

č. 307/10ZM/2019 schválilo v rámci schválení Rozpočtu města Havířova na rok 2020  

z celkového objemu prostředků ve výši 97 308,00 tis. Kč, které byly v roce 2020 

rozpočtovány na výdaje MP, úhradu jejich části ve výši 450,00 tis. Kč zapojením 

z prostředků FB. 

 

z toho:  

350,20 tis. Kč – bezpečnost a veřejný pořádek – financování úsekového měření  

________  čerpáno:  350 200,- Kč 

(99,80 tis. Kč)   

119,80 tis. Kč – ostatní sociální péče a pomoc – spoluúčast projektu APK  

                           původní částka zvýšena usnesením č. 335/11ZM/2020 

________  čerpáno:  103 010,- Kč 

 

 

Dále Zastupitelstvo města Havířova na svých řádných zasedáních schválilo pro rok 2020 

čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

pořádku ve městě Havířově tato usnesení: 

 

č. usnesení 388/13ZM/2020 ze dne 27.4.2020 

schváleno čerpání:  

390 000,- Kč Městské policii Havířov 

na zakoupení laserového měřiče rychlosti a vzdálenosti s digitálním     

záznamovým zařízením 

skutečnost - čerpáno:  361 367,- Kč 

 

388 000,- Kč Městské policii Havířov 

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  

skutečnost - čerpáno:  287 167,66 Kč 

 

č. usnesení 417/14ZM/2020 ze dne 22.6.2020 

schváleno čerpání:  

80 000,- Kč Městské policii Havířov 

na úhradu pronájmu zařízení pro úsekové měření rychlosti – IV. etapa  

do konce roku 2020 

         n e č e r p á n o 
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Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
prostředků na účtu FB 

rok 2020 

 
 

   

  

Schválený     
rozpočet                 
r. 2020 

Upravený         
rozpočet VI.         

r. 2020 

Skutečnost                  
1-12/2020 

 

  (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)  

Počáteční stav k 1. 1. 2020 1 292,00 1 352,78 1 352 777,26  

Převod na FB na základě vypořádání r. 2019 0,00 + 115,23 + 115 229,00  

Převod z FB na základě vypořádání r. 2020 0,00 - 6,64 - 6 637,65  

Příjmy FB  0,00 +820,87 +821 012,74 
 

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 142,74  
           příjem z položky 2212 0,00 820,87 820 870,00  
Zapojení FB do výdajů  -450,00 -1 328,00 -1 087 233,37 

 

z toho: MP 450,00 1 328,00 1 087 233,37  
Konečný stav k 31.12.2020 842,00 954,24 1 195 147,98 

 

Změna stavu účtu FB +450,00 +398,54 + 157 629,28 
 

     
 

Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Roční statistika 2020 – MP 

  („vybráno na pokutách“ jedná se o fakticky odvedenou částku na účet města 

  za blok „ pokuta na místě zaplacená“ a blok „pokuta na místě nezaplacená“) 

 

Příloha č. 2 – Přestupky 2020 – MP 

  (částky uvedené u řešení jednotlivých přestupků – jedná se o částku uloženou 

  v blokovém řízení nikoli o odvedenou na účet města) 

 

Příloha č. 3 – Přestupky řešené MP Havířov v roce 2020 

 

Příloha č. 4 – Porovnání výsledků činnosti MP v letech 2013 – 2020 

 

Příloha č. 5 – Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a  

  okolí za rok 2020 – Policie ČR  

 

Příloha č. 6 – Zpráva o činnosti jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

  kraje, Územní odbor Karviná, Hasičská stanice Havířov 2020 

 

Příloha č. 7 – Zpráva o činnosti JSDH Havířov- Město za rok 2020 

 

Příloha č. 8 – Zpráva o činnosti JSDH Havířov-Životice za rok 2020 

 



PŘÍLOHY k Výroční zprávě Městské policie Havířov 

Příloha č. 1 

Roční statistika 2020 - MP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem 

    Přestupky řešené domluvou 692 667 378 236 505 733 778 801 852 608 628 673 7551 

Přestupky řešené příkaz na místě - zaplacený 588 597 300 44 164 478 348 396 548 432 352 417 4664 

Přestupky řešené příkaz na místě - nezaplacený 325 286 171 32 102 242 229 248 304 164 242 131 2476 

Přestupky oznámené správnímu orgánu 315 226 230 289 348 226 314 330 245 958 986 248 4715 

Počet řešených přestupků 1920 1776 1079 601 1119 1679 1669 1775 1949 2162 2208 1469 19406 

Vybráno na pokutách ( odvedeno - účet) 195350 165090 107550 52900 60750 129550 111500 123250 158700 98550 165140 121300 1489630 

Předvolánky pro nepřítomné řidiče 488 478 191 6 141 346 148 265 517 411 362 525 3878 

Použití  technických prostředků  16 20 11 0 6 7 11 11 17 19 13 19 150 

Asistence u dopravních nehod 4 3 7 3 3 5 4 5 7 2 4 5 52 

Poskytnutí  pomoci občanům 289 322 374 402 340 414 408 505 436 427 322 421 4660 

Rozhodnutí o PZS 1 6 4 0 3 2 6 5 3 2 5 4 41 

Doprovod NsP 33 15 11 10 7 17 17 14 18 12 5 11 170 

Akce s nasazením služebních psů 1 1 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 18 

Provedená kontrola podezřelých osob 185 252 197 177 142 241 238 296 258 260 304 266 2816 

Předvedení osob podle §13 odst. 1 14 9 6 2 5 4 9 7 2 3 5 2 68 

Předvedení osob podle §13 odst. 2 10 4 4 3 3 9 2 2 4 3 3 0 47 

Předvedení osob podle §13 odst. 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Předvedení osob podle §13 odst. 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

Zadržení pachatelů TČ 20 12 11 7 7 17 18 9 15 12 3 8 139 

Zadržení hledané osoby 14 9 10 6 7 18 5 5 8 2 6 4 94 

Zadržení hledaných vozidel 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 7 

Spolupráce s PČR 109 113 87 83 105 128 112 130 110 122 69 115 1283 

Předané návrhy a opatření  31 42 27 29 25 38 36 36 50 41 30 27 412 

Doručení dopisu, ověření pobytu 63 47 38 32 45 56 42 41 36 25 35 30 490 

Výjezd vozidla na žádost občana 647 551 651 675 580 696 682 820 669 735 554 645 7905 

Výjezd vozidla na objekty PCO  46 43 79 64 54 81 99 103 85 81 67 64 866 

              



Příloha č. 2 

Přestupky 2020 - MP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem 

§ 125c D 198 274 134 37 169 299 157 202 352 292 244 305 2663 

přestupky proti  OZ 156 114 107 92 195 86 177 152 95 810 824 125 2933 

bezpečnosti a plynulosti PNM 589 635 348 42 215 543 371 432 632 501 379 440 5127 

silničního provozu Kč 90150 99490 52250 8000 37850 85700 65800 70250 100200 75050 74840 77000 836580 

§ 35 D 6 9 6 0 5 8 4 7 3 1 0 4 53 

přestupky na úseku ochrany OZ 4 4 3 1 2 1 0 4 0 5 1 1 26 

před alkoholismem a jinými PNM 10 7 4 1 3 5 5 10 2 6 5 4 62 

toxikomaniemi Kč 1400 1700 800 200 600 700 800 2900 300 900 1500 800 12600 

§ 4 D 434 288 181 109 194 206 418 343 309 127 45 84 2738 

přestupky proti pořádku ve  OZ 33 11 18 32 23 27 21 60 53 34 9 14 335 

státní správě a proti pořádku  PN 247 169 85 11 27 115 168 159 161 43 19 30 1234 

v územní samosprávě Kč 39500 24800 11900 3100 4100 15550 22600 23800 22800 7700 4200 7800 187850 

§ 5 D 49 77 49 60 97 147 175 216 157 113 91 114 1345 

přestupky proti  OZ 11 2 9 16 19 9 23 19 2 5 9 8 132 

veřejnému pořádku PNM 18 35 11 2 5 15 16 11 29 10 16 15 183 

  Kč 4000 6000 2900 400 1200 2900 7000 6900 8000 2100 7600 5200 54200 

§ 7 D 1 2 0 0 1 1 6 1 1 0 1 0 14 

přestupky proti OZ 3 5 6 4 12 14 8 12 13 5 8 8 98 

občanskému soužití PNM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  Kč 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 

§ 8 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

přestupky proti OZ 60 49 45 34 39 33 38 37 22 31 21 19 428 

majetku PNM 44 28 20 20 16 26 15 25 13 13 18 10 248 

  Kč 59500 30000 38400 41200 17000 21100 15100 18100 20100 6600 15800 7300 290200 

ostatní přestupky D 4 17 8 30 39 72 18 32 30 76 248 166 740 

  OZ 48 44 44 108 58 55 47 46 60 67 113 73 763 

  PNM 5 8 3 0 0 17 2 7 15 23 157 49 286 

  Kč 620 2100 1300 0 0 3600 200 1300 7300 6200 61200 23100 106920 

 

 



Příloha č. 3 

  

10 723
55%

141
1%

4 307
22%

1 660
8%

113
1%

676
3%

1 789
9%

Přestupky řešené MP Havířov v roce 2020

§ 125c Přestupky proti bezp. a plyn. sil. provozu

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

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

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

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

§ 7(§ 49) Přestupky proti občanskému soužití

§ 8( § 50) Přestupky proti majetku

Ostatní přestupky

= Technické prostředky 150 z 10 723



Příloha č. 4 
  

   

     

STATISTIKA 2013-2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

    Přestupky řešené domluvou 10696 10733 10905 10605 6909 4999 7123 7551 

Přestupky řešené  příkaz blok na místě zaplac. 5434 6154 6008 5852 5959 8045 7425 4664 

Přestupky řešené příkaz blok na místě nezap. 3684 3858 3598 3331 2861 3720 3963 2476 

Přestupky oznámené správnímu orgánu 3556 2014 1904 1940 2472 3361 2974 4715 

Počet řešených přestupků 23362 22759 22415 21728 18200 20125 21485 19406 

Vybráno na pokutách ( odvedeno - účet ) 1231416 1447800 1117446 1041567 825880 1257413 1356099 1489630 

Vyrozumění pro nepřítomné řidiče 1426 1759 2041 2613 3281 4364 5375 3878 

Použití TP k zabránění odjezdu vozidla 174 203 177 124 90 152 177 150 

Asistence u dopravních nehod 87 91 92 73 63 86 62 52 

Poskytnutí pomoci občanům 5748 5428 5275 5748 6193 5405 4072 4660 

Akce s nasazením služebních psů 105 106 91 97 98 95 40 18 

Zadržení pachatelů trestných činů  264 190 151 110 147 136 135 139 

Spolupráce s PČR 2707 2207 2160 1657 1829 1632 1098 1283 

Předané návrhy a opatření  2344 1999 2080 1369 1658 1361 600 412 

Provedená kontrola podezřelých osob 3872 3384 3070 2352 2139 1949 2148 2816 

Výjezd vozidla na žádost  9839 8752 7989 7523 8189 8375 7117 7905 

Výjezd na objekty PCO  1012 1015 958 921 992 1064 850 866 
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Úvod 
 

V souladu s § 14 zák. č. 273/2008 Sb., zákona o Policii České republiky o spolupráci 
s orgány samosprávy, předkládám Radě města Havířov zprávu o situaci v oblasti vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu území města Havířov a okolí za rok 2020. 

Bezpečnost občanů města Havířov zabezpečuje Policie České republiky (dále jen PČR) 
v úzké spolupráci s Městskou policií Havířov. PČR má na teritoriu města Havířov Obvodní 
oddělení (dále jen OOP) Havířov 3 a Obvodní oddělení Havířov 1, kde rovněž sídlí 
3. oddělení obecné kriminality (dále jen 3. OOK) a oddělení hospodářské kriminality (dále 
jen OHK). 

Z pohledu PČR byl stav vnitřní bezpečnosti za rok 2020 na teritoriu města Havířov 
uspokojivý. V roce 2020 dochází k dalšímu snížení nápadu trestné činnosti v porovnání 
s rokem 2019, a to hlavně u majetkové trestné činnosti, pokles byl zaznamenán i u násilné 
i hospodářské trestné činnosti. Mírný růst trestné činnosti byl zaznamenán u mravnostní 
kriminality. Celková objasněnost ve městě je o 2,4 % nižší. Kromě běžných policejních 
hlídek jak u OOP Havířov 1, tak OOP Havířov 3, jsou pro celé území města Havířova 
vyčleněny prvosledové hlídky z OOP Havířov 1, které jsou denně doplněny o prvosledové 
hlídky z oddělení hlídkové služby Územního odboru Karviná (dále jen OHS). I nadále výkon 
služby ve městě posilují hlídky Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje (dále jen SPJ), čímž dochází ke značnému zefektivnění práce a 
výraznému zkrácení dojezdových časů. Policisté zařazení do prvosledových hlídek vyjíždějí 
na oznámení s potřebou rychlého zásahu a mívají vysokou úspěšnost při zadržení 
pachatelů delikventního jednání. Tímto opatřením je lépe a bezprostředně reagováno na 
aktuální změny bezpečnostní situace, čímž se ve městě podařilo zlepšit bezpečnost 
občanů. 

V roce 2020 nedošlo na území města Havířov k negativní mimořádné události v oblasti 
hromadného narušení veřejného pořádku. Nebyl také zaznamenán žádný konflikt mezi 
minoritou a majoritou. Celý rok byl poznamenán pandemií onemocnění Covid-19. 

Trestná činnost ve městě je v přímé úměře s nezaměstnaností a počtem lidí dostávajících 
se do tíživé situace. Jako trvale znepokojující je oblast závislosti na alkoholu a návykových 
látkách.  Pachatelé, užívající tyto návykové látky, jsou v převážné většině z řad občanů 
bez pracovního poměru, a dopouští se zejména trestné činnosti majetkového a násilného 
charakteru.  

PČR je mnohdy zatěžována oznámeními, které od prvopočátku nespadají do prověřování 
policie, avšak PČR nemá jinou možnost, než i tato účelová oznámení prověřovat, 
neboť teprve po řádném a zdlouhavém prověřování lze konstatovat, že v dané věci se 
nejedná o podezření z přestupku, či trestného činu.  

Ve služebním obvodu OOP Havířov 3 je umístěno Pobytové a integrační azylové středisko 
zařízení služeb MV. V uplynulém roce byla zaznamenána celkem 1 událost spojena 
s chodem samotného zařízení, soužitím uprchlíků nebo s jejich pohybem na území města. 
S vedením zařízení PČR úzce spolupracuje a uprchlíci arabských zemí zaujímají 
do 11 % celé skladby všech cizinců. Zhruba polovina žadatelů o azyl tvoří obyvatelé 
bývalého Sovětského svazu. 
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Trestné činy 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2020 
 
Na teritoriu územního odboru Karviná bylo v roce 2020 zjištěno celkem 4425 trestných činů, 
při celkové objasněnosti 53,69 %. Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke snížení evidované 
trestné činnosti o 308 skutků, při současném mírném zvýšení objasněnosti o 0,66 %. 
 

ÚO Karviná - srovnání kriminality podle druhů za období let 2018 až 2020 – zjištěno trestných činů 

 

 

 

ÚO Karviná - srovnání celkové kriminality za období let 2018 až 2020 – územní rozložení 

  

10
3

45
8

11
52

94

72
1

72
7

36
7 47

0

12
6

90

58
7

15
7

41
5

10
59

12
5

63
8

66
4

46
5 49
4

11
2

91

48
5

10
5

44
3

90
8

98

64
2

62
6

41
4 51

3

12
4

11
6

41
5

rok 2018 rok 2019 rok 2020

48
52

38
20

48
5

83

25
69

82
2 13

47

40
0

38
2 65

0

47
33

36
21

46
6

62

24
87

79
4 13

16

60
6

37
3 79

6

44
25

35
14

45
0

70

23
65

77
4 12

93

62
9

33
1 56

9

2018 2019 2020



 4 

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodních oddělení v Havířově 
 
V obvodu služební působnosti havířovských oddělení bylo v roce 2020 evidováno 
1323 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 50,64 %. Ve srovnání s rokem 2019 
došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 221 skutků, při současném snížení 
objasněnosti o 2,14 %. 
 

Havířov - srovnání kriminality podle druhů za období let 2018 až 2020 – zjištěno trestných činů 

 

Násilná trestná činnost – 116 skutků (objasněnost 63,79 %) 
 
U násilné trestné činnosti byl v roce 2020 zaznamenán pokles v nápadu trestné činnosti ve 
srovnání s rokem 2019 (- 29 skutků). Objasněnost oproti roku 2019 poklesla o 5,86 %. Mírný 
pokles objasněnosti násilné trestné činnosti není nikterak znepokojující, nadále míra 
objasněnosti zůstává vysoká, zejména pak u prověřování a následném vyšetřování zvlášť 
závažných zločinů loupeží. Všechna oznámení o násilných činech jsou prověřována 
důsledně a nejsou bagatelizována. 

Mravnostní trestná činnost – 27 skutků (objasněnost 85,185 %) 
 
V porovnání s předchozím rokem je v roce 2019 patrný zvýšení nápadu mravnostních 
deliktů (+ 7 skutků). Objasněnost se oproti roku 2019 zvýšila o 20,185 %. Mravnostní 
kriminalita je prověřována a objasňována zejména policisty 3. oddělení obecné kriminality, 
zpracovávány a prověřovány jsou podněty lékařů, OSPOD Magistrátu města Havířov, 
oznámení rodičů a zákonných zástupců a informace vyhledané v kyberprostoru. 

Majetková trestná činnost – 736 skutků (objasněnost 35,46 %) 
 
Majetková trestná činnost dlouhodobě představuje největší část v celkovém objemu 
evidované kriminality. V obecném pohledu v sobě zahrnuje krádeže prosté, krádeže 
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provedené formou vloupání, podvodná jednání a další její formy postihující vlastnictví jako 
zákonem chráněný zájem. V roce 2020 byl zaznamenán meziroční pokles v celkovém 
nápadu majetkové kriminality o 84 skutků (t. j. 10,24 %), objasněnost se také snížila o 2,4 
%. Úspěšnost v procesu snížení celkového nápadu majetkové trestné činnosti lze spatřovat 
v cílených opatřeních zaměřených proti pachatelům této trestné činnosti. Počet evidovaných 
případů krádeží vloupáním oproti roku 2019 mírně stoupl o 13 skutků, v procentuálním 
vyjádření o 6,4 %.  

Předmětem zájmu pachatelů byly zejména sklepní místnosti činžovních domů, garáže 
a motorová vozidla. Nezanedbatelnou část nápadu majetkové trestné činnosti tvořily 
i krádeže recidivního charakteru – podezřelí opakovaně souzení a postihovaní za trestnou 
činnost páchanou formou krádeží. Škody na majetku v těchto případech nebývají vysoké, 
pohybují se v řádech stokorun, kdy jde zejména o krádeže zboží v obchodech. Další část 
tohoto druhu trestné činnosti tvoří krádeže věcí, které mají poškození na sobě nebo při sobě. 
Jde zejména o věci odložené v nákupních vozících, v restauracích apod.   

Významné realizace pachatelů trestné činnosti a specifická 
trestná činnost 
 
Policisty 3. OOK v úzké spolupráci s oběma obvodními odděleními byla mimo jiných případů 
realizována v roce 2020 i níže uvedená závažná a sériová trestná činnost: 
 
Násilná trestná činnost  

Za rok 2020 byly prověřovány celkem 2 skutky, u kterých byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro zvlášť závažný zločin vraždy, obě byly objasněny. (Tyto skutky jsou prověřovány 
OOK Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje Ostrava.) 

Dále za rok 2020 bylo prověřováno celkem 28 skutků, u kterých byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro zvlášť závažný zločin loupeže. V 18 ti případech bylo již prověřování 
ukončeno, v 10 případech prověřování zatím není ukončeno. V 6 případech bylo vyloučeno 
spáchání trestného činu loupež a skutek se tedy nestal, jeden skutek byl přestupkem. 
Z celkového počtu pak bylo dále v 7 případech sděleno obvinění konkrétní osobě, ve 4 
případech byli pachateli děti. 

 

Majetková trestná činnost  

Za rok 2020 se krádeže vloupáním do různých objektů objasňovaly průběžně po jednotlivých 
případech. U majetkových případů byla část těchto skutků kvalifikována závažnější 
kvalifikací a to podle § 205 odst. 4b) neboť byla spáchána za nouzového stavu, což je 
přitěžující okolností. 

 
Nealkoholová toxikomanie  

V roce 2020 bylo evidováno 11 případů nedovolené výroby, nakládání a přechovávání 
omamných a psychotropních látek, z nichž 4 realizace pachatelů trestné činnosti na úseku 
nealkoholové toxikomanie jsou ukončeny, 2 věci byly odloženy, kdy pachatel zůstal 
neznámý a 5 věcí zatím není ukončeno a prověřování pokračuje. Jednalo se o případy 
distribuce omamných a psychotropních látek, zejména pervitinu a marihuany. 
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Počítačová kriminalita  

Trestné činy Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, Šíření pornografie: 3 případy, 
ve všech byl zjištěn pachatel. Z kriminalistického hlediska jde o velmi časově 
a administrativně náročné případy. Zde dochází k nárůstu nápadu tohoto druhu kriminality. 
 
Mravnostní trestná činnost  

V roce 2020 bylo prověřováno celkem 6 případů pohlavního zneužívání. Ve 2 případech byl 
zjištěn pachatel a je podán návrh na podání obžaloby, kdy se jednalo o mladistvého 
pachatele. Další 4 věci jsou v prověřování. Trestný čin znásilnění byl v roce 2020 prověřován 
celkem v 9 případech, kdy všech 9 případů je objasněno.  

V Havířově je zřízena a stále využívána výslechová místnost, určená primárně k provádění 
procesních úkonů s dětskými oběťmi trestných činů, příp. s jinými zvlášť zranitelnými 
oběťmi.  
 
Pátrání po osobách  

Celkem bylo za rok 2020 pátráno po 190 hledaných osobách. Dále byly prováděny průběžné 
kontroly v zastavárnách a bazarech, při nichž byly zajišťovány věci pocházející z trestné 
činnosti. Policisté se mimo jiné zabývali také celkem 31 případy pátrání po pohřešovaných 
mladistvých a nezletilých dětech. Jednalo se v převážné většině o chovance dětských 
domovů a výchovných ústavů.    

Přestupky 
 
V roce 2020 bylo na teritoriu obou obvodních oddělení v Havířově zjištěno 5464 přestupků, 
z nichž jich bylo 2199 vyřízeno příkazem a 2408 přestupků bylo oznámeno příslušným 
správním orgánům. 

PČR OO Havířov 1 a OO Havířov 3 – srovnání přestupků za období let 2019 až 2020 
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Stav veřejného pořádku 
 
V roce 2020, stejně jako v roce předcházejícím, nedošlo na teritoriu obvodních oddělení 
Policie České republiky v Havířově k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. 
K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou 
fotbalových fanoušků po železnici, a dále s konáním rizikových hokejových utkání 
HC Havířov. Vzhledem k pandemii Covid-19 jich bylo méně než v roce. 2019.   

V roce 2020 bylo policisty provedeno 45 služebních zákroků s použitím donucovacích 
prostředků, které bylo ve všech případech vyhodnoceno zákonné a přiměřené. 

Policisty obvodních oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 502 osob; 221 osob 
bylo umístěno v policejní cele; bylo vypátráno 190 hledaných a 158 pohřešovaných osob; 
110 osob bylo dodáno k lékařskému ošetření do protialkoholní záchytné stanice, bylo 
provedeno 187 eskort. 

 

Domácí násilí 
 
V roce 2020 bylo prověřováno 54 incidentů se znaky domácího násilí, kdy v 7 případech 
došlo k vykázání násilné osoby. 
 

Bezpečnost silničního provozu 
 
Zejména v souvislosti s dohledem nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno celkem 
209 řidičů, vykonávajících svou činnost pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
Z toho 104 skutků bylo kvalifikováno jako trestný čin a ve 105 případech bylo v jednání řidiče 
spatřováno podezření z přestupku (přičemž 301 řidičů se odmítlo podrobit vyšetření, 
zda nejsou při řízení vozidla ovlivněni návykovou látkou). V případě 74 řidičů bylo zjištěno 
nerespektování rozhodnutí příslušných orgánů, jimiž jim bylo řízení motorových vozidel 
zakázáno. 

Na základě vývoje dopravní nehodovosti bylo v roce 2020 vyhlášeno Policejním prezidiem, 
Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje a Územním odborem Karviná 
celkem 20 dopravně bezpečnostních akcí a opatření, zaměřených na eliminaci dopravní 
nehodovosti a dodržování zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
všemi účastníky silničního provozu. Na realizaci těchto opatření se podíleli policisté 
pořádkové a dopravní policie. 
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Analýza dopravních nehod evidovaných PČR na území města Havířov 

DOPRAVNÍ NEHODY 2018 2019 2020 rozdíl 2019 / 2020 

celkem nehod 371 397 426 +29 

usmrceno osob 3 2 2 0 

těžce zraněno osob 10 7 8 +1 

lehce zraněno osob 71 68 66 -2 

zaviněná řidičem motorového 
vozidla 

341 347 366 +19 

zaviněná řidičem 
nemotorového vozidla 

8 12 17 +5 

zaviněná chodcem 4 6 6 0 

nepřiměřená rychlost 23 23 26 +3 

nesprávné předjíždění 1 5 4 -1 

nedání přednosti 75 76 80 +4 

nesprávný způsob jízdy 250 255 273 +18 

vliv alkoholu 22 17 21 +4 

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

Prevence 

V průběhu celého roku 2020 se policisté havířovských obvodních oddělení s podporou 
oddělení prevence zaměřovali na různé cílové skupiny potencionálních obětí protiprávního 
jednání, a to jak v sociální, tak i v situační prevenci. Uvedená situace však byla velmi 
poznamenána situací s pandemií koronaviru Covid – 19. Byly realizovány projekty 
zaměřené na různá témata: 

 v MŠ proběhla celkem 1 beseda s využitím knihy Policejní pohádky a didaktické hry 
Učíme se s Honzíkem se zaměřením na BESIP a bezpečné chování doma i venku - 
osloveno celkem 12 dětí; 

 v ZŠ proběhly celkem 2 besedy. S žáky I. stupně byla probírána tématika BESIP, 
osloveno celkem 19 žáků; 

 na jaře i na začátku školního roku realizován celorepublikový projekt pro nejmenší 
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účastníky silničního provozu v blízkosti škol „ZEBRA se za Tebe nerozhlédne“ – celkem 
5 akcí, u kterých bylo osloveno 70 dětí; 

 na podzim proběhly 3 bezpečnostně preventivní akce NEBUĎTE NEVIDITELNÍ, 
při které bylo osloveno 67 účastníků silničního provozu; 

 věnovali jsme pozornost zákazníkům obchodních domů při preventivně informační 
kampani „KDO z KOHO“, která si klade za cíl apelovat na zákazníky, aby dbali základních 
zásad bezpečného chování při nakupování. Bylo realizováno 7 akcí, při kterých bylo 
osloveno 195 nakupujících; 

 

Závěr 
 
Bezpečnostní situaci na teritoriu města Havířova lze z dlouhodobého hlediska považovat 
za stabilizovanou. V roce 2020 došlo, při obdobných personálních, materiálových 
i legislativních podmínkách, k dalšímu meziročnímu poklesu zjištěné trestné činnosti 
a současně ke zvýšení její objasněnosti. 
 
 
Havířov 23. ledna 2021 
 

npor. Mgr. Jindřich Siuda 
 vedoucí OO PČR Havířov 3 
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1. ORGANIZACE JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY (JPO) HS HAVÍŘOV  
 

 

a) JEDNOTKA A JEJÍ SLOŽENÍ 

jednotka: Hasičská stanice Havířov, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

kategorie jednotky: JPO I (profesionální jednotka požární ochrany) 

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

početní stavy jednotky HS Havířov: viz tabulka 

   

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

velitel stanice 1 (denní směna / 8 h)

velitel čety 3 1

velitel družstva 6 2

technik strojní služby 3 1

technik chemické služby 3 1

technik technické služby 3 1

hasič-strojník 12 4

hasič 9 3

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

Pro typ jednotky P4 je u HZS MSK stanoveno:  

• maximální stav 13 příslušníků na směně 

• minimální stav 10 příslušníků na směně.  

Příslušníci na stanici slouží v třísměnném provozu a směny se střídají po 24 hodinových službách. 
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b) TECHNIKA JEDNOTKY:  

 

 
 

Výjezdová technika a technické prostředky: 

OZNAČENÍ TECHNIKY VOZIDLO POZNÁMKA

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

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

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

AP 40 (automobilová plošina) MB Econic Bumar dosah max 42 m

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

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

osobní velitelský automobil Škoda Yeti vozidlo velitele stanice

užitkový automobil VW Caddy vozidlo pro hospodářské činnosti

dopravní automobil VW Crafter vozidlo pro přepravu 9 osob

gumový člun Zodiac motor Evinrude člun je na samostatném přívěsu

hliníkový člun Marine motor Johnson člun je na samostatném přívěsu  

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

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

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

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

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

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

(kontejner pro nouzové přežití, povodňový aj.). 

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

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

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

nutnost použití především těžké techniky). 

 

2. OPERAČNÍ ŘÍZENÍ JEDNOTKY  

(vše, co souvisí s činností u mimořádných událostí) 

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

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

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

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

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



 4  

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

obvodu Havířova a sousedních obvodů: 

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

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

(Lazy) 

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

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

 

b) MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI– SYSTÉM VÝJEZDŮ A STATISTIKA ÚZ.ODBORU KARVINÁ 

V rámci Moravskoslezského kraje jsou jednotky vysílány k jednotlivým zásahům prostřednictvím 

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

Kromě „standardních“, běžných a očekáváných zásahů při mimořádných událostech jako byly různé 

požáry, dopravní nehody, technické zásahy či úniky nebezpečných látek, nebyla v roce 2020 nouze ani 

o neobvyklé nebo časově a rozsahem náročné zásahy, jako např. požár bytu s úmrtím 2 dětí v Havířově-

Šumbarku, úmyslně založený požár LPG nádrží u benzínové stanice v Českém Těšíně, vyprošťování 

převráceného popelářského vozu v úzké ulici v oblasti na Zágůří, odstraňování následků po větrné smršti 

v centru města– stržené plechy střech, záchrana koně z koryta potoka v Albrechticích nebo spadlého 

koně do jámy v Doubravě, záchrana slepého psa, který uvízl v kanalizaci pod frekventovanou 

komunikací v Havířově-Suché, či odchyt leguána, který se objevil na stromě u tenisových kurtů na 

Šumbarku. V roce 2020 ovlivnila zásahovou činnost pandemie COVID a to nejen nutností použití 

technického vybavení pro zásahy či druhem činností (podrobněji dále ve zprávě). 

Žádný zásah se svým tragickým rozsahem ovšem nemůže, a to ani z dlouhodobého historického 

hlediska, rovnat loňskému úmyslně založenému požáru v bytě věžového domu v Bohumíně, kde 

tragicky zahynulo celkem 11 osob. Někdy je pro pozorovatele takového požáru možná jen těžce 

vysvětlitelné a také pochopitelné, co všechno se odehrává pro záchranu ohrožených osob a jak náročná 

je zásahová činnost uvnitř objektu, která je pro záchranu osob v hořícím objektu zpravidla rozhodující. 

V mnoha případech není vůbec možná záchrana pomocí výškové techniky či jiných technických 

prostředků z vnější strany objektu a v případě promyšleného úmyslu pachatele založit podobný požár je 

situace a její řešení obzvlášť obtížné a následky takového činu pak mohou být i takto tragické. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující tabulky podrobně vyčíslují statistiku výjezdů jednotek celého územního odboru Karviná. 
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 POČET MIMOŘÁDNÝCH A NEEMERGENTNÍCH UDÁLOSTÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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POČET UDÁLOSTÍ V ROCE 2020 DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 
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 SROVNÁNÍ POČTU POŽÁRŮ A JEJICH NÁSLEDKY ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 

 

 



 8  

GRAFICKÉ SROVNÁNÍ VÝŠE PŘÍMÝCH ŠKOD A UCHRÁNĚNÝCH HODNOT VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 

 

 
 

GRAFICKÉ SROVNÁNÍ POČTU USMRCENÝCH A ZRANĚNÝCH OSOB U POŽÁRŮ VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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POČET POŽÁRŮ DLE PŘÍČIN VZNIKU V ROCE 2020 
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ZÁSAHOVÁ A OSTATNÍ ČINNOST JEDNOTEK PO DISLOKOVANÝCH NA ÚZEMÍ   

ÚZEMNÍHO ODBORU KARVINÁ – PŘEHLED POČTU ZÁSAHŮ DLE TYPŮ UDÁLOSTÍ VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ 2020 
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PŘEHLED CELKOVÉHO POČTU ZÁSAHŮ A OSTATNÍ ČINNOSTI DLE KATEGORIÍ JEDNOTEK PO ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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PŘEHLED CELKOVÉHO POČTU ZÁSAHŮ A OSTATNÍ ČINNOSTI DLE JEDNOTEK PO ZA 

POSLEDNÍ 3 ROKY 
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V souvislosti s pandemií COVID byly v roce 2020 prováděny tyto zásahové činnosti: dezinfekce objektů (viz 

tabulka), budování odběrových míst (např. NsP Havířov), pomoc při budování zátarasů na hranicích, 

zajišťování odběrových skupin pro antigenní testy, distribuce ochranných prostředků, pomoc zdravotníkům 

v nemocnici  aj. Na tyto činnosti navazuje v dalším roce také pomoc při distribuci očkovacích vakcín. 

Zásahová činnost v souvislosti s COVID byla a je ovlivněna nutností používání ochranných obleků a dalších 

technických prostředků. V roce 2020 onemocnělo nemocí COVID celkem 11 hasičů ze 40 na HS Havířov, ale 

díky nastaveným opatřením a jejich důslednému dodržování nedošlo k dalšímu rozšíření a akceschopnost 

jednotky a minimální početní stavy jednotky byly po celou dobu standardně zajištěny. 

 

Souhrn dezinfekce objektů za ORP Havířov 
Poř. 
č. Datum Název objektu 

1. 18.05.2020 HS Havířov 

2. 18.05.2020 SDH Havířov - Životice 

3. 19.05.2020 SDH Havířov Město 

4. 19.05.2020 SDH Šenov 

5. 23.05.2020 ZŠ Moravská 

6. 29.05.2020 MŠ Emila Holuba 

7. 18.06.2020 MŠ Čs. Armády 

8. 01.07.2020 MŠ Mládí 

9. 09.07.2020 MŠ Švabinského 

10. 24.07.2020 Domov seniorů Havířov - Helios, p.o. 

11. 27.07.2020 Domov seniorů Havířov - Helios, p.o. 

12. 30.07.2020 Domov seniorů Havířov - Helios, p.o. 

13. 02.08.2020 PČR - služebna cizinecké policie 

14. 01.10.2020 ZŠ F. Hrubína 

15. 07.10.2020 HS Havířov 

16. 08.10.2020 ZŠ Gorkého 

17. 08.10.2020 ZŠ F. Hrubína 

18. 13.10.2020 ZŠ Kapitána Jasioka 

19. 14.10.2020 ZŠ Přímá 

20. 16.10.2020 ZŠ Horymírova 

21. 23.10.2020 HS Havířov 

22. 23.10.2020 Domov seniorů Havířov - Helios, p.o 

23. 05.11.2020 MŠ Lipová 

24. 06.11.2020 MŠ U Křížů 

25. 06.11.2020 SDH Havířov - Životice 

26. 13.11.2020 MŠ K.Čapka 

27. 27.11.2020 MŠ Na Nábřeží 

28. 07.12.2020 HS Havířov 

29. 09.12.2020 ZŠ Mládežnická 

30. 11.12.2020 MŠ Na Nábřeží 

31. 14.12.2020 MŠ Petřvaldská 

31   CELKEM za ORP Havířov 

80   CELKEM za ÚO Karviná 
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c) TAKTICKÁ A PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ 

 

V roce 2020 byla s ohledem na omezení v rámci nouzového stavu a s ohledem na jiné důležité úkoly 

v souvislostí s pandemií COVID provedena pouze tato cvičení: 

 

 3 TAKTICKÁ CVIČENÍ  (jednotka je předem seznámena s tématem cvičení) 

• Dopravní nehoda – vyproštění osob. 

• Evakuace, vyhledávání osob, likvidace požáru v budově Magistrátu města Havířov.  

• Likvidace požáru ve firmě GASCONTROL. 

 

1 PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ (jednotka o cvičení předem neví) 

• Likvidace požáru na střeše výškové budovy – skipová věž František. 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Taktické cvičení v budově 

                                                                  Magistrátu města Havířov 
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3. ORGANIZAČNÍ ŘÍZENÍ JEDNOTKY 

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

 

a) ŠKOLENÍ A VÝCVIK 

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

 

o TEORETICKÁ ŠKOLENÍ   

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

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

pravidelně se podle rozpisu školí všichni příslušníci na každé směně. 

 

o PRAKTICKÁ ŠKOLENÍ A VÝCVIK 

▪ Znalost obsluhy všech technických prostředků. 

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

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

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

automobilem, výcvik při řezání stromů aj.). 

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

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

vztahu k bezpečnosti všech účastníků nehody) samotné vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel.  

▪ Školení vyčleněných instruktorů pro hasební zásahy a následně hasičů v simulačních 

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

a častokrát velkých či skrytých nebezpečí.  

▪ Pravidelná zdravotnická praxe vyčleněných a proškolených příslušníků, kteří slouží 

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

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

přípravy.  

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

i „Dokumentace zdolávání požáru“ jednotlivých objektů. 

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

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

lezecké techniky. 

V roce 2020 bylo v souvislosti s COVID školení instruktorů a praxe na zdravotní 

záchranné službě omezeno. 

 

o ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A PŘEZKOUŠENÍ 

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

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

odborných specializací, probíhajících ve zvláštních kurzech, probíhá každoroční 

ověřování základních teoretických a praktických znalostí a dovedností, které jsou 

ověřovány a hodnoceny přímo na hasičské stanici. 

 

o FYZICKÁ PŘÍPRAVA 

▪ Pravidelná činnost na směnách pro zvyšování fyzické kondice příslušníků. 
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▪ Jednou ročně musí všichni příslušníci absolvovat přezkoušení fyzické způsobilosti, 

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

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

shyby, leh-sed nebo přednožování. Fyzické testy byly splněny i v roce 2020. 

 

▪ V roce 2020 byla s ohledem na pandemii COVID zcela omezena sportovní soutěžní 

činnost a kolektivní sporty byly omezeny i při činnosti na stanici v rámci fyzické 

přípravy. Sportovní činnost jako součást fyzické připravenosti hasičů byla zredukována 

na individuální sporty v rámci posilování, aerobních cvičení, běhu apod.  

 

     

b) EXKURZE A UKÁZKY NA HS HAVÍŘOV NEBO MIMO STANICI - PRO DĚTI, STUDENTY A 

VEŘEJNOST 

• V roce 2020 byla v souvislosti se situací s COVID uskutečněna pouze 1 exkurze MŠ na HS Havířov 

a to v únoru, kdy ještě nebyly školy uzavřeny a nebyla ještě žádná opatření. 

• Z výše uvedeného důvodu byly také zrušeny exkurze v rámci Dne požární bezpečnosti a především 

tradiční velká akce pořádaná ke Dni dětí ve spolupráci s MP a PČR. 

 

 

c) HOSPODÁŘSKÁ A JINÁ ČINNOST 

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

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

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

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

zásahovou činnost. 

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

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

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

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

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

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

těchto ostatních činností v rámci celého územního odboru Karviná. 

 

 

4. PREVENCE 

 

a) ČINNOST A SPOLUPRÁCE NA ÚSEKU PREVENCE 

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

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

spolupracuje a tak tomu bylo i v roce 2020. K různým novým projektům, kolaudacím, k dokumentaci 

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

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

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

činnost i ve starších objektech, aby byli dobře připraveni na případný zásah. 
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• Stavební činnost odboru prevence v roce 2020: 

o Z celkového počtu 913 požárně bezpečnostních řešení (v rámci územního odboru Karviná) jich 

bylo v Havířově realizováno 248. 

o Z celkového počtu 333 kolaudací (v rámci územního odboru Karviná) jich bylo na území města 

Havířova realizováno 85. 

• Kontrolní činnost odboru prevence v roce 2020: 

o V průběhu nouzového stavu byly kontroly objektů omezené. 

o Z celkového počtu 101 požárních kontrol (v rámci územního odboru Karviná) bylo v rámci 

ORP Havířov realizováno 23 kontrol. 

 

b) PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 

 

• HASÍK-PROGRAM PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI 

• V roce 2020 byla v návaznosti na COVID preventivně výchovná činnost na školách pozastavena. 

• Tato výuka, kterou provádějí proškolení lektoři z řad příslušníků HZS proběhla pouze na: 

o 3 základních školách na území města Havířov v době, kdy ještě nebyla opatření COVID 

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

standardních podmínkách 100% pokryty všechny základní školy. 

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

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

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

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

prvek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

 

Rok 2020 byl pro všechny občany nejen našeho města v mnoha ohledech odlišný a i z této zprávy o činnosti 

vyplývá, že pandemie COVID a z ní vyplývající opatření včetně nouzového stavu ovlivnila také činnost 

hasičského záchranného sboru. Nezměnilo se však hlavní nastavení této složky, kdy Hasičský záchranný sbor 

České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, 

životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. 

Hasičská stanice Havířov je součástí tohoto jednotného bezpečnostního sboru. 

 

                                      Zpracoval v Havířově dne 29.1.2021 

                   npor. Ing. Pavel Budina 

            velitel HS Havířov 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

JPO III/1.  

 

. 

 
 
 
 
 

 



Zpráva o činnosti  
“Jednotky SDH Havířov Město” 

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

 
  
Zásahy za rok 2020: 
Typ události   
 
Požár 66  
Dopravní nehoda   3    
Únik látek   1   
Technická pomoc 43  
Záchrana osob/zvířat   3   
Planý poplach 13  
 
CELKEM ZA JEDNOTKU     129   
 
COVID19 - jednotka prováděla desinfekci venkovních prostor pro SSRZ + vnitřní dezinfekci 
prostor MŠ pomocí generátorů ozonu.  
 
Jednotka vyjela průměrně co třetí den. 
 
Každý člen je za celoroční činnost odměněn zřizovatelem   “ částkou 2 000 Kč “ 

 



 

 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Hlášení o činnosti JSDH Havířov - Životice za rok 2020 
 

 

 

- Jednotka sboru měla ke dni 31.12.2020 celkem 18 členů, z toho 1 žena 

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

v tomto roce omezen z důvodu špatné epidemiologické situace, ale i přesto (v období 

rozvolnění) se výcvik prováděl dle možností  

- jednou měsíčně praktický výcvik s technikou včetně teoretického školení (dle 

epidemiologické situace a možností) 

- ukázky techniky a výcviku pro veřejnost a organizace  

- pravidelná údržba techniky PZ a jejího okolí 

- úzká spolupráce s MŠ a ZŠ na ul. Zelené  

- členové jednotky se pravidelně scházejí (dle možností v rámci epidemiologické 

situace) k pravidelné  odborné a fyzické přípravě. V letních, ale i v zimních měsících 

na zamrzlé hladině na vodní nádrži Těrlická přehrada. 

- výjezdová činnost (viz příloha) 

- v měsíci prosinci 2020 (konkrétně 16.12.2020) získala jednotka 3.místo v anketě 

„Dobrovolní hasiči roku“, což je celorepubliková anketa s oficiálním vyhlášením 

výsledků. Zástupci jednotky se zúčastnili oficiálního předání ceny pořádaného 

v Bobycentru, Brno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 19.1 2021 

Velitel sboru  

Mojmír Stachura v.r. 

 

Náš volný čas 

               pro Vaše             

     bezpečí 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI 

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
 

Havířov - Životice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martin Adamec 

HZS MSK

2020 

2019-2020 
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Počet zásahů a ostatních činností dle skupin typů událostí 

2019 2020 Celkem

Požár 31 36 67

Doprav ní nehoda 3 0 3

Únik nebezpečné chemické látky 0 1 1

Technická hav árie 14 21 35

Radiační hav árie 0 0 0

Ostatní mimořádná událost 0 0 0

Planý poplach 11 8 19

Celkem mimořádných událostí 59 66 125

Ostatní činnost JPO (ZOČ) 17 25 42

Celkem 76 91 167

Počet zásahů
Typ události

 
 
 

Počet zásahů a ostatních činností dle typů událostí 

2019 2020 Celkem

P - s účastí JPO 31 36 67

P - bez účasti JPO 0 0 0

DN - silniční 3 0 3

DN - silniční hromadná 0 0 0

DN - železniční 0 0 0

DN - letecká 0 0 0

DN - ostatní 0 0 0

UNL - plynu / aerosolu 0 0 0

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

UNL - ropných produktů 0 1 1

UNL - pev né látky 0 0 0

UNL - ostatní 0 0 0

TH - technická hav árie 0 0 0

TH - technická pomoc 14 20 34

TH - technologická pomoc 0 0 0

TH - ostatní pomoc 0 1 1

0 0 0

0 0 0

11 8 19

59 66 125

17 25 42

76 91 167

Počet zásahů

Ostatní činnost JPO (ZOČ)

Celkem

Celkem mimořádných událostí

Radiační havárie a nehoda

Ostatní mimořádné události

Planý poplach

Technická havárie

Požár

Dopravní nehoda

Únik nebezpečné 

chemické látky

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

2019 2020 Celkem

00 - 01 1 3 4

01 - 02 2 0 2

02 - 03 1 0 1

03 - 04 1 0 1

04 - 05 0 2 2

05 - 06 2 2 4

06 - 07 1 2 3

07 - 08 1 1 2

08 - 09 4 5 9

09 - 10 1 5 6

10 - 11 3 7 10

11 - 12 3 4 7

12 - 13 3 4 7

13 - 14 4 3 7

14 - 15 5 6 11

15 - 16 5 4 9

16 - 17 8 8 16

17 - 18 10 13 23

18 - 19 9 7 16

19 - 20 3 1 4

20 - 21 6 5 11

21 - 22 2 3 5

22 - 23 1 4 5

23 - 00 0 2 2

Celkem 76 91 167

Čas výjezdu
Rok
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Počet zásahů a ostatních činností dle typu událostí 

Požár
36

40%

Dopravní nehoda
0

0%

Únik nebezpečné chemické 
látky

1

1%

Technická havárie
21

23%

Ostatní mimořádná událost
0

0%

Planý poplach
8

9%
Ostatní činnost JPO (ZOČ)

25
27%
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Počet zásahů a ostatních činností v jednotlivých měsících 

2019 2020 Celkem

leden 5 5 10

únor 4 11 15

březen 8 7 15

duben 6 4 10

kv ěten 7 3 10

červ en 6 12 18

červ enec 6 12 18

srpen 12 16 28

září 3 7 10

říjen 3 5 8

listopad 10 4 14

prosinec 6 5 11

Celkem 76 91 167

Měsíc výjezdu
Rok

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

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

 
 
 
 
 
 

Grafické srovnání počtu zásahů a ostatních činností v jednotlivých měsících 

5
4

8

6
7

6 6

12

3 3

10

6
5

11

7

4
3

12 12

16

7

5
4

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2019 2020



 

Příloha - Přehled událostí 

Výjezd Návrat

1 8120000186 Požár Ne 04.01.2020 18:15 04.01.2020 21:45 Karv iná, Horní Suchá, Horní Suchá 1 Požár demolice

2 8120000304 Technická pomoc Ne 07.01.2020 07:59 07.01.2020 08:41 Karv iná, Hav ířov , Město, Dělnická 1 zakouřeno na rehabilitačním oddělení v  suterénu nemocnice

3 8120000703 Požár Ne 16.01.2020 00:37 16.01.2020 00:53 Karv iná, Hav ířov , Bludov ice, Větrná 1 Požár HDS

4 8120000847 Požár Ne 19.01.2020 04:34 19.01.2020 05:04 Karv iná, Hav ířov , Město, Mánesov á 1 Požár potrav in v  kuchyni bytu

5 8120000878 Požár Ne 20.01.2020 09:00 20.01.2020 09:23 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, Hornická 1 Požár potrav in

6 8120000929 Požár Ano 21.01.2020 10:07 21.01.2020 11:41 Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět 1 TC hoří v kuchyňce - mikrovlná trouba

7 8120001648 Technická pomoc Ne 05.02.2020 19:33 05.02.2020 20:54 Karv iná, Hav ířov , Město 1 PČR: oznámení o uložení bomby

8 8120002084 Technická pomoc Ne 10.02.2020 10:40 10.02.2020 11:56 Karv iná, Hav ířov , Město, Radniční 1 uv olněné plechy na střeše, hrozí pádem

9 8120002158 Technická pomoc Ne 10.02.2020 12:20 10.02.2020 13:04 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, V. K. Klicpery 1 uv olněný plech ze střechy

10 8120002153 Technická pomoc Ne 10.02.2020 11:57 10.02.2020 12:18 Karv iná, Hav ířov , Město, A. S. Puškina 1 uv olněné plechy na střeše bytov ky

11 8120002240 Technická pomoc Ne 10.02.2020 15:31 10.02.2020 16:07 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Na Dolanech 1 odstranění stromu, na mostku v  ulici Na Dolanech

12 8120002299 Technická pomoc Ne 10.02.2020 16:25 10.02.2020 16:53 Karv iná, Hav ířov , Město, Jana Wericha 1 uv olněné plechy na střeše

13 8120002801 Požár Ne 16.02.2020 18:23 16.02.2020 21:44 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, U Hřiště 1 Požár garáže a os. auto Mercedes

14 8120003074 Požár Ne 22.02.2020 05:26 22.02.2020 05:52 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Krajní 1 Požár potrav in

15 8120003093 Planý poplach Ne 22.02.2020 12:23 22.02.2020 12:41 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Mládežnická 1 PČR - Podezření na úmrtí v  bytě

16 8120003122 Požár Ne 22.02.2020 21:26 22.02.2020 21:53 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Okrajov á 1 Požár odpadkov ého koše

17 8120003127 Požár Ne 23.02.2020 00:36 23.02.2020 01:08 Karv iná, Hav ířov , Město, Dlouhá třída 1 Požár papíru v e sklepě

18 8120003369 Požár Ano 25.02.2020 08:57 25.02.2020 10:26 Karviná, Havířov, Město, Svornosti 1 TC - magistrát - hoří ve spisovně 4. NP

19 8120005059 Požár Ne 16.03.2020 14:59 16.03.2020 19:19 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá 1 Požár tráv y a porostu cca 300x100 m

20 8120005380 Požár Ne 21.03.2020 09:41 21.03.2020 10:01 Karv iná, Albrechtice, Albrechtice, Hornická 1 Požár na balkóně

21 8120005397 Planý poplach Ne 21.03.2020 19:04 21.03.2020 19:15 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, U Stadionu 1 signalizace EPS

22 8120005654 Požár Ne 26.03.2020 21:04 26.03.2020 22:24 Karv iná, Hav ířov , Dolní Suchá, Šachetní 1 Požár skládky

23 8120005658 Planý poplach Ne 26.03.2020 22:24 26.03.2020 23:20 Karv iná, Hav ířov , Dolní Suchá, Šachetní 1 EPS

24 8120005663 Požár Ne 27.03.2020 04:26 27.03.2020 06:13 Karv iná, Hav ířov , Dolní Suchá, Šachetní 1 Požár skládky

25 8120005708 Požár Ne 27.03.2020 22:05 28.03.2020 01:23 Karv iná, Hav ířov , Bludov ice, U Statku 1 Požár zahradního domku

26 8120005960 Požár Ne 02.04.2020 00:33 02.04.2020 03:20 Karv iná, Horní Suchá, Horní Suchá 1 Požár skládky odpadů

27 8120006191 Požár Ne 05.04.2020 14:34 05.04.2020 14:51 Karv iná, Hav ířov , Město, U Stromov ky 1 Požár potrav in

28 8120006288 Požár Ne 06.04.2020 17:46 06.04.2020 18:35 Karv iná, Horní Suchá, Horní Suchá, Zelená 1 Požár lesa

29 8120006625 Požár Ne 10.04.2020 23:07 11.04.2020 01:00 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, Lesácká 1 Požár zahradní chatky

30 8120008596 Požár Ne 10.05.2020 17:21 10.05.2020 18:15 Karv iná, Hav ířov , Dolní Suchá, Orlov ská 1 Požár tráv y

31 8120009110 Požár Ne 18.05.2020 15:45 18.05.2020 19:45 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Slov enského národního pov stání 1 Požár bytu

32 8120009497 Technická pomoc Ne 24.05.2020 09:30 24.05.2020 10:13 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Olšov á 1 Kapající v oda ze stropu RD

33 8120010055 Požár Ne 01.06.2020 18:03 01.06.2020 18:51 Karv iná, Hav ířov , Město, Tesařská 1 Požár kuchyně - v arna drog

34 8120010115 Požár Ne 02.06.2020 16:00 02.06.2020 16:35 Karv iná, Hav ířov , Bludov ice, Jav orov á 1 Požár elektrické zahradní sekačky

35 8120010267 Technická pomoc Ano 04.06.2020 17:54 04.06.2020 19:02 Karviná, Havířov, Město, E. F. Buriana 2 ZOČ: vosy v bytových domech

36 8120010316 Technická pomoc Ne 05.06.2020 13:26 05.06.2020 14:04 Karv iná, Hav ířov , Dolní Suchá, Šachetní 1 Požár na PCO - Mölnlycke Health Care Procedure Park Hav ířov -Dolní Suchá (Šachetní 439/1

37 8120010732 Technická pomoc Ano 11.06.2020 12:57 11.06.2020 13:24 Karviná, Havířov, Město, Astronautů 1 ZOČ - vosy

38 8120010785 Požár Ne 12.06.2020 06:38 12.06.2020 07:03 Karv iná, Hav ířov , Město, Šmeralov a 1 Požár potrav in

39 8120012203 Planý poplach Ne 23.06.2020 10:30 23.06.2020 10:57 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, nám. T. G. Masaryka 1 je citit kouř v  koupelně z v entilace

40 8120012319 Technická pomoc Ne 24.06.2020 12:43 24.06.2020 13:07 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Zelená 1 Voda v e sklepě z ucpaného kanálu

41 8120012777 Technická pomoc Ne 27.06.2020 00:51 27.06.2020 01:36 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Zelená 1 Voda v e sklepě RD 30 cm a stoupá

42 8120013023 Technická pomoc Ano 27.06.2020 14:29 27.06.2020 15:04 Karviná, Havířov, Město, Makarenkova 1 ZOČ: likvidace hmyzu

43 8120013329 Požár Ne 29.06.2020 20:24 29.06.2020 22:12 Karv iná, Hav ířov , Město, 17. listopadu 1 Požár kuchyně - v arna drog

44 8120013761 Technická pomoc Ne 02.07.2020 22:43 02.07.2020 22:55 Karv iná, Karv iná, Nov é Město, Záv odní 1 zatopená v ýtahov á šachta v odou, která do domu teče ze střechy

45 8120013755 Technická pomoc Ne 02.07.2020 20:47 02.07.2020 21:37 Karv iná, Karv iná, Nov é Město, Sametov á 1 v oda kolem domu, hrozí zatečení do garáží a kotelny

Evidenční 

číslo události
Poř. č.

Časové údaje Počet 

zásahů
Typ události ZOČ Adresa Poznámka

 



 

Výjezd Návrat

46 8120013786 Technická pomoc Ne 02.07.2020 21:37 02.07.2020 22:42 Karv iná, Karv iná, Nov é Město, tř. 17. listopadu 1 v oda stále přitéká, asi 20 cm v e sklepě a teče do v ýtahov é šachty

47 8120013838 Technická pomoc Ne 02.07.2020 22:55 02.07.2020 23:59 Karv iná, Karv iná, Hranice, Mickiewiczov a 1 v oda v e sklepě 0,5m

48 8120013951 Technická pomoc Ano 03.07.2020 16:24 03.07.2020 16:52 Karviná, Havířov, Město, Příčná 1 zoč- hmyz

49 8120014018 Planý poplach Ne 04.07.2020 14:02 04.07.2020 14:29 Karv iná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Ostrav ská 1 nahnutý strom,hrozí pád na dráty el. v edení

50 8120014050 Planý poplach Ne 04.07.2020 21:12 04.07.2020 21:55 Karv iná, Hav ířov , Dolní Suchá 1 osoby zakládají oheň na skládce

51 8120015012 Technická pomoc Ano 16.07.2020 16:17 16.07.2020 16:59 Karviná, Havířov, Podlesí, Dlouhá třída 1 zoč - likvidace bodavého hmyzu

52 8120015269 Požár Ne 19.07.2020 22:34 19.07.2020 22:52 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, Hornosušská 1 Požár telev izoru

53 8120015964 Technická pomoc Ano 27.07.2020 08:35 27.07.2020 09:48 Karviná, Havířov, Město, Na Nábřeží 1 zoč vosy

54 8120016111 Technická pomoc Ano 28.07.2020 18:16 28.07.2020 19:06 Karviná, Havířov, Bludovice, Zámečnická 1 vosy

55 8120016302 Technická pomoc Ano 30.07.2020 11:38 30.07.2020 13:03 Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 1 ZOČ - likvidace hmyzu

56 8120016678 Technická pomoc Ano 03.08.2020 10:53 03.08.2020 11:14 Karviná, Havířov, Bludovice, Oblouková 1 ZOČ - likvidace hmyzu

57 8120016936 Technická pomoc Ano 06.08.2020 08:50 06.08.2020 09:35 Karviná, Havířov, Město, Místní 1 ZOČ - vosy

58 8120016944 Technická pomoc Ano 06.08.2020 09:42 06.08.2020 10:33 Karviná, Havířov, Město, Resslova 1 ZOČ - vosy

59 8120016949 Technická pomoc Ano 06.08.2020 10:54 06.08.2020 11:19 Karviná, Havířov, Bludovice, Na Grůni 1 ZOČ - vosy

60 8120017150 Ostatní pomoc Ne 08.08.2020 06:14 08.08.2020 06:54 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Padlých hrdinů 1 ZZS - žádost o snesení pacienta

61 8120017290 Požár Ne 09.08.2020 17:59 09.08.2020 20:24 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, Hornosušská 1 Požár lednice

62 8120017484 Technická pomoc Ano 11.08.2020 14:26 11.08.2020 14:49 Karviná, Havířov, Město, Mánesova 1 ZOČ - likvidace hmyzu

63 8120017487 Technická pomoc Ano 11.08.2020 14:54 11.08.2020 15:22 Karviná, Havířov, Podlesí, Dlouhá třída 1 zoč - vosí hnízdo

64 8120017896 Technická pomoc Ano 15.08.2020 17:45 15.08.2020 18:17 Karviná, Havířov, Město, Matuškova 1 zoč- likvidace hmyzu

65 8120018278 Technická pomoc Ano 18.08.2020 18:12 18.08.2020 18:37 Karviná, Havířov, Město, Československé armády 1 ZOČ-likvidace hmyzu

66 8120018335 Technická pomoc Ne 19.08.2020 08:30 19.08.2020 09:34 Karv iná, Hav ířov , Podlesí 1 zatopená zásobov ací rampa, ucpaný kanál

67 8120018593 Technická pomoc Ano 20.08.2020 17:41 20.08.2020 18:24 Karviná, Havířov, Dolní Suchá, Prachatická 1 ZoČ - hmyz

68 8120019389 Technická pomoc Ano 27.08.2020 16:58 27.08.2020 17:35 Karviná, Havířov, Město, nám. Republiky 1 zoč - vosí hnízdo

69 8120019397 Technická pomoc Ano 27.08.2020 17:49 27.08.2020 18:39 Karviná, Havířov, Životice, U Stavu 1 ZoČ - hmyz

70 8120019531 Technická pomoc Ano 28.08.2020 16:06 28.08.2020 17:29 Karviná, Havířov, Město, U Stromovky 1 ZoČ - hmyz

71 8120019711 Požár Ne 31.08.2020 05:38 31.08.2020 05:55 Karv iná, Hav ířov , Město, Stav bařská 1 Požár potrav in

72 8120020905 Planý poplach Ne 12.09.2020 16:33 12.09.2020 16:46 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, U Stadionu 1 EPS na PCO

73 8120021138 Planý poplach Ne 15.09.2020 12:22 15.09.2020 12:49 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Slov enského národního pov stání 1 dým ze stupaček

74 8120021146 Technická pomoc Ano 15.09.2020 13:16 15.09.2020 13:45 Karviná, Havířov, Město, Sadová 1 ZOČ - vosy

75 8120021340 Požár Ne 17.09.2020 10:01 17.09.2020 10:16 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Kosmonautů 1 Požár odpadů

76 8120021442 Technická pomoc Ano 18.09.2020 17:21 18.09.2020 17:57 Karviná, Havířov, Šumbark, Okružní 1 ZOČ  - VOSY

77 8120021572 Únik ropných produktů Ne 20.09.2020 17:59 20.09.2020 18:33 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Přátelstv í 1 Proražená olejov á v ana - MěP na místě

78 8120021689 Požár Ne (prázdné) (prázdné) Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá 1 Požár černé skládky pneumatik

79 8120021735 Požár Ne 22.09.2020 18:57 22.09.2020 19:17 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Emila Holuba 1 Požár dřev a (v  ohništi)

80 8120023228 Technická pomoc Ano 05.10.2020 16:23 05.10.2020 17:06 Karviná, Havířov, Dolní Datyně, Na Pěšině 1 ZOČ: hmyz

81 8120023436 Technická pomoc Ano 08.10.2020 09:59 08.10.2020 10:37 Karviná, Havířov, Bludovice, U Stružníku 1 likvidace vos

82 8120024029 Technická pomoc Ne 13.10.2020 23:17 14.10.2020 00:38 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Padlých hrdinů 1 zatopený sklep, kotel v e sklepě

83 8120024566 Technická pomoc Ne 15.10.2020 11:27 15.10.2020 13:30 Karv iná, Hav ířov , Dolní Suchá 1 zatopená silnice, cca 30 cm

84 8120024705 Technická pomoc Ne 16.10.2020 10:35 16.10.2020 10:59 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, Kubelíkov a 1 Odstranění v yv ráceného stromu

85 8120026058 Požár Ne 03.11.2020 15:46 03.11.2020 16:08 Karv iná, Hav ířov , Město, Žákov ská 1 Požár potrav in

86 8120026064 Požár Ne 03.11.2020 18:07 03.11.2020 18:27 Karv iná, Hav ířov , Město, Hlav ní třída 1 Požár potrav in

87 8120026767 Požár Ne 14.11.2020 11:49 14.11.2020 12:20 Karv iná, Hav ířov , Šumbark, Emy Destinnov é 1 Požár potrav in

88 8120027192 Požár Ne 21.11.2020 10:26 21.11.2020 14:07 Karv iná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, Chatov á 1 Požár chaty

89 8120027368 Požár Ne 24.11.2020 13:37 24.11.2020 14:01 Karv iná, Hav ířov , Podlesí, V Zátiší 0 Požár listí na okraji lesa

90 8120028939 Požár Ne 18.12.2020 16:23 18.12.2020 16:46 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, Nov ý Sv ět 1 Požár potrav in

91 8120029379 Požár Ne 25.12.2020 14:26 25.12.2020 14:33 Karv iná, Hav ířov , Město, Mladé Gardy 1 Požár potrav in

92 8120029482 Požár Ne 27.12.2020 18:34 28.12.2020 00:58 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Zelená 1 Požár sazí v  komíně

93 8120029531 Technická pomoc Ne 28.12.2020 11:23 28.12.2020 12:17 Karv iná, Hav ířov , Živ otice, Přátelstv í 1 ohrožující bříza

94 8120029673 Požár Ne 29.12.2020 18:52 29.12.2020 19:23 Karv iná, Hav ířov , Prostřední Suchá, Stará 1 Požár odpadu
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Poř. č.
Evidenční 
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Počet 
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Časové údaje
Adresa
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

IČO: 00306754 

     

Svěřený majetek ke dni 1. 3. 2021 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Na pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

evidenčním 

Katastrální území  

205/2 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé) 

1 205  Bludovice 

205/6 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé) 

4 711  Bludovice 

464/11 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ F. Hrubína) 

8 530  Bludovice 

511/111 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ F. Hrubína) 

3 343  Bludovice 

1272/2 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Selská) 

2 018  Bludovice 

1351/3 
ostatní plocha – jiná plocha  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
231  Bludovice 

1353/1 
zahrada 

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
838  Bludovice 

1353/2 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 

823  Bludovice 

2575/14 
ostatní plocha – jiná plocha  

(hřiště Havířov-Životice) 
402  Bludovice 

2575/16 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(hřiště Havířov-Životice) 

1 287  Bludovice 

2575/17 
zastavěná plocha a nádvoří 

(hřiště Havířov-Životice) 
20  Bludovice 

2694 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Zelená Životice) 

2 701  Bludovice 

2996/1 
zastavěná plocha a nádvoří 

(VÚH ul. Těšínská) 
5 789 1296 Bludovice 

2996/4 
ostatní plocha – zeleň  

(VÚH ul. Těšínská) 
1 949  Bludovice 
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2996/6 
ostatní plocha – zeleň  

(VÚH ul. Těšínská) 
3 407  Bludovice 

2996/7 
ostatní plocha – zeleň  

(VÚH ul. Těšínská) 
1 269  Bludovice 

2996/10 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(VÚH ul. Těšínská) 

2 626  Bludovice 

3212 
zastavěná plocha a nádvoří 

(VÚH ul. Těšínská) 
285 

budova bez 

 č. p./č. ev. 
Bludovice 

133/2 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

418  Havířov-město 

133/4 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

581  Havířov-město 

134 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

7 438  Havířov-město 

331/7 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(dětský park Fibichova) 

1 398  Havířov-město 

620/2 

zastavěná plocha a nádvoří 

(budova s přístupovou 

chodbou k tělocvičně  

ul. Palackého) 

44 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

621 
zastavěná plocha a nádvoří 

(tělocvična ul. Palackého) 
362 1584 Havířov-město 

622/2 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(přístup k tělocvičně  

ul. Palackého) 

178  Havířov-město 

649/1 

ostatní plocha – jiná plocha 

(Multigenerační sportovně-

relaxační areál ul. Lázeňská) 

1914  Havířov-město 

649/2 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(Multigenerační sportovně-

relaxační areál ul. Lázeňská) 

5 142  Havířov-město 

649/4 

zastavěná plocha a nádvoří 

(Multigenerační sportovně-

relaxační areál ul. Lázeňská) 

113 1604 Havířov-město 

833/5 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ 1. máje) 

2 223  Havířov-město 

988/1 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Žákovská) 

5 440  Havířov-město 

988/3  
zastavěná plocha 

(Sportovní hala Žákovská) 
2 670 1548 Havířov-město 
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988/5 

ostatní plocha – jiná plocha  

(komunikace ke Sportovní 

hale Žákovská) 

687  Havířov-město 

988/6 
ostatní plocha – jiná plocha  

(ZŠ Žákovská) 
180  Havířov-město 

1425 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Gorkého) 

8 972  Havířov-město 

2169/1 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Kudeříkové) 

12 877  Havířov-město 

2173/4 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Kudeříkové) 

3  Havířov-město 

2195 
zastavěná plocha a nádvoří 

(Městská sportovní hala) 
4 376 859 Havířov-město 

2200 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál Městské sportovní 

haly, ul. Astronautů) 

21 567  Havířov-město 

2207/1 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(areál Městské sportovní 

haly, ul. Astronautů) 

2 556  Havířov-město 

2207/2 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál Městské sportovní 

haly, ul. Astronautů) 

64 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

2208 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál Městské sportovní 

haly, ul. Astronautů) 

160 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

2215 
zastavěná plocha a nádvoří 

(minigolf ul. Astronautů) 
59 

budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

2217 
ostatní plocha – jiná plocha  

(minigolf ul. Astronautů) 
106  Havířov-město 

2218 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(minigolf ul. Astronautů) 

103  Havířov-město 

3938  

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

390  Havířov-město 

3950/1 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

17 298  Havířov-město 

3951 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

506  Havířov-město 

3952 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
427  Havířov-město 

3953 
zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
519 863 Havířov-město 
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3954 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

2 446  Havířov-město 

3955 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

2 051  Havířov-město 

3956 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

331  Havířov-město 

3957 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
1 347  Havířov-město 

3958 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
537  Havířov-město 

3959 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

1 416  Havířov-město 

3960 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

370  Havířov-město 

3961 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

76  Havířov-město 

3962 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

401  Havířov-město 

3963 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

1 323  Havířov-město 

3964 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
419  Havířov-město 

3965/1 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

1 290  Havířov-město 

3966 
zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
45 

budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

3967 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

912  Havířov-město 

3969 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

331  Havířov-město 

3971 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

222  Havířov-město 

3972 
zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
1 198 244 Havířov-město 

3974 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

206  Havířov-město 
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3975 
ostatní plocha – jiná plocha 

(areál koupaliště) 
389  Havířov-město 

3976 
ostatní plocha – zeleň  

(areál koupaliště) 
59  Havířov-město 

3977 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(areál koupaliště) 

237  Havířov-město 

4037/4 

zastavěná plocha a nádvoří 

(stavba sociálního zařízení 

v parku ul. Na Nábřeží) 

35 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

25/2 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

1 146  Šumbark 

26 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

4 522  Šumbark 

688/6 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

2 804  Šumbark 

691/7 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

5 605  Šumbark 

944/172 
ostatní plocha – zeleň  

(ZŠ M. Pujmanové) 
2 253  Šumbark 

944/588 
ostatní plocha – jiná plocha 

(ZŠ M. Pujmanové) 
86  Šumbark 

944/589 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 

3 435  Šumbark 

944/590 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 

3 098  Šumbark 

2349/2 
ostatní plocha – jiná plocha 

(ZŠ M. Pujmanové) 
104  Šenov u Ostravy 

 

1213/16 

 

ostatní plocha – zeleň  

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova) 

387  Šumbark  

 

1213/17 

 

ostatní plocha – zeleň 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova) 

1 898   Šumbark 

podíl 51/60 
1213/18 

 

ostatní plocha – jiná plocha 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

889   Šumbark 

 

1213/31 
 

ostatní plocha – zeleň 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

527   Šumbark 

 

1213/32 
 

ostatní plocha – zeleň 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

129  Šumbark 
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1213/33 
 

ostatní plocha – zeleň 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

435  Šumbark 

podíl 257/260 
1213/34 

 

ostatní plocha – zeleň 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

78  Šumbark 

podíl 51/60 
1213/35 

 

ostatní plocha – zeleň 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

461  Šumbark 

podíl 51/60 
1214/1 

 

zastavěná plocha a nádvoří 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

1 340 595 Šumbark 

 

1214/2 
 

zastavěná plocha a nádvoří 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

63 595 Šumbark 

 

1214/3 
 

zastavěná plocha a nádvoří 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

301 595 Šumbark 

podíl 257/260 
1214/4 

 

zastavěná plocha a nádvoří 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

129 595 Šumbark 

 

1214/5 
 

zastavěná plocha a nádvoří 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

489 595 Šumbark 

1460/201 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(ZŠ Gen. Svobody) 

9 175  Šumbark 

2105/746 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(hřiště ul. Jedlová  

u ZŠ Moravská) 

4 880  Šumbark 

2469/32 

zastavěná plocha a nádvoří 

(provozní budova –  

Centrum dopravní výchovy) 

223 1269 Šumbark 

2469/35 
ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 
449  Šumbark 

2469/36 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 

4 444  Šumbark 

2469/37 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Centrum dopravní výchovy) 

1 061  Šumbark 

2469/39 
ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 
314  Šumbark 
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302 

zastavěná plocha a nádvoří 

(provozní budova - 

Sportovně rekreační areál  

ul. Zemědělská) 

221 136 Dolní Datyně 

303/1 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

11 721  Dolní Datyně 

303/2 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

983  Dolní Datyně 

303/3 

zastavěná plocha a nádvoří 

(budova skladu – 

Sportovně rekreační areál  

ul. Zemědělská) 

33 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Dolní Datyně 

305 

ostatní plocha – neplodná 

půda  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

406  Dolní Datyně 

306/1 

ostatní plocha – jiná plocha 

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

2 503  Dolní Datyně 

1231/34 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

3992  Prostřední Suchá 

1231/35 
ostatní plocha – zeleň  

(Městský fotbalový areál) 
1 608  Prostřední Suchá 

1231/47 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

2 869  Prostřední Suchá 

1231/62 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
1 248  Prostřední Suchá 

1248/1 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

27 468  Prostřední Suchá 

1248/3 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

148  Prostřední Suchá 

1248/5 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
1 708  Prostřední Suchá 

1248/6 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
771  Prostřední Suchá 

1248/7 
zastavěná plocha a nádvoří 

(Městský fotbalový areál) 
2 567 

budova bez  

č. p./č. ev. 
Prostřední Suchá 

1248/8 
zastavěná plocha a nádvoří 

(Městský fotbalový areál) 
1 480 

budova bez  

č. p./č. ev. 
Prostřední Suchá 
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1248/9 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 

(Městský fotbalový areál) 

89  Prostřední Suchá 

1248/10 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 

(Městský fotbalový areál) 

17  Prostřední Suchá 

1248/11 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace 

(Městský fotbalový areál) 

465  Prostřední Suchá 

1248/12 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
2 058  Prostřední Suchá 

1249/1 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

1 038  Prostřední Suchá 

1250/3 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

412  Prostřední Suchá 

1315/7 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(veřejně přístupné 

sportoviště ul. U Topolů) 

596  Prostřední Suchá 

2484/3 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(hřiště Nový Svět) 

821  Prostřední Suchá 

1952/13 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 

(Multifunkční hřiště) 

2 989  Dolní Suchá 

1981/2 
ostatní plocha – jiná plocha 

(MŠ U Školy) 
400  Dolní Suchá 

1985/1 
zahrada  

(MŠ U Školy) 
633  Dolní Suchá 

 

 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

evidenční 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1296 

Víceúčelová hala  

(ul. Těšínská 2a) 

1972 

2996/1 Bludovice 

budova 

bez  

č. p./č. ev. 

garáž Víceúčelové haly 

(ul. Těšínská) 

1972 

3212 Bludovice 

244 

správní budova koupaliště, včetně 

restaurace, šaten a sociálního zázemí 

1955 

3972 Havířov-město 
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863 

úpravna vody a lékařská ordinace  

(areál koupaliště) 

1955 

3953 Havířov-město 

budova 

bez  

č. p./č. ev. 

plavčíkárna  

(areál koupaliště) 

1955 

3966 Havířov-město 

859 

Městská sportovní hala  

(ul. Astronautů) 

1978 

2195 Havířov-město 

budova 

bez  

č. p./č. ev. 

jiná stavba (garáž) 

(areál Městské sportovní haly, 

ul. Astronautů) 

2207/2 Havířov-město 

budova 

bez 

 č. p./č. ev. 

sklad (garáž)  

(areál Městské sportovní haly) 

1978 

2208 Havířov-město 

1548 
Sportovní hala Žákovská 

2010 
988/3 Havířov-město 

budova 

bez 

 č. p./č. ev. 

stavba občanského vybavení - objekt 

občerstvení a WC (ul. Na Nábřeží) 

2011 

4037/4 Havířov-město 

1584 

stavba občanského vybavení - tělocvična 

(ul. Palackého) 

1960 

621 Havířov-město 

budova 

bez  

č. p./č. ev. 

stavba občanského vybavení - přístupová 

chodba k tělocvičně (ul. Palackého) 

1960 

620/2 Havířov-město 

budova 

bez  

č. p./č. ev. 

správní budova minigolfu 

(ul. Astronautů) 

1992 

2214 
(majetek ČR) 

2215 
Havířov-město 

1604 

stavba občanského vybavení – správní 

budova (Multigenerační sportovně-

relaxační areál ul. Lázeňská) 

2019 

649/4 Havířov-město 

 

595 

 

 

stavba občanského vybavení –  

sportovní centrum, včetně bazénu  

1969 

podíl 51/60 1214/1 

1214/2 

1214/3 

podíl 257/260 1214/4 

1214/5 

Šumbark 

1269 

provozní budova 

(Centrum dopravní výchovy) 

2015 

2469/32 Šumbark 

136 

budova šaten a sociálního zařízení  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

1978 

302 Dolní Datyně 

budova 

bez 

 č. p./č. ev. 

sklad zahradní techniky  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

2014 

303/3 Dolní Datyně 

budova 

bez  

č. p./č. ev. 

provozní budova (část první) 

(Městský fotbalový areál ul. U Hřiště) 

1994 

1248/8 Prostřední Suchá 
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budova 

bez  

č. p./č. ev. 

provozní budova (část druhá) 

(Městský fotbalový areál ul. U Hřiště) 

1994 

1248/8 Prostřední Suchá 

budova 

bez  

č. p./č. ev. 

tribuna 

(Městský fotbalový areál ul. U Hřiště) 

1994 

1248/7 Prostřední Suchá 
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                                /OŠK/2021 
 

Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  
 

Článek I 

Smluvní strany  

 

Poskytovatel:  statutární město Havířov 

Sídlo:  736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

Zastoupen: Mgr. Janou Feberovou, náměstkyní  pro školství a kulturu. 

IČO:  00297488 

DIČ:  CZ00297488 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1 

Číslo účtu:  94-810791/0710 

není zapsán ve veřejném rejstříku  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

 

Příjemce:   Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 

o organizace 

Sídlo:  736 01 Havířov-Životice, Zelená 112/2 

Zastoupen:  Mgr. Blankou Helštýnovou, ředitelkou základní školy 

IČO:  75025569 

DIČ:   

Bankovní spojení: FIO Banka Millennium Plaza, V Celnici 10 

117 21 Praha 1 

Číslo účtu:  2001044637/2010 

zapsán ve veřejném rejstříku  - 25.6. 2003 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 754 

(dále jen „příjemce“)  

 

Článek II 

Předmět a účel smlouvy  

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout v roce 2021 příjemci, 

příspěvkové organizaci zřízené poskytovatelem, na níže uvedený účel a podle dále 

sjednaných podmínek bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 494 022,66 Kč 

(dále jen „finanční výpomoc“), a závazek příjemce finanční výpomoc užít v souladu 

s účelem této smlouvy a vrátit ji poskytovateli ve stanovené lhůtě.  

2. Finanční výpomoc poskytovatel poskytuje příjemci výhradně za účelem předfinancování 

projektu „Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Zelená“, č.j. SFŽP ČR 090536/2020, 

realizovaného v rámci NPŽP 7/2019(dále jen „projekt“). 

3. Dotace na projekt  bude příjemci poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí  ČR    

z p ě t n ě .  

4. Projekt, pro který bude příjemci poskytnuta dotace, bude realizován v roce 2021.  

5. Příjemce prohlašuje, že celkové předpokládané uznatelné náklady na realizaci projektu činí 

581 203,14 Kč. 

6. Příjemce prohlašuje, že dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí činí 85 % 

předpokládaných nákladů a 15 % předpokládaných nákladů z prostředků příspěvkové 

organizace -  sponzorských darů. 
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7. Finanční výpomoc bude poskytovatelem poskytnuta příjemci ve výši 85 % 

předpokládaných uznatelných nákladů, tj. 494 022,66  Kč.  

8. Finanční prostředky na úhradu předpokládaných uznatelných nákladů projektu 

poskytovatel poskytne ve výši:   

85 % formou návratné finanční výpomoci dle § 34 zákona č. 250/2000 Sb.,                      

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rozpočtových pravidlech“) na základě této smlouvy. 

 

Článek III 

Poskytnutí finanční výpomoci  

 

1. Poskytovatel poskytne příjemci finanční výpomoc jednorázovým převodem na účet 

příjemce uvedený v Článku I této smlouvy do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  

2. Příjemce finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji užít na realizaci projektu                          

a za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s právními předpisy.  

3. Poskytnutí finanční výpomoci je bezúročné.  

 

Článek IV 

Závazky příjemce 

 

1. Příjemce finanční výpomoci se zavazuje:  

a) vrátit zpět poskytovateli finanční výpomoci neprodleně po obdržení dotace na projekt, 

nejpozději však do 30.6.2022,  na účet poskytovatele uvedený v Článku I této smlouvy. 

Rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet poskytovatele je den 

jejího odepsání z účtu příjemce. 

b) oznámit poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury písemně nebo ústně 

do písemného protokolu skutečnost, že realizaci projektu nezahájí, anebo projekt 

nedokončí, přičemž uvede důvody. Toto oznámení podá  do 7 dnů od vzniku rozhodné 

skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. Příjemce finanční 

výpomoci je následně povinen vrátit finanční výpomoc zpět poskytovateli v plné výši 

na účet poskytovatele č. 1721604319/0800, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů                 

od vzniku rozhodné skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. 

Rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet poskytovatele je den 

jejího odepsání z účtu příjemce.   

c) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury neprodleně, 

nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu svých identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě a všechny změny související s čerpáním finanční výpomoci. V případě 

změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopii příslušné 

smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů 

smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

d) umožnit poskytovateli v souladu s právními předpisy řádné provedení průběžné             

a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté finanční 

výpomoci, její použití k účelu, který je v souladu s touto smlouvou a předložit                     

ke kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady.  

2. Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutou finanční výpomoc na jiný právní subjekt, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 



 3 

Článek V 

Doložka platnosti 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Poskytnutí předmětné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo 

města Havířova dne…….usnesením číslo……… 

 

Článek VI 

Zvláštní ujednání 

 

1. Příjemce souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené               

na Magistrátu města Havířova.   

2. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zveřejněním informací   

o poskytnutí finanční výpomoci na webových stránkách poskytovatele, příp. v tisku                   

a sdělovacích prostředcích.  

3. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 

budou uveřejněny v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Poskytovatel zajistí 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

 

Článek VII 

Důsledky porušení podmínek 

 

1.  Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně,  poskytovatel  uloží příjemci odvod  

      za porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona o rozpočtových pravidlech. 

 

 2.  Použití  finanční  výpomoci v  rozporu s  účelem  této  smlouvy  nebo  nevrácení  finanční  

      výpomoci  ve stanoveném termínu je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu  

      § 28 zákona o rozpočtových pravidlech. 

 

 

Článek VIII 

Závěrečná ujednání 

 

1. Práva a povinnosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a zákonem o rozpočtových pravidlech.   

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, 

vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této 

smlouvy označeny. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

příjemce finanční výpomoci a zbývající 1 si ponechá poskytovatel.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění 

v Registru smluv. 

https://smlouvy.gov.cz/
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Havířov dne  Havířov dne 

  

Za poskytovatele: Za příjemce:       

  

 

 

…………………………….. 

 

 

………………………………. 

Mgr. Jana Feberová            

náměstkyně pro školství a kulturu   

 

 

 

Mgr. Blanka Helštýnová 

ředitelka základní školy 
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                                /OŠK/2021 
 

Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  
 

Článek I 

Smluvní strany  

 

Poskytovatel:  statutární město Havířov 

Sídlo:  736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

Zastoupen: Mgr. Janou Feberovou, náměstkyní  pro školství a kulturu. 

IČO:  00297488 

DIČ:  CZ00297488 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1 

Číslo účtu:  94-810791/0710 

není zapsán ve veřejném rejstříku  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

 

Příjemce:   Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 

o organizace 

Sídlo:  736 01 Havířov-Životice, Zelená 112/2 

Zastoupen:  Mgr. Blankou Helštýnovou, ředitelkou základní školy 

IČO:  75025569 

DIČ:   

Bankovní spojení: FIO Banka Millennium Plaza, V Celnici 10 

117 21 Praha 1 

Číslo účtu:  2001044637/2010 

zapsán ve veřejném rejstříku  25.6. 2003 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 754 

(dále jen „příjemce“)  

 

Článek II 

Předmět a účel smlouvy  

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout v roce 2021 příjemci, 

příspěvkové organizaci zřízené poskytovatelem, na níže uvedený účel a podle dále 

sjednaných podmínek bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 446 316,39 Kč 

(dále jen „finanční výpomoc“), a závazek příjemce finanční výpomoc užít v souladu 

s účelem této smlouvy a vrátit ji poskytovateli ve stanovené lhůtě.  

2. Finanční výpomoc poskytovatel poskytuje příjemci výhradně za účelem předfinancování 

projektu „Vybudování přírodní zahrady v areálu MŠ U Křížů “, č.j. SFŽP ČR 

089341/2020, realizovaného v rámci NPŽP 7/2019(dále jen „projekt“). 

3. Dotace na projekt  bude příjemci poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí  ČR    

z p ě t n ě .  

4. Projekt, pro který bude příjemci poskytnuta dotace, bude realizován v roce 2021.  

5. Příjemce prohlašuje, že celkové předpokládané uznatelné náklady na realizaci projektu činí 

525 078,11 Kč. 

6. Příjemce prohlašuje, že dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí činí 85 % 

předpokládaných nákladů a 15 % předpokládaných nákladů z prostředků příspěvkové 

organizace -  sponzorských darů. 
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7. Finanční výpomoc bude poskytovatelem poskytnuta příjemci ve výši 85 % 

předpokládaných uznatelných nákladů, tj. 446 316,39 Kč.  

8. Finanční prostředky na úhradu předpokládaných uznatelných nákladů projektu 

poskytovatel poskytne ve výši:   

85 % formou návratné finanční výpomoci dle § 34 zákona č. 250/2000 Sb.,                     

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rozpočtových pravidlech“) na základě této smlouvy. 

 

Článek III 

Poskytnutí finanční výpomoci  

 

1. Poskytovatel poskytne příjemci finanční výpomoc jednorázovým převodem na účet 

příjemce uvedený v Článku I této smlouvy do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  

2. Příjemce finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji užít na realizaci projektu                          

a za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s právními předpisy.  

3. Poskytnutí finanční výpomoci je bezúročné.  

 

Článek IV 

Závazky příjemce 

 

1. Příjemce finanční výpomoci se zavazuje:  

a) vrátit zpět poskytovateli finanční výpomoci neprodleně po obdržení dotace na projekt, 

nejpozději však do 30.6.2022,  na účet poskytovatele uvedený v Článku I této smlouvy. 

Rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet poskytovatele je den 

jejího odepsání z účtu příjemce. 

b) oznámit poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury písemně nebo ústně 

do písemného protokolu skutečnost, že realizaci projektu nezahájí, anebo projekt 

nedokončí, přičemž uvede důvody. Toto oznámení podá  do 7 dnů od vzniku rozhodné 

skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. Příjemce finanční 

výpomoci je následně povinen vrátit finanční výpomoc zpět poskytovateli v plné výši 

na účet poskytovatele č. 1721604319/0800, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů                 

od vzniku rozhodné skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. 

Rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet poskytovatele je den 

jejího odepsání z účtu příjemce.   

c) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury neprodleně, 

nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu svých identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě a všechny změny související s čerpáním finanční výpomoci. V případě 

změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopii příslušné 

smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů 

smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

d) umožnit poskytovateli v souladu s právními předpisy řádné provedení průběžné             

a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté finanční 

výpomoci, její použití k účelu, který je v souladu s touto smlouvou a předložit                     

ke kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady.  

2. Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutou finanční výpomoc na jiný právní subjekt, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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Článek V 

Doložka platnosti 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Poskytnutí předmětné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo 

města Havířova dne …….usnesením číslo….. 

 

Článek VI 

Zvláštní ujednání 

 

1. Příjemce souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené               

na Magistrátu města Havířova.   

2. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zveřejněním informací   

o poskytnutí finanční výpomoci na webových stránkách poskytovatele, příp. v tisku                   

a sdělovacích prostředcích.  

3. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 

budou uveřejněny v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Poskytovatel zajistí 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

 

Článek VII 

Důsledky porušení podmínek 

 

1.  Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně,  poskytovatel  uloží příjemci odvod  

      za porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona o rozpočtových pravidlech. 

 

 2.  Použití  finanční  výpomoci v  rozporu s  účelem  této  smlouvy  nebo  nevrácení  finanční  

      výpomoci  ve stanoveném termínu je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu  

      § 28 zákona o rozpočtových pravidlech. 

 

 

Článek VIII 

Závěrečná ujednání 

 

1. Práva a povinnosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a zákonem o rozpočtových pravidlech.   

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, 

vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této 

smlouvy označeny. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

příjemce finanční výpomoci a zbývající 1 si ponechá poskytovatel.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění 

v Registru smluv. 

https://smlouvy.gov.cz/
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Havířov dne  Havířov dne 

  

Za poskytovatele: Za příjemce:       

  

 

 

…………………………….. 

 

 

………………………………. 

Mgr. Jana Feberová            

náměstkyně pro školství a kulturu   

 

 

 

Mgr. Blanka Helštýnová 

ředitelka základní školy 

 

 



 

 

      Značka smlouvy:         /OŠK/21 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
 

Článek I 

Smluvní strany  

 

Poskytovatel:  statutární město Havířov 

Sídlo:  736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

Zastoupen: ………………………, náměstkyní primátora pro školství a kulturu 

 (Ing. Marcelou Kasalíkovou, vedoucí odboru školství a kultury) 

IČO:  00297488 

DIČ:  CZ00297488 

ID datové schránky:                 7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 

Číslo účtu:  27-1721604319/0800 (výdajový)  

19-1721604319/0800 (příjmový) 

není zapsán ve veřejném rejstříku  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

Příjemce:   

Datum narození:  

Bytem:                    

Bankovní spojení:          

Číslo účtu:   

(dále jen „příjemce“) 

 

Příjemce:  (doplnit název firmy PO nebo podnikající FO) 

Sídlo  

Zastoupen:  

IČO:  

DIČ:  

ID datové schránky:   

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

není zapsán ve veřejném rejstříku/zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u .... soudu v ...., oddíl 

...., vložka ..... 

(dále jen „příjemce“)  

                               

Článek II 

Předmět smlouvy a výše dotace 

 

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) je 

závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově 

určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout, použít na stanovený projekt / 

činnost a dotaci vyúčtovat.   

2. Poskytovatel poskytne příjemci na rok 2021 účelově určenou investiční / neinvestiční 

dotaci ve výši …………… Kč (dále jen „dotace“), a to jednorázovým převodem na účet 

příjemce uvedený v Čl. I, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

3. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.   
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4. Příjemce se zavazuje dotaci užít na úhradu uznatelných nákladů, tj. na úhradu nákladů 

vynaložených v souladu s účelovým určením dotace a za podmínek stanovených touto 

smlouvou a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

schválenými Zastupitelstvem města Havířova dne 23. 9. 2019, č. usn. 210/8ZM/2019, 

zveřejněnými na https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/dotace/poskytovani-dotaci-

z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova (dále jen „Zásady“). Je-li v této smlouvě ke dni 

účinnosti této smlouvy obsaženo ustanovení, které se liší od ustanovení obsaženého 

v Zásadách, má přednost ustanovení obsažené v této smlouvě. 

 

Článek III 

Účel použití dotace 

 

VARIANTA I – poskytnutí dotace na projekt – uvést přesný název projektu 

 

1. Dotaci poskytovatel poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů souvisejících  

s realizací projektu příjemce: „ ……………………………………………… " (dále jen 

„projekt“), a to v souladu s předloženou žádostí o dotaci čj. ………………………….. ze 

dne …………….. 

2. Příjemce je oprávněn použít finanční prostředky poskytnuté dotace výhradně k úhradě 

nákladů souvisejících s projektem, a to dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 

smlouvy. 

3. Příjemce je oprávněn finanční prostředky z dotace poskytnuté na jeho projekt v roce 2021 

čerpat do data uvedeného v Čl. IV odst. 2 písm. f) této smlouvy. 

 

 

VARIANTA II – poskytnutí dotace na úhradu nákladů činností  

 

1. Dotaci poskytovatel poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů souvisejících s činností 

příjemce v roce 2021 (dále jen „činnost“), a to v souladu s předloženou obecnou částí žádosti 

o dotaci čj. ……………………………….. ze dne…………….. 

2. Příjemce je oprávněn použít finanční prostředky poskytnuté dotace výhradně k úhradě 

nákladů souvisejících s činností příjemce, a to dle položkového rozpočtu, který je přílohou 

č. 1 této smlouvy. přičemž poskytnutou dotaci nelze čerpat na úhradu výdajů za položky 

uvedené v čl. III, odstavci 5. Zásad (viz. čl. II odst. 4. této smlouvy). 

3. Příjemce je oprávněn finanční prostředky z dotace poskytnuté na jeho činnost v roce 2021 

čerpat do data uvedeného v Čl. IV odst. 2 písm. f) této smlouvy, a to pouze na úhradu 

závazků za rok 2021.   

 

Článek IV 

Závazky příjemce  

 

1. Příjemce dotace se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky: 

a) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle Čl. III této smlouvy 

a platnými Zásadami, 

b) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele do 

7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, a to  

- na výdajový účet poskytovatele č. 27-1721604319/0800, bude-li nevyčerpané finanční 

prostředky poskytnuté dotace vracet v roce, v němž byla dotace poskytnuta nebo 

https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/dotace/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/dotace/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
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- na příjmový účet poskytovatele č. 19-1721604319/0800, bude-li nevyčerpané finanční 

prostředky vracet v následujícím roce po roce, v němž byla dotace poskytnuta.  

            Jako variabilní symbol platby uvede příjemce vždy své IČO, bylo-li mu přiděleno. 

Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků poskytnuté dotace zpět na účet 

poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.   

c) oznámit poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury písemně nebo ústně 

do písemného protokolu skutečnost, že realizaci projektu/činnosti nezahájí, anebo 

projekt/činnost nedokončí, přičemž uvede důvody. Toto oznámení podá  do 7 dnů od 

vzniku rozhodné skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu/činnosti. 

Příjemce dotace je následně povinen vrátit dotaci zpět poskytovateli v plné výši na 

výdajový účet poskytovatele č. 27-1721604319/0800, a to nejpozději do 14 

kalendářních dnů od vzniku rozhodné skutečnosti, která vedla k nezahájení či 

nedokončení projektu/činnosti.  

    Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet     

    poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.   

2. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na který byly finanční 

prostředky z dotace poskytnuty: 

a) zrealizovat projekt/činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, a naplnit účelové 

určení dle Čl. III této smlouvy, 

b) dosáhnout stanoveného účelu nejpozději do 31. 12. 2021, (u činnosti) /  

dosáhnout stanoveného účelu, tj. zrealizovat projekt, nejpozději do……………..   

(u projektu) 

c) vést oddělenou účetní evidenci projektu/činnosti, a to v členění na náklady financované 

z finančních prostředků poskytnuté dotace a náklady financované z jiných zdrojů,  

d) náklady projektu/činnosti musí být prokázány účetními doklady s náležitostmi podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení 

příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů 

realizovaného projektu/ realizované činnosti není považováno za účetní doklad, 

e) uvést na všech originálech účetních dokladů, k jejichž úhradě byla dotace použita, 

značku této smlouvy a text „Dotace z rozpočtu statutárního města Havířova“. 

V případech, kdy je částka hrazená z dotace nižší než celková částka uvedená na 

dokladu, uvést výši částky, která byla použita na náklady projektu/činnosti, 

f) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování 

realizovaného projektu/činnosti, které je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 

1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“), včetně: 

• závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu/činnosti s uvedením 

jeho/jejich výstupů a celkového zhodnocení, vč. informace o provedené propagaci 

města v souladu s článkem V této smlouvy, 

• seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu/činnosti, 

včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, 

• řádně označených kopií účetních dokladů prokazujících použití dotace, a to včetně 

dokladů prokazujících úhradu uznatelných nákladů, s tím, že tyto doklady musí být 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem 

zaručujícím jejich trvalost,  

 

nejpozději do 25. 1. 2022 (u činnosti) / do ………………2021 (u projektu). 
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Závěrečné finanční vypořádání (vyúčtování) dotace se považuje za předložené 

poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb 

(rozhoduje otisk úředního razítka), osobním podáním na podatelně Magistrátu města 

Havířova, okamžikem dodání datové zprávy do schránky MMH (ID:7zhb6tn) nebo 

okamžikem doručení vyúčtování v elektronické podobě s uznávaným elektronickým 

podpisem.  

g) uchovat řádně, v souladu s právními předpisy, minimálně po dobu 5 let od prvního dne 

roku následujícího po dni poskytnutí dotace, originály všech účetních dokladů 

vztahujících se k podpořené činnosti/projektu, 

h) umožnit poskytovateli v souladu s právními předpisy řádné provedení průběžné  

a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, a to 

zejména kontroly dodržení účelu použití dotace stanoveného touto smlouvou  

a provedení kontroly faktické realizace projektu/činnosti na místě, a dále předložit ke 

kontrole všechny potřebné podklady (účetní doklady a další písemnosti), kterými 

prokáže použití poskytnuté dotace.  

i) nezcizit (neprodat, nedarovat) bez souhlasu poskytovatele dotace movitý majetek 

pořízený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy, nebo 

vyřadit tento majetek po dobu nejméně 5 let ode dne nabytí majetku do vlastnictví, 

nejde-li o věci, které jsou předem určeny k darování a předměty spotřební povahy 

s dobou použitelnosti kratší než jeden rok,  

j) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury neprodleně, 

nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu svých identifikačních údajů uvedených 

v žádosti o poskytnutí dotace nebo v této smlouvě a všechny změny související 

s čerpáním dotace. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví 

k účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn 

identifikačních údajů smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, 

k) dodržet povinnou propagaci a publicitu projektu či činnosti dle článku V této smlouvy, 

l) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury neprodleně, 

nejpozději však do 14 dnů skutečnosti, které mohou mít za následek jeho přeměnu nebo 

zrušení s likvidací jako právnické osoby; v případě přeměny oznámit jeho právního 

nástupce, a zda má zájem, aby na jeho právního zástupce přešla práva  

a povinnosti z této smlouvy,  

m) předložit poskytovateli před svou přeměnou nebo svým zrušením jako právnické osoby 

vyúčtování dotace dle odst. 2 písm. f) tohoto článku, nastane-li tato skutečnost před 

datem, který byl pro vyúčtování stanoven v odst. 2 písm. f) tohoto článku, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. 

3. Příjemce se zavazuje řídit se při použití dotace a při vyúčtování dotace touto smlouvou, 

podmínkami uvedenými v Zásadách a právními předpisy.  

4. Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

5. Příjemce se zavazuje, že bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, v němž bude 

příjemce označen jako dlužník, neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů,  

o této skutečnosti prokazatelně informovat poskytovatele prostřednictvím odboru školství  

a kultury. Bude-li insolvenční řízení zahájeno před vyplacením dotace, je poskytovatel 

oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 7 dnů  

a počíná běžet prvním dnem, následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.  
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Článek V 

Povinnosti příjemce při prezentaci poskytovatele dotace, použití loga města    

 

1. Příjemce je povinen v průběhu realizace podpořeného projektu či činnosti prokazatelným,  

vhodným způsobem informovat veřejnost o poskytnutí dotace statutárním městem Havířov 

a prezentovat statutární město Havířov jako poskytovatele dotace minimálně  

v tomto rozsahu: 

a) informovat veřejnost o poskytnutí dotace statutárním městem Havířov na svých 

webových stránkách a na svých stránkách na sociálních sítích, jsou-li zřízeny, 

umístěním loga statutárního města Havířova buď v sekci partneři, nebo přímo  

u podporovaného projektu, a uvedením informace, že projekt či činnost je finančně 

podporována z rozpočtu statutárního města Havířova, případně informovat veřejnost  

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova také tiskovou zprávou, 

b) umožnit účast zástupců statutárního města Havířova na aktivitách projektu či při 

činnosti příjemce dotace, 

c) na žádost poskytovatele dotace doručí příjemce dotace poskytovateli dotace v termínu 

do 15 dnů ode dne žádosti poskytovatele dotace zprávu o své činnosti / realizaci 

dotovaného projektu, nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak 

 

rozšíření povinností pro příjemce dotace ve výši nad 100.000 Kč:  

 

c) d) uvádět na propagačních materiálech (např. billboardy, roll-upy, plakáty, letáky či 

inzeráty) souvisejících s realizací projektu či činnosti logo statutárního města Havířova  

a informaci, že jde o aktivitu, která byla podpořena poskytovatelem dotace např. 

použitím textu: „Projekt………….. (název akce) je finančně podporován statutárním 

městem Havířov“ nebo „Činnost ………......... (název příjemce dotace) je finančně 

podporována statutárním městem Havířov“, 

d) e) v prostorách realizace projektu či činnosti umístit po dobu konání projektu či činnosti 

reklamní panel, nebo obdobné zařízení s logem poskytovatele dotace a informaci  

o podpoře projektu či činnosti poskytovatelem dotace,  

e) f) v rámci veřejných akcí, v tiskových a výročních zprávách, při tiskové konferenci či 

vystoupení příjemce dotace v televizním, nebo rozhlasovém vysílání, vždy uvést 

statutární město Havířov jako poskytovatele dotace a vyjma vystoupení v rozhlasovém 

vysílání, také vždy připojit logo statutárního města Havířova, 

f) g) v případě zakoupení přístrojového či jiného vybavení financovaného z dotace 

poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova nad 40 000 Kč (dlouhodobý hmotný 

majetek – DHM), označit na viditelném místě tento pořízený majetek umístěním loga 

města Havířova nebo textu obsahujícího informaci o dotaci poskytnuté z rozpočtu 

statutárního města Havířova, a to do 7 dnů od uvedení pořízeného majetku do užívání  

a ponechat ji nainstalovanou po celou dobu jeho využitelnosti, 

další rozšíření povinností pro příjemce dotace ve výši nad 200.000 Kč: 

g) v případě dotace na projekt poskytnout Městskému informačnímu centru Havířov (dále 

jen „MIC“) písemnou informaci o konání projektu, a to v termínu nejméně 30 

kalendářních dnů před zahájením projektu; tuto informaci zašle příjemce na  

e-mailovou adresu info@havirov-info.cz; MIC zajistí zveřejnění informace v kalendáři 

akcí na svých webových stránkách; shodnou informaci ve stejném termínu poskytnout 

tiskovému oddělení odboru kancelář primátora MMH (dále „tiskové oddělení“) 

zasláním na e-mailové adresy tiskmluv@havirov-city.cz a redakce@havirov-city.cz. 

mailto:info@havirov-info.cz
mailto:tiskmluv@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
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h) v případě dotace na činnost poskytnout tiskovému oddělení nejméně dvakrát ročně, 

v termínu do 31. 5. a do 31. 10. písemnou informaci o své činnosti, tuto informaci 

příjemce zašle na e-mailové adresy  tiskmluv@havirov-city.cz a redakce@havirov-

city.cz; tiskové oddělení zajistí případné zveřejnění informace.   

2. Při použití loga města Havířova postupuje příjemce dotace v souladu se Statutem užívání 

loga města Havířova a stanoveným manuálem, zveřejněnými na https://www.havirov-

city.cz/zivotni-situace/ostatni/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova, přičemž subjekty, 

které použijí logo z důvodu tohoto ustanovení, nemusí žádat o udělení souhlasu s použitím 

loga města. 

3. Příjemce dotace je povinen doložit způsob prezentace statutárního města Havířova, a to jako 

povinnou součást závěrečného vyúčtování realizovaného projektu či činnosti. Prezentaci 

poskytovatele dle odst. 1 písm. a) a odst. 2 a 3 tohoto článku doloží příjemce 

fotodokumentací (minimálně 4 fotografie), e-mailovou korespondencí či jinou průkaznou 

formou (např. výstřižek z novin, propagační letáček, vytištěný sken obrazovky). 

4. Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených v tomto článku 

Zásad, jsou neuznatelnými náklady.   

 

Článek VI 

Důsledky porušení podmínek 

 

1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel postupuje dle § 22 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

2. Neoprávněné použití nebo nevrácení dotace ve stanoveném termínu (zadržení dotace) je 

porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů.  

3. Dotace či její část se považují za vrácené dnem, kdy byly odepsány z účtu příjemce ve 

prospěch účtu poskytovatele. 

4. Porušení podmínek uvedených v Čl. IV odst. 2 písm. c), e), f), j), k), l) a m) této smlouvy 

je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

se stanoví následujícím procentem: 

a) předložení finančního vypořádání (vyúčtování) dotace podle Čl. IV odst. 2 písm.  

f) této smlouvy po stanovené lhůtě: 

    do 7 kalendářních dnů      5 % poskytnuté dotace, 

    od 8 do 30 kalendářních dnů             10 % poskytnuté dotace, 

    od 31 do 50 kalendářních dnů              20 % poskytnuté dotace, 

b) porušení podmínky stanovené v Čl. IV odst. 2 písm.  

c), e), j) a l) této smlouvy:     5 % poskytnuté dotace, 

 

d) porušení podmínky stanovené v Čl. IV odst. 2 písm.  

k) a m) této smlouvy:          10 % poskytnuté dotace. 

 

Článek VII 

Doložka platnosti 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: 

Poskytnutí předmětné dotace a uzavření této smlouvy schválila Rada / Zastupitelstvo města 

Havířova dne …………………. usnesením čís. …………………….. . 

mailto:tiskmluv@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/ostatni/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/ostatni/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova
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Článek VIII 

Zvláštní ujednání 

 

1. Příjemce prohlašuje, že byl řádně seznámen se způsobem finančního vypořádání 

(vyúčtování) dotace a obdržel vzor finančního vypořádání (vyúčtování) dotace, který je 

trvale zveřejněn https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/dotace/poskytovani-dotaci-z-

rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova. 

2. Příjemce souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené na 

Magistrátu města Havířova.   

3. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zveřejněním informací   

o poskytnutí dotace na webových stránkách statutárního města Havířova, příp. v tisku  

a sdělovacích prostředcích.  

4. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Poskytovatel zajistí zveřejnění 

smlouvy v Registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a dle Zásad.  

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně 

číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy 

označeny. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

příjemce dotace a zbývající 2 si ponechá poskytovatel.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

VARIANTA I - u smluv nad 50 000 Kč bez DPH  
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění 

v Registru smluv. 

 
VARIANTA II - u smluv 50 000 Kč bez DPH a méně  
Není stanoven konkrétní datum účinnosti smlouvy: 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 

podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření.  
 
 
VARIANTA I – u poskytnutí dotace na projekt 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Položkový rozpočet projektu/činnosti       

 

VARIANTA II – u poskytnutí dotace na činnost  

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Položkový rozpočet projektu/činnosti       

https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/dotace/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/dotace/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://smlouvy.gov.cz/
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…………………………….. 

 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Příloha č. 1 

 

 9 

 

Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 

 

 

 

Požadovaná dotace z rozpočtu města 

(v Kč)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

0 Kč

Místo pro podací razítko

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ                            

souvisejících s projektem / činností, 

na jejichž úhradu bude dotace využita

Náklady na materiál (samostatné hmotné věci, případně jejich soubory, u nichž je předpokládaná doba 

použitelnosti kratší než 1 rok)

UPRAVENÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

PROJEKTU / ČINNOSTI   

k předpokládaným nákladům hrazeným z poskytnuté dotace

PRO ROK 2021

CELKOVÉ NÁKLADY (součet pol. 1. až 11.)

Náklady na poplatky 

Dlouhodobý nehmotný majetek (např. projektová dokumentace, software v ocenění 

nad 60 000 Kč - doba využitelnosti je delší než 1 rok)

Stavba, nástavba, přístavba, stavební úpravy

Opravy, údržba, rekonstrukce a modernizace majetku

Drobný dlouhodobý  nehmotný  majetek  (např. projektová dokumentace, software v ocenění 

od 7 000 Kč do 60 000 Kč - doba využitelnosti je delší než 1 rok)

Dlouhodobý hmotný majetek (samostatné hmotné movité věci, případně jejich soubory, v ocenění 

nad 40 000 Kč, u nichž je doba použitelnosti delší než 1 rok)

Drobný dlouhodobý hmotný  majetek (samostatné hmotné movité věci, případně jejich soubory 

v ocenění do 40 000 Kč, u nichž je doba použitelnosti delší než 1 rok)

Název organizace / u fyzické osoby jméno a příjmení žadatele:

Název projektu / činnosti / sportovního oddílu:

a) činnost politických stran a hnutí a jejich propagaci, včetně volebních kampaní těchto subjektů, a jiné politické aktivity, 

b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tj. na umělecká díla, nemovitosti a movitý majetek s pořizovací cenou nad 40 000 Kč (např. automobily), nejde-li 

o investiční dotaci,

c) pořízení majetku nesouvisejícího s dotovaným projektem či činností (např. vybavení kanceláří a místností), 

d)  daně, daňové odpisy, poplatky a odvody, pokuty a sankce příjemce, vč. úhrady daně plátcům daně z přidané hodnoty, pokud mají nárok na odpočet daně 

na vstupu, bez ohledu na to, zda si tento nárok uplatnili,

e)  splátky půjček, leasingové splátky, úhrady dluhů, s výjimkou zaplacení úvěru nebo půjčky čerpané příjemcem dotace na pokrytí nákladů dotované činnosti 

nebo dotovaného projektu, pokud se koná dříve, než je dotace městem poskytnuta,

f) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, manka a škody, bankovní poplatky, provize, pojištění majetku,

g) mzdy, odměny a obdobná plnění funkcionářům příjemce dotace (pro účely těchto Zásad nejsou za funkcionáře považováni trenéři či vedoucí zájmových kroužků ZŠ 

a SŠ a rozhodčí),

h) pronájmy bytů a jiných soukromých obytných prostor,

i) služby: telekomunikační (telefon, internet), právní, účetní a auditorské, 

j) cestovní náhrady, vyjma:

• úhrady jízdného v hromadných dopravních prostředcích na základě dokladů vystavených dopravcem,

• přepravy osobními automobily na základě pravidel určených a doložených vnitřním předpisem příjemce dotace, při projektech a aktivitách souvisejících s činností 

příjemce pořádaných mimo území města Havířova. Sazba na 1 km jízdy může v takovýchto případech činit maximálně 5 Kč/km,

k) stravování s výjimkou účetních dokladů vystavených poskytovatelem služeb v pohostinství při projektech a aktivitách souvisejících s činností příjemce pořádaných 

mimo území města Havířova,

l) nákup věcí osobní potřeby, jejichž povaha nesouvisí s dotovanou činností nebo projektem,

m) projekty či činnost zahrnující hazardní hry definované zákonem č. 186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách.

Na položky neuvedené v tomto položkovém rozpočtu nelze čerpat poskytnutou dotaci. 

Poskytnutou dotaci rovněž nelze čerpat na úhradu výdajů za položky uvedené v čl. III, odstavci 5. platných Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova, a to na:

Náklady na honoráře, odměny, mzdy  

Náklady na služby (kromě služeb souvisejících s pronájmem - viz řádek č. 2)

1) Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace vyúčtování záloh, které byly hrazeny s použitím dotace. V případě, že zálohy 

hrazené z dotace budou vyšší než skutečně vynaložené náklady, je příjemce dotace povinen ve lhůtě stanovené poskytovatelem rozdíl dotace 

vrátit.

Náklady na pronájmy,vč. záloh na služby a energie (nebytové prostory) 1) 
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1

Armáda spásy v České republice, 

z. s. 40613411 x x x x x 326 000 386 000 420 500

Činnost registrované sociální 

služby terénní program - 

Prevence bezdomovectví Havířov 

v roce 2021 1 981 291 460 000 26.10.2020 31.12.2021

Registrovaná sociální služba terénní 

programy pro osoby bez přístřeší či 

jeho ztrátou ohrožené - pomoc 

při hledání bydlení, zaměstnání, 

tréninkové byty. Ročně cca 40 

uživatelů. 460 000

2

Armáda spásy v České republice, 

z. s. 40613411 x x x x x 26 000 26 000 26 000

Činnost registrované sociální 

služby Sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením Havířov v 

roce 2021 1 518 313 26 000 26.10.2020 31.12.2021

Registrovaná sociálně aktivizační 

služba pro klienty od 60 let a osoby se 

zdravotním postižením od 40 let. 

Ročně cca 40 klientů. 26 000

3

Armáda spásy v České republice, 

z. s. 40613411 x x x x x 80 000 80 000 80 000

Činnost registrované sociální 

služby Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež Havířov v roce 

2021 1 634 168 88 000 26.10.2020 31.12.2021

Registrovaná sociální služba 

nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež (děti od 6 do 15 let 

v problémových životních situacích), 

poskytování bezpečného místa pro 

trávení volného času. Službu využívá 

cca 150 dětí ročně. 88 000

4

Armáda spásy v České republice, 

z. s. 40613411 x x x x x 300 000 300 000 300 000

Činnost registrované sociální 

služby Noclehárna pro muže 

Havířov v roce 2021 2 243 000 330 000 26.10.2020 31.12.2021

Registrovaná sociální služba 

noclehárna pro muže (18 lůžek pro 

muže nad 18 let bez přístřeší, v 

mrazivých dnech tzv. "volné židle", 

hygienického zázemí a poradenství, 

v roce 2020 poskytnutí noclehu cca 

140 mužům). 330 000

5

Armáda spásy v České republice, 

z. s. 40613411 x x x x x 80 000 80 000 80 000

Činnost registrované sociální 

služby Terénní program Havířov 

v roce 2021 491 465 85 000 26.10.2020 31.12.2021

Registrovaná sociální služba terénní 

programy (práce s klienty staršími 18 

let bez přístřeší nebo ohroženými jeho 

ztrátou), vyhledání, podpora a pomoc 

v praktických záležitostech. V roce 

2020 zaznamenáno cca 335 kontaktů. 85 000

6

Armáda spásy v České republice, 

z. s. 40613411 x x x x x 30 000 15 000 30 000

Činnost registrované sociální 

služby Domov Přístav Ostrava - 

Zukalova pro občany města 

Havířova v roce 2021 16 868 635 180 000 30.10.2020 31.12.2021

Příspěvek na činnost domova se 

zvláštním režimem v Ostravě (část 

Moravská Ostrava a Přívoz), jehož 

služeb využívají 3 havířovští občané. 40 000

7

Armáda spásy v České republice, 

z. s. 40613411 x x x x x 30 000 30 000 40 000

Činnost registrované sociální 

služby Domov Přístav Ostrava-

Kunčičky pro občany města 

Havířova v roce 2021 43 421 278 240 000 30.10.2020 31.12.2021

Příspěvek na činnost domova se 

zvláštním režimem v Ostravě-

Kunčičkách, jehož služeb využívají 

4 havířovští občané. 50 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2021 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

Rozhodnutí

ZMH

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Sociální oblast "RS" 2021, 1. kolo 1
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2021 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

Rozhodnutí

ZMH

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

8

Armáda spásy v České republice, 

z. s. 40613411 x x x x x 150 000 150 000 150 000

Činnost registrované sociální 

služby následné péče - Dům pod 

Svahem v Havířově v roce 2021 6 517 888 165 000 26.10.2020 31.12.2021

Registrovaná sociální služba následné 

péče pro muže bez přístřeší starší 18 let 

se závislostí na alkoholu či hráčských 

aktivitách abstinující alespoň 14 dní, 

podpora trvalé abstinence a začlenění 

zpět do společnosti. 165 000

9

Armáda spásy v České republice, 

z. s. 40613411 x x x x x 150 000 150 000 150 000

Činnost registrované sociální 

služby následné péče - 

Vyhlídka Havířov v roce 2021 2 698 300 165 000 26.10.2020 31.12.2021

Registrovaná sociální služba následné 

péče (klienti od 18 let se závislostí 

na alkoholu či hráčských aktivitách 

po řádném absolvování léčby, podpora  

rozvoje kompetencí v tréninkových 

bytech, umožnění přechodu z léčby 

do běžného života). 165 000

10 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 x x x x x x 20 000 25 000

Dofinancování poskytované 

pobytové služby v roce 2021 68 591 000 180 000 30.10.2020 31.12.2021

Příspěvek na činnost domova 

pro osoby se zdravotním postižením, 

jehož služeb využívají 4 havířovští 

občané (2 ve středisku Havířově 

a 2 v Petřvaldu). 25 000

11 BESKYD FM, z. ú. 9470646 x x x x x 9 400 5 000 5 000 Činnost v roce 2021 29 188 900 40 000 12.10.2020 31.12.2021

Příspěvek na činnost domova se 

zvláštním režimem ve Frýdku-Místku, 

jehož služeb využívá 1 havířovský 

občan. 5 000

12

Centrum Dominika Kokory, 

příspěvková organizace 61985929 x x x x x x x x

Činnost organizace v roce 2021 - 

poskytování sociální služby 

Domov pro osoby se ZP 92 751 000 20 000 20.10.2020 31.12.2021

Příspěvek na činnost domova 

pro osoby se zdravotním postižením, 

jehož služeb využívá 1 havířovský 

občan. 5 000

13

Centrum pro rodinu a sociální péči 

z. s. 48804517 x x x x x 10 000 10 000 5 000

BRÁNA - sociálně aktivizační 

služba pro mladé lidi se 

zdravotním postižením v roce 

2021 77 000 10 000 29.10.2020 31.12.2021

Sociálně aktivizační služba pro děti 

a mladé lidi od 12 do 35 let se 

zdravotním postižením - 1 klient 

z Havířova. 5 000

14

Centrum pro rodinu a sociální péči 

z. s. 48804517 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Osobní asistence OASA 

u uživatelů se zdravotním 

postižením v roce 2021 1 067 500 235 000 29.10.2020 31.12.2021

Sociální služba osobní asistence - děti 

a mladí lidé do 30 let se zdravotním 

postižením - 2 klientky z Havířova, 

předpoklad poskytnutí cca 1 900 hodin 

osobní asistence v roce 2021. 10 000

15

Centrum pro rodinu a sociální péči 

z. s. 48804517 x x x x x 15 000 5 000 5 000

Odlehčovací služba RESPIT 

v rodinách pečujících o dítě se 

zdravotním postižením v roce 

2021 61 300 12 000 29.10.2020 31.12.2021

Sociální odlehčovací služba pro rodiny 

se zdravotně postiženými dětmi - 2 

rodiny z Havířova. 10 000

16

Centrum služeb pro neslyšící 

a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 x x x x x 40 000 50 000 50 000

Poskytování tlumočnické služby 

v roce 2021 4 312 088 50 000 21.10.2020 31.12.2021

Bezplatná preventivní sociální služba 

pro neslyšící - zajištění profesionálních 

tlumočníků při nezbytném vyřizování 

a základní sociální poradenství, 

ambulantní i terénní forma služby. 30 000

Sociální oblast "RS" 2021, 1. kolo 2
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17 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 x x x x x x 10 000 10 000

Poskytování tlumočnické služby 

ČUN (Moravskoslezský kraj) v 

roce 2021 1 689 404 15 000 30.10.2020 31.12.2021

Ambulantní i terénní tlumočení pro 

neslyšící z/do znakového jazyka v 

různých životních situacích (úřední 

jednání, lékařské prohlídky, pracovní 

pohovory, každodenní záležitosti, 

volnočasové aktivity). 10 000

18 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 x x x x x x 10 000 10 000

Centrum sociálních služeb ČUN 

Ostrava - sociálně aktivizační 

služby v roce 2021 1 067 634 15 000 30.10.2020 31.12.2021

Sociálně aktivizační služby 

pro sluchově postižené v nepříznivé 

sociální situaci - poradenství a pomoc 

v každodenních záležitostech, při 

hledání práce, sociálně právní pomoc, 

klubová a zájmová činnost. 

Individuální i skupinová podpora 

(přednášky). 10 000

19

Diakonie ČCE - středisko 

v Myslibořicích 00839345 x x x x x x x 4 000

Spolufinancování sociální služby 

Domov pro seniory 

v roce 2021 49 413 425 22 000 30.10.2020 31.12.2021

Příspěvek na činnost domova 

pro seniory, jehož služeb využívá 

1 havířovský občan. 4 000

20 Domov Alzheimer Darkov z.ú. 02496470 x x x x x x

jiný 

projekt 

30 000

jiný 

projekt 

5 000 Vytvoření Senior zahrady 70 000 50 000 29.10.2020 01.07.2021

Projekt spočívá ve vytvoření 

multismyslové zahrady s 

rehabilitačními a relaxačními prvky 

a výběhem pro domácí zvířata v areálu 

domova se zvláštním režimem. Cílem 

je aktivizovat seniory, umožnit 

mezigenerační setkávání (spolupráce s 

MŠ) i aktivní odpočinek. Služeb 

zařízení využívá 16 havířovských 

občanů. 5 000

21

Domov Březiny, příspěvková 

organizace 00847348 x x x x x 75 000 70 000 80 000

Činnost Domova se zvláštním 

režimem v roce 2021 48 665 700 100 000 26.10.2020 31.12.2021

Činnost domova se zvláštním režimem - 

klienti od 55 let se sníženou 

soběstačností a demencí, 18 klientů 

z Havířova. 60 000

22

Domov Březiny, příspěvková 

organizace 00847348 x x x x x 5 000 5 000 10 000

Činnost Domova pro seniory 

v roce 2021 23 998 800 50 000 26.10.2020 31.12.2021

Činnost domova pro seniory - klienti 

od 65 let se zhoršeným zdravotním 

stavem, 3 klientů z Havířova. 12 000

23

Domov Vesna, příspěvková 

organizace 75154391 x x x x x 24 000 23 000 40 000

Poskytování sociální služby 

domova pro seniory v Domově 

Vesna občanům statutárního 

města Havířova 

v roce 2021 56 921 000 50 000 29.10.2020 31.12.2021

Činnost domova pro seniory - klienti 

od 60 let se sníženou soběstačností 

v základních životních dovednostech, 

21 klientů z Havířova. 40 000

24 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 9 000 10 000 10 000

Činnost Charitního domu pro 

seniory v roce 2021 32 398 000 629 000 29.10.2020 31.12.2021

Činnost domova pro seniory 

v Hnojníku - osoby starší 65 let 

a mladší se zdravotním postižením, 

7 klientů z Havířova. 10 000

25 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 10 000 10 000 20 000

Činnost Charitního centra pro 

seniory v roce 2021 3 154 000 102 000 29.10.2020 31.12.2021

Sociálně aktivizační služby pro klienty 

nad 65 let a osoby se zdravotním 

postižením, 14 klientů z Havířova. 15 000

Sociální oblast "RS" 2021, 1. kolo 3
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26 KAFIRA o.p.s. 26588773 x x x x x 15 000 20 000 20 000

Sociální rehabilitace osob se 

zrakovým postižením v roce 2021 4 644 500 33 000 29.10.2020 31.12.2021

Sociální služba sociální rehabilitace 

pro osoby se zrakovým postižením - 

poradenství a pomoc, nácvikové kurzy, 

aktivizační činnosti. Služeb využívají 

2 klienti z Havířova. 10 000

27 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Činnost Krizového centra 

Ostrava v roce 2021 9 148 457 50 000 27.10.2020 31.12.2021

Sociální služba krizová pomoc - jako 

jediné zařízení v kraji poskytuje 

nepřetržitou pomoc ambulantní, 

pobytovou i terénní formou lidem 

v akutní krizi a psychické tísni, 

spolupracuje s psychiatrickými 

odděleními, IZS, školami a jinými 

institucemi. Služba je anonymní, nelze 

přesně evidovat počet klientů 

z Havířova. 50 000

28

Nový domov, příspěvková 

organizace 00847330 x x x x x 20 000 30 000 15 000

Dofinancování nákladů uživatelů 

Nového domova, příspěvková 

organizace - služba Domov se 

zvláštním režimem v roce 2021 6 004 640 45 000 30.10.2020 31.12.2021

Činnost domova se zvláštním režimem 

v Karviné - klienti 

s chronickým duševním onemocněním 

a demencí, 10 klientů z Havířova. 10 000

29

Obecně prospěšná společnost 

Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 x x x x x 8 000 8 000 8 000

Poskytování sociální služby 

Domov pro seniory občanům 

statutárního města Havířova 

v roce 2021 18 514 000 4 000 01.10.2020 31.12.2021

Činnost domova pro seniory 

v Ropici - 1 klient z Havířova. 4 000

30 Podané ruce - osobní asistence 70632596 x x x x x 85 000 120 000 250 000

Poskytování kvalitní domácí péče 

s osobní asistencí v roce 2021 3 725 064 550 000 20.10.2020 31.12.2021

Terénní služba osobní asistence - 

klienti se všemi typy postižení 

a senioři. Předpokládá se poskytnutí 9 

300 hod přímé péče cca 40 klientům 

z Havířova. 250 000

31 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 x x x x x x x 14 000

Poskytování sociální služby 

Domov pro seniory občanům 

statutárního města Havířova 

v roce 2021 24 871 374 30 000 30.10.2020 31.12.2021

Činnost domova pro seniory v Třinci - 

osoby od 60 let se sníženou 

soběstačností, 4 klienti z Havířova. 12 000

32

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ 

TĚŠÍN a.s. 24135160 x x x x x 36 000 25 000 30 000

Poskytování sociální služby 

Domov pro seniory občanům 

statutárního města Havířova 

v roce 2021 3 900 000 200 000 26.10.2020 31.12.2021

Činnost domova pro seniory - osoby 

starší 60 let vyžadující pomoc druhých, 

4 klienti z Havířova. 16 000

Sociální oblast "RS" 2021, 1. kolo 4
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33

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ 

TĚŠÍN a.s.* 24135160 x x x x x 75 000 75 000 75 000

Poskytování sociální služby 

Domov se zvláštním režimem 

občanům statutárního města 

Havířova v roce 2021 6 050 000 200 000 26.10.2020 31.12.2021

Činnost domova se zvláštním režimem 

(osoby starší 50 let s různými typy 

demencí, 3 klienti z Havířova) 15 000

34

SENIOR DOMY POHODA 

Jablunkov a.s. 03041573 x x x x x 10 000 10 000 20 000

Poskytování sociální služby 

Domov se zvláštním režimem 

občanům statutárního města 

Havířova v roce 2021 15 638 700 30 000 30.10.2020 31.12.2021

Činnost domova se zvláštním režimem - 

osoby starší 50 let s různými typy 

demencí, 5 klienti z Havířova. 15 000

35 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 0 17 000 17 000

Poskytování  služeb Domova 

pro seniory občanům  města 

Havířova v roce 2021 32 690 000 70 000 26.10.2020 31.12.2021

Činnost domova pro seniory 

v Komorní Lhotce, 5 klientů 

z Havířova. 20 000

36 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 50 000 80 000 95 000

INTERVENČNÍ CENTRUM 

Havířov - odborné sociální 

poradenství v roce 2021 2 558 000 105 000 30.10.2020 31.12.2021

Činnost intervenčního centra - 

poskytování odborné pomoci 

a podpory osobám od 16 let 

ohroženým domácím násilím či jinými 

trestnými činy s ním souvisejícími. 105 000

37 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 50 000 80 000 90 000

Občanská poradna Havířov - 

odborná pomoc a poradenství v 

roce 2021 1 307 500 100 000 30.10.2020 31.12.2021

Činnost poradny - bezplatné odborné 

sociální poradenství pro klienty od 16 

let v nepříznivé sociální a životní 

situaci, široký okruh řešené 

problematiky. 100 000

38 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 187 000 196 000 210 000

Poradna pro rodinu Havířov - 

krizová pomoc v roce 2021 680 000 230 000 30.10.2020 31.12.2021

Služba krizové intervence pro děti od 6 

do 18 let v náročných životních 

situacích, spolupráce s OSPOD, vysoce 

specializovaná pomoc. 230 000

39 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 130 000 138 000 150 000

Poradna pro rodinu Havířov - 

odborné sociální poradenství 

a terapie v roce 2021 617 000 175 000 30.10.2020 31.12.2021

Činnost poradny - bezplatné odborné 

sociální poradenství při problémech 

v partnerských 

a rodinných vztazích, mediace, terapie. 175 000

40

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 29 000 40 000 60 000

Činnost Domova pro seniory 

v Horní Suché v roce 2021 12 996 000 100 000 30.10.2020 31.12.2021

Činnost domova pro seniory - osoby 

nad 65 let se sníženou soběstačností, 

14 klientů z Havířova. 54 000

41

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 64 000 64 000 70 000

Činnost Domova pro seniory 

v Orlové v roce 2021 25 002 000 80 000 30.10.2020 31.12.2021

Činnost domova pro seniory osoby nad 

65 let se sníženou soběstačností, 11 

klientů z Havířova. 54 000

Sociální oblast "RS" 2021, 1. kolo 5
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42

Společnost pro ranou péči, pobočka 

Ostrava 75095017 x x x x x 25 000 20 000 30 000

Zajištění sociální služby raná 

péče pro rodiny dětí se zrakovým 

postižením a kombinovaným 

postižením 

v roce 2021 145 200 36 000 29.10.2020 31.12.2021

Poskytování služby raná péče rodinám 

dětí do 7 let se zrakovým 

a kombinovaným postižením - 

konzultace, instruktáž, odborné 

poradenství pro cca 105 rodin v MS 

kraji, z toho 1 - 3 z Havířova. 20 000

CELKEM 659 293 524 5 357 000 2 805 000

*

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

/v Kč/

3 550 000

2 805 000

745 000

Schválený objem pro oblast sociální "RS"

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti sociální "RS" pro 2. dotační kolo 

celkem 

Na základě oznámení o propachtování závodu ze dne 18. 12. 2020 bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřena s pachtýřem.

Sociální oblast "RS" 2021, 1. kolo 6
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1 ADAM - autistické děti a my, z.s. 22867368 118 13 138 0 269

50 000 

(projekt 

Terapie 

pro děti s 

autismem)

60 000 

(projekt 

Terapie 

pro děti s 

autismem)

60 000 

(projekt 

Terapie pro 

děti s 

autismem) Činnost spolku v roce 2021 224 000 105 000 26.10.2020 31.12.2021

Spolek organizuje aktivity pro děti 

s PAS i pečující osoby. Sportovní 

terapie, dramaterapie a nácvik 

sociálních dovedností pro děti s 

autismem na 2. stupni ZŠ. Kroužky 

vedeny za odborné podpory 

behaviorální terapie zkušeným 

psychologem. Spolek pečuje o cca 130 

dětí s autismem včetně jejich rodin. 70 000

2 ADRA, o.p.s. 61388122 0 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000

Podpora dobrovolnictví ADRA 

na území města Havířova 2021 1 347 282 300 000 30.10.2020 31.12.2021

Zajištění přípravy a vyslání min. 160 

dobrovolníků k dětem, 

handicapovaným, hospitalizovaným 

a seniorům v spolupracujících 

organizacích i do domácností, činnost 

zastřešují školení koordinátoři a 

supervizoři. ADRA dále provozuje 

charitativní obchůdky, sociální šatník, 

šicí koutek, poskytuje polévku zdarma 

osobám bez přístřeší. 300 000

3 APROPO z. s. 69206244 0 0 1 71 72 20 000 20 000 20 000

Celoroční podpora zdraví občanů 

s tělesným postižením v roce 

2021 184 000 76 000 26.10.2020 31.12.2021

Spolek zabezpečuje podporu a pomoc 

zdravotně postiženým formou 

poradenských konzultací, 

zprostředkování osobní asistence, 

návštěv rehabilitačních zařízení, 

pořádáním rekondičních pobytů 

a setkání, sportovních aktivit. Během 

letního období se uskuteční tradiční 

ozdravně vzdělávací rekondiční pobyt 

pro těžce tělesně postižené členy 

spolku (včetně zajištění asistentů 

a fyzioterapeutů) . 25 000

4

INNA z.s. Havířov onkologická 

organizace 22858644 0 0 0 0 0 16 000 20 000 20 000 Činnost spolku v roce 2021 88 300 35 300 27.10.2020 31.12.2021

Spolek sdružuje pacienty 

po onkologické léčbě, pomáhá jim 

zapojit se zpět do života a organizuje 

osvětové preventivní akce - Jablíčkový 

den, Český den proti rakovině, 

odborná školení a přednášky na 

školách a v kolektivech. 35 000

5 Nadační fond Pavla Novotného 04918304 0 1 5 70 76

5 000 

(dobrov. 

činnost bez 

porad. 

Centra 

Života)

5 000 

(dobrov. 

činnost bez 

porad. 

Centra 

Života)

5 000 

(dobrov. 

činnost bez 

porad. 

Centra 

Života)

Dobrovolnická činnost 

u pacientů v nemocnici 

s poliklinikou Havířov 

a poradenské Centrum Života 

v roce 2021 1 279 499 100 000 30.10.2020 31.12.2021

Pravidelná činnost vyškolených 

dobrovolníků mezi onkologickými 

pacienty havířovské nemocnice - 

nabízejí především psychickou, 

morální a osobní pomoc. 5 000

Rozhodnutí 

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021   

v Kč 
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Název organizace IČO     

Členská základna 
Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt 

/ činnost 

v roce 2021 

v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021
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v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 
Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt 

/ činnost 

v roce 2021 

v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021

6 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 27163059 0 0 0 0 0 10 000 5 000 5 000

Činnost konzultanta 

a konzultačního střediska pro 

oblast bezbariérového užívání 

staveb dle 398/2009 Sb., pro 

správní obvod města Havířov 

v roce 2021 35 000 10 000 15.10.2020 31.12.2021

Posuzování projektových dokumentací 

z hlediska bezbariérovosti, odborné 

poradenství pro projektanty 

i zdravotně postižené při stavebních 

úpravách bytů, vydávání stanovisek, 

účast na kolaudacích. 5 000

7

Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Karviná 00426458 8 12 21 231 272 345 800 376 000 500 000

Senior doprava ČČK Karviná ve 

městě Havířov 

v roce 2021 575 600 500 000 30.10.2020 31.12.2021

Služba pro seniory nad 75 let - doprava 

automobilem s vyškoleným řidičem k 

lékaři či na úřad. Maximálně 8 jízd 

měsíčně, klient hradí 20 Kč za jízdu (z 

permanentky). Zájem klientů o službu 

stále roste. 500 000

8

Organizace pro pomoc uprchlíkům, 

z.s. 45768676 0 0 0 0 0 x x x

Dobrovolnický program OPU - 

Volnočasový klub v roce 2021 44 000 44 000 29.10.2020 31.12.2021

Provoz volnočasového klubu pro 

cizince na území Havířova - zejména 

seniory a matky s dětmi ubytované ve 

střediscích Správy uprchlických 

zařízení - s cílem zlepšit jazykové 

schopnosti a sociální začlenění. 

Zapojení koordinátorů a dobrovolníků 

z řad veřejnosti, program má akreditaci 

MV ČR. Předpokládá se účast cca 10 

dospělých a 10 dětí 1x měsíčně. 0

9 Podané ruce, z. s. 70305731 0 3 3 65 71

38 000 

na projekt 

Canisterapi

e

25 000 

na projekt 

Canisterapi

e

25 000 

na projekt 

Canisterapi

e Činnost spolku v roce 2021 750 956 38 000 29.10.2020 31.12.2021

Spolek poskytuje canisterapii - velmi 

žádanou formu terapie vedenou 

školenými dobrovolníky s využitím 

vycvičených a testovaných psů, klienti 

jsou všech věkových kategorií - 

psychicky nemocní nebo tělesně 

postižení, osamělí senioři, děti 

v dětských domovech. 30 000

10 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 0 0 0 0 0 x 70 000 20 000

Zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením 

v Havířově v roce 2021 3 000 000 500 000 30.10.2020 31.12.2021

Cílem projektu je udržet a rozšířit 

provoz chráněné dílny v Havířově na 2 

směny, v roce 2020 zde pracovalo 7 

osob se zdravotním postižením 

dlouhodobě evidovaných na ÚP. 

Provozovna zajišťuje praní, žehlení, 

mandlování a expedici prádla. 25 000

Sociální oblast "S" 2021, 1. kolo 2
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Název organizace IČO     

Členská základna 
Doba, v níž 

má být 
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účelu
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v Kč
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2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč
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doručení 

žádosti 

na rok 

2021

11

Sdružení obrany spotřebitelů 

Moravy a Slezska, z.s. 22831738 0 0 0 0 0 x x 10 000

Vzdělávání pro seniory 

a zdravotně postižené 

v Havířově v roce 2021 30 000 20 000 30.10.2020 31.12.2021

Cílem projektu je vzdělávací 

a osvětovou činností ochránit 

zranitelné spotřebitele (seniory 

a zdravotně postižené) před 

protiprávním jednáním a zvýšit jejich 

povědomí o právech a vlastní 

odpovědnosti. Projekt zahrnuje 

vzdělávací besedy s konzultací pro 

min. 60 občanů Havířova, distribuci 

vzdělávacích křížovek s praktickými 

radami pro spotřebitele. 0

12

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 65399447 0 0 1 125 126 12 000 12 000 13 000 Rekondiční pobyt 197 000 17 000 30.10.2020 31.12.2021

Cílem projektu je naučit nevidomé 

orientaci v neznámém prostředí, 

seznámit se sociálně právními 

předpisy, které se k nevidomým 

vztahují a poskytnout rehabilitační 

procedury. Důležitá je výměna 

osobních zkušeností a sdílení s lidmi 

podobně postiženými. 17 000

13 Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. 48809098 0 0 0 115 115 5 000 5 000

5 000 

(projekt 

nerealizová

n kvůli 

koronaviru, 

dotace 

nečerpána)

Rekondiční pobyt s edukací 

a rehabilitací 26 525 5 000 29.10.2020 30.11.2021

27. rekondiční pobyt pro pacienty se 

stomií (vývod), jsou edukováni, jak o 

stomii pečovat, jsou zde prezentovány 

novinky firem z oboru, zajištěna je 

rehabilitace a doprovodný program k 

udržení fyzické i psychické kondice. 

Z Havířova je 7 osob. Pobyt se 

v roce 2020 neuskutečnil kvůli 

koronavirovým opatřením. 5 000

14 SPMP ČR pobočný spolek Haviřov 70984964 0 0 0 0 0 65 000 65 000 65 000

Činnost pobočného spolku 

a náklady na provoz v roce 2021 240 000 120 000 30.10.2020 31.12.2021

Spolek se věnuje lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením - nabízí 

aktivní využití volného času, 

rehabilitace, sportovní kroužky a akce 

(turnaj ve stolním tenise 

o pohár primátora, bowlingový turnaj), 

arteterapie, muzikoterapie, 

rehabilitační pobyty, setkání rodin 

s odborníky.  O 45 handicapovaných 

pečuje cca 44 opatrovníků a příznivců 

spolku. 65 000

15 Společnost senior, z.s. 26595982 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000

XXIII. Ročník časopisu 

SeniorTip 300 000 40 000 21.10.2020 31.12.2021

23. ročník časopisu SeniorTip - 

kulturní čtvrtletník, informuje 

o kulturních akcích, činnosti klubů 

seniorů, zajímavostech a předkládá 

tipy na výlety. Náklad v roce 2020 činil 

5 000 ks v rozsahu 24 stran. 25 000

Sociální oblast "S" 2021, 1. kolo 3
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Název organizace IČO     

Členská základna 
Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu
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2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč
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Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021

16 Spolek AktivSen 06919880 0 0 0 172 172 x 5 000 5 000

Podpora provozu 

Multigeneračního centra Lučina 

2021 1 650 000 50 000 29.10.2020 31.12.2021

Cílem činnosti centra Lučina je 

posílení komunitního života, propojení 

generací, pestrá nabídka aktivit pro 

veřejnost v jakémkoliv věku. Na rok 

2021 jsou plánovány besedy, 

přednášky, workshopy, kurzy a 

kulturní akce, ročně centrum navštíví 

min. 750 osob. 0

17 "Sportovní-klub.cz" 22815783 2 3 5 31 41 x x 5 000

Děti a mládež z dětských domovů 

na rafty! 50 000 25 000 30.10.2020 30.09.2021

3. ročník projektu umožní zpřístupnit 

21 dětem z dětských domovů vodní 

turistiku formou týdenního pobytu na 

řece Dunajec (příp. české řece dle 

podmínek). Dotace bude využita 

k pořízení základního vodácké 

vybavení (záchranné a ochranné 

prostředky). 5 000

18

Svaz postižených civilizačními 

chorobami 

v ČR, z.s., Základní organizace 

Havířov KARDIO 66182921 130 40 000 50 000 50 000

Činnost SPCCH v ČR, z.s., ZO 

Havířov KARDIO a jejího 

komunitního centra v roce 2021 182 500 63 000 19.10.2020 31.12.2021

Edukační, pohybové a volnočasové 

aktivity pro osoby s civilizačními 

chorobami - kardiovaskulárními, 

respirickými a metabolickými, ZO má 

130 členů převážně seniorského věku. 

Cílem aktivit je zabránit prohlubování 

postižení, zlepšit zdravotní stav 

i společenské začlenění. 45 000

19

Svépomocná společnost Mlýnek, 

z.s. 01821504 0 0 0 62 62 5 000 5 000 10 000 Činnost spolku v roce 2021 772 900 15 000 15.10.2020 31.12.2021

Činnost svépomocného spolku lidí 

s duševním onemocněním, poskytnutí 

intenzivní péče s cílem zlepšit 

zdravotní stav uživatelů, pochopit 

a přijmout své onemocnění, klub 

nabízí pestrou paletu aktivizačních 

činností a terapií, aktuálně jej 

navštěvují 3 občané Havířova. 15 000

CELKEM 10 977 562 2 063 300 1 172 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

1 250 000

1 172 000

78 000

Schválený objem pro oblast sociální "S"

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v sociální oblasti "S" pro 2. dotační kolo 

celkem 

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

Sociální oblast "S" 2021, 1. kolo 4
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1 Apoštolská církev, sbor Havířov 63024829 x x x x x 12 000 15 000 15 000

Den dětí na Šumbarku v roce 

2021 37 000 24 000

02.11.2020, 

poštou 

30.10.2020 30.06.2021

Tradiční akce pro děti na starém 

Šumbarku (pódium, skákací hrad, 

odpolední program na 10 stanovištích, 

balíček v ceně 25 Kč/účastník, celkem 

cca 300). 15 000

2 Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. 22736441 x x x x x x 40 000 100 000 Folklorní (Ne)fest v roce 2021 550 000 350 000

02.11.2020, 

poštou 

30.10.2020 31.05.2021

Akce 28.-29.5.2021 v letním kině 

k uchování a rozvíjení tradic 

a folkloru, pestrý program souborů 

i z Polska, Slovenska, nabídka řemesel, 

jarmark a další aktivity. Novinka je 

slavnostní koncert 

v předvečer festivalu. 200 000

3 Jiří Erlebach

výkonný 

umělec x x x x x x 5 000 25 000 Předvánoční koncert v roce 2021 32 000 25 000 21.10.2020 31.12.2021

Pořádání tradičního předvánočního 

koncertu v evangelickém kostele, host. 

V. Mudriková (Slovensko), ZUŠ 

Havířov. 25 000

4

Evangelikální společenství křesťanů, 

z.s. 68321236 x x x x x 0 50 000 50 000

Činnost studentského rock-pop 

sboru Fusion v roce 2021 125 000 75 000

02.11.2020, 

poštou 

31.10.2020 31.12.2021

Sbor Fusion pořádá pravidelné 

koncerty pro školy (program EXIT 

TOUR), pro veřejnost, pravidelné turné 

po ČR i mezinárodní, letní kempy 

(účast 180 lidí), pravidelně zkouší, 

organizuje workshopy - hudební 

nástroje, tanec, drama, sólový zpěv, 

foto, video. 70 000

5 Fotoklub Havířov, z.s. 08239100 0 0 0 x x x x 15 000 Činnost spolku v roce 2021 32 000 15 000 21.10.2020 31.12.2021

Od r. 2003 - volné sdružení amatér. 

fotografů při MKS Havířov, od r. 2019 

registrovaný spolek. Činnost je 

založena na fotografické tvorbě, 

výstavní činnosti, pořádání 

významných akcí (od r. 2005 projekt 

REGIONFOTO, dvouletá perioda, 

i zahraničních fotografů-organizace). 

Dotace by umožnila i částečnou 

obnovu majetku. 10 000

6

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x x 100 000 100 000 Havířovský majáles 2021 135 000 135 000 26.10.2020 30.04.2021

Majáles v r. 2019 měl velmi slušnou 

účast, ohlasy veskrze kladné. Rok 2020 

se  nekonal. V r. 2021 větší důraz na 

zapojení SŠ z Havířova-Šumbarku, 

zábavné odpoledne 

s večerním programem, koncert 

nezávislých studentských skupin 

z jednotlivých SŠ, občerstvení ve 

stáncích. 135 000
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7 Hornická kapela z.s. 02863235 x x x x x 100 000 80 000 80 000 Činnost spolku v roce 2021 500 000 250 000 29.10.2020 31.12.2021

HK je středně velký dechový orchestr s 

historií do r. 1908. Program je složen 

tak, aby oslovil co nejvíce posluchačů. 

Účast na mezinárodním festivalu v 

Polsku 9.6.2019 - 1. místo, účast na 

mnoha dalších akcích. 80 000

8 Hudba nezná hranice, z.s. 07501706 x x x x x x x 30 000 Činnost v roce 2021 233 500 65 000 30.10.2020 31.12.2021

Nezisková organizace (vznik 2018), 

podporující talentované děti v 

houslovém souboru, hrajícím 

netradiční rockové pecky na velkých 

samostatných koncertech. Soubor 

s názvem THE STRINGS se pravidelně 

2x týdně schází, nacvičují sklady, 1x 

ročně výjezdní soustředění. 65 000

9 Miriam Chrapková občan x x x x x x x x

Bludovické lidové slavnosti 

v roce 2021 70 000 50 000 30.10.2020 31.12.2021

Paní Chrapková je členem 

bludovických nadšenců, kteří již 5 let 

pořádají bez cizí finanční pomoci 

bludovické lidové slavnosti 

k podpoře lidových tradic 

a sousedských vztahů. Spojením 

s dotací by došlo k zapojení větší 

místní komunity. 30 000

10 Rostislav Jež 68896387 x x x x x 70 000 147 000 120 000

Hudební koncerty ve Stolárně v 

roce 2021 640 000 210 000 26.10.2020 31.12.2021

Tradice klubu STOLÁRNA od 

r. 2003 v pořádání kulturních a 

charitativních akcí, 44 večerů 

v r. 2019 (MONKEY BUSINESS, 

MŇÁGA A ŽĎORP, koncert dětí - 

THE STRINGS, dvě karnevalová 

odpoledne pro rodiče s dětmi za 

symbolické, dobrovolné vstupné, 

a další akce). 190 000

11

Klub přátel hornického muzea v 

Ostravě, z. s. 41033035 x x x x x 20 000 10 000 10 000

25. Setkání hornických měst 

a obcí ČR v Mostě v roce 2021 91 500 25 000 26.10.2020 30.09.2021

Nejvyšší společenské setkání všech 

spolků ČR, Slovenska, Německa 

a Maďarska, ve dnech 10. - 12. 9. 

2021, připomínající si hornickou 

minulost i současný život hornických 

klubů 

a spolků. 10 000

12

Klub přátel školy, Havířov-

Prostřední Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 450 000 400 000 400 000 MISS RENETA 2021 1 240 000 380 000 30.09.2020 30.06.2021

28. ročník mezinárodní soutěže 

studentek středních škol pod názvem 

Hvězdy Hvězdám 

(ČR,Slovensko,Polsko). Náklady 

profinancované v r. 2020 ve výši 70 

672,80 Kč, budou využity v roce 2021. 360 000

Kulturní oblast 2021, 1. kolo 2
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13

Klub přátel školy, Havířov-

Prostřední Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 20 000 20 000 20 000 K-MODE 2021 105 000 20 000 30.09.2020 31.12.2021

Netradiční módní přehlídka dovedností 

žáků školy s použitím netradičních 

materiálů, v tradičním duchu. Program 

je pojat jako loutkové divadlo. 20 000

14

Klub rodičů a přátel Základní 

umělecké školy Bohuslava Martinů 

Na Schodech 1, Havířov-Město, z.s. 63025124 x x x x x 30 000 30 000 30 000

Rozvoj talentovaných žáků - 

soutěžní činnost v roce 2021 100 000 50 000 26.10.2020 31.12.2021

Klub podporuje účast žáků ZUŠ na 

mezinárodních soutěžích a přehlídkách, 

žáci prezentují školu 

i město Havířov (hra na klavír, housle, 

pěvecké soutěže klasické 

i populární hudby). 50 000

15 Soňa Livečková Malinová 47174391 x x x x x 40 000 25 000 40 000

Provoz Galerie Krystal v roce 

2021 176 950 80 000 29.10.2020 31.12.2021

Pořádání výstav, vernisáží, kulturních 

akcí, komentovaných prohlídek, 

workshopů a výtvarných dílen (pro dětí 

i dospělé - velký zájem). Galerie byla 

zařazena do tištěné verze ART MAP, 

ČT odvysílala již několik reportáží, 

čímž se mění povědomí o galerii. 50 000

16

Místní skupina Polského kulturně-

osvětového svazu v Havířově-

Bludovicích z.s. 69624054 x x x x x 115 000 100 000 110 000

Činnost folklorního souboru 

Bledowice v roce 2021 403 000 170 000

02.11.2020, 

poštou 

30.10.2020 31.12.2021

MS PZKO vznikla v r. 1947, cílem je 

udržovat lidové tradice a zvyky 

Těšínského Slezska, pořádání akcí 

(např. Slezské dožínky, výstavy, 

celovečerní vystoupení - 100 

účinkujících), účast na soutěžích (např. 

finále soutěže "Takoví jsme"), i na 

mezinárodních festivalech 

(reprezentace na Světovém folklorním 

festivalu v Rzerszowie - 

r. 2019). 130 000

17 Nadace LANDEK  Ostrava 60340053 x x x x x 10 000 10 000 15 000

Těžní věže - Hornický kalendář 

2022 111 000 30 000 29.10.2020 31.12.2021

Hlavní činností nadace je záchrana 

a údržba hornických památek 

a dokumentů. Obsahem projektu je 

příprava a vytištění nástěnného 

kalendáře, ilustrovaného perokresbami 

těžních věží hlubinných dolů, pro r. 

2022 je to 24. vydání. 15 000

18 Okresní organizace ČSŽ Havířov 03838871 x x x x x

15 000 

+ 15 000 

jiný 

projekt 

10 000 

+ 10 000 

jiný 

projekt 30 000 Činnost spolku v roce 2021 48 000 35 000 29.10.2020 31.12.2021

Náplní činnosti je aktivní využívání 

volného času organizováním akcí 

hlavně pro seniory, ale i děti. Součástí 

ČSŽ je soubor Havířovské babky, 

bezplatně vystupující na akcích v rámci 

celého MSK 

i v zahraničí (festival v Polsku). 30 000

Kulturní oblast 2021, 1. kolo 3
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19

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 65399447 x x x x x 7 000 9 000 10 000

Festival dny umění nevidomých 

na Moravě (DUN) 14 000 12 000 30.10.2020 31.12.2021

V r. 2021 proběhne 27. ročník festivalu 

(DUN), cílem je vzájemná 

plnohodnotná komunikace, začlenění 

hendikepovaných do světa zdravých 

(putovní výstava 

s vernisáží v Městské knihovně 

Havířov). 12 000

20 Spolek havířovských fotografů z.s. 03274420 x x x x x 15 000 15 000 15 000 Činnost spolku v roce 2021 36 000 23 000 26.10.2020 31.12.2021

Sdružení fyzických osob zabývajících 

se fotografováním, pořádáním výstav, 

školení, seminářů, besed (od založení 

40. výstav, 

v r. 2019 tři výstavy v kavárně Caffé 

Vergnano). 15 000

21

Spolek Němců Těšínského Slezska, 

z. s. 45215910 x x x x x x x 5 000 Činnost spolku v roce 2021 73 500 33 000 23.10.2020 31.12.2021

Cílem spolku je udržení tradice 

a uvědomění si sounáležitosti členů 

jako národnostní menšiny (vlastní 

pěvecký soubor, pořádání Přednášky z 

dějin v Knihovně Šrámkova, vyučování 

německého jazyka pro veřejnost 

rodilým mluvčím, zajišťování letního 

tábora pro mládež v Německu, a další 

akce). 10 000

22

Spolek přátel historie města 

Havířova, z.s. 03744132 x x x x x 12 000 35 000 40 000 Činnost spolku v roce 2021 52 000 50 000 30.10.2020 31.12.2021

Spolek se zabývá podporou 

a uchováním historického dědictví 

města Havířova a obcí před jeho 

vznikem. Provozuje stránky 

internetové, fb (přes 5800 členů), 

pořádá výstavy, vydává tištěný 

"Havířovský zpravodaj o historii 

města" (200 ks), připravuje publikaci 

"Havířovské sochy". 50 000

23 Spolek VONIČKA  Havířov, z.s. 26984202 x x x x x 130 000 200 000 200 000 Činnost spolku v roce 2021 580 000 340 000 26.10.2020 31.12.2021

Již 30 let (více než 1 000 vystoupení 

doma i v zahraničí) systematicky 

pracuje s dětmi a mládeží (57 dětí, věk 

6 - 21 let), vede je k lásce k lidovému 

umění, v pravidelných celoročních 

zkouškách, víkendových soustředěních 

a týdenní letní umělecké škole na H. 

Bečvě.  300 000

Kulturní oblast 2021, 1. kolo 4
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24 VIKING AGENCY s.r.o. 26869845 x x x x x 100 000 120 000 120 000

Líheň 2021 - Mezinárodní soutěž 

amatérských hudebníků 1 025 000 250 000 30.10.2020 30.06.2021

Líheň - největší středoevropská soutěž 

amatérských hudebních skupin a 

souborů (organizace čtvrtfinále, 

semifinále, Velké finále) 

v ČR i v zahraničí. Koncerty se 

odehrávají bez vstupného pro 

veřejnost, za 19 let existence se 

přihlásilo 5 000 hudebních skupin 

nejen z ČR. V roce 2021 bude jubilejní 

20. ročník, proto žádost 

o významnější podporu. 220 000

25

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - Město, 

Na Schodech 1, příspěvková 

organizace 62331663 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Koncertní činnost ZUŠ B. 

Martinů v roce 2021 130 000 70 000 26.10.2020 31.12.2021

Škola nedisponuje koncertním sálem, 

koncerty pořádá v KD města (Májový 

koncert souborů a taneční akademie, 

Koncert učitelů, Mikulášský koncert, 

vystoupení "KODOLÉ"-dramatický 

obor), hradí pronájmy.  70 000

26

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - Město, 

Na Schodech 1, příspěvková 

organizace 62331663 x x x x x x x x

Výjezdy žáků na plenéry 

a soustředění v roce 2021 80 000 40 000 26.10.2020 31.12.2021

ZUŠ každoročně organizuje dva 

výjezdy žáků výtvarného oboru na 

plenér do Beskyd (jarní a podzimní) 

a jedno víkendové soustředění k souhře 

různého nástrojového vybavení 

(koncert k 65. výročí založení školy). 40 000

27

Základní umělecká škola Leoše 

Janáčka, Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 x x x x x

35 000 

+ 0 40 000 35 000

Víkendová soustředění žáků ZUŠ 

Leoše Janáčka v roce 2021 55 000 35 000 29.10.2020 31.12.2021

Žáci hudebního, tanečního 

a výtvarného oboru se připravují na 

vystoupení a soutěže na pravidelných 

zkouškách a víkendových 

soustředěních. Finanční podpora 

přinesla rovný přístup žákům ze všech 

sociálních vrstev k účasti na těchto 

akcích. 35 000

28

Základní umělecká škola Leoše 

Janáčka, Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 x x x x x x x x

Pořádání slavnostních kulturních 

a společenských akcí k 30. výročí 

založení ZUŠ Leoše Janáčka, 

Havířov, p.o. 90 000 60 000 29.10.2020 31.12.2021

Pořádání řady kulturních 

a společenských akcí (Slavnostní 

koncert, vernisáž prací žáků 

výtvarného oboru, koncerty 

a představení žáků a pedagogů školy). 60 000

6 765 450 2 902 000 2 297 000

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

/v Kč/

2 474 000

2 297 000

177 000

Schválený objem pro kulturní oblast

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v kulturní oblasti pro 2. dotační kolo celkem 

CELKEM

Kulturní oblast 2021, 1. kolo 5



Příloha č. 3a

ŠKOLSKÁ OBLAST 2021 - 1. KOLO

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

d
o

 1
5

 l
et

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

d
o

 1
9

 l
et

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

d
o

 2
6

 l
et

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

n
a

d
 2

6
 l

et

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

ce
lk

em

1

10. přední hlídka Royal Rangers 

Havířov 69206180 x x x x x 10 000 15 000 20 000

Činnost pobočného spolku 

v roce 2021 104 000 34 000 29.10.2020 31.12.2021

Celoroční práce s dětmi pomáhající 

rozvíjet a utužovat kladné lidské 

vlastnosti. Pravidelné schůzky, 

jednodenní výlety, víkendovky, letní 

tábor na Mladecku v srpnu 2021. 20 000

2

Česká tábornická unie - T.K. 

Placatý kámen Havířov, p.s. 69603324 x x x x x x x 50 000

Obnova táborového vybavení 

TZ Liptál 100 000 50 000 16.10.2020 31.12.2021

TZ Liptál-Bílá zdědili po Pionýrech 

(po r. 1993), každým rokem vylepšují 

a obnovují, charakter stárnutí je 

rychlejší než obnova. Vlastní 20 

nových stanů z roku 2020, plán na 

rok 2021 je zakoupení nových 

stanových celt. 40 000

3

Česká tábornická unie - T.K. 

Placatý kámen Havířov, p.s. 69603324 x x x x x 40 000 45 000 50 000 Činnost klubu v roce 2021 100 000 50 000 16.10.2020 31.12.2021

Otevřená organizace dětem, mládeži i 

dospělým, zaměřující se na tradice a 

zásady tábornictví, pracující i s dětmi 

z pěstounských rodin a s 

handicapovanými osobami. Rozsáhlá 

oddílová celoroční činnost. 30 000

4

Český rybářský svaz, 

z. s., místní organizace Lučina 18050328 x x x x x 25 000 30 000 30 000

Činnost kroužku dětí 

a mládeže v roce 2021 174 500 45 000 23.10.2020 31.12.2021

Dobrovolné sdružení rybářů 

vychovávajících mladé rybáře v 

kroužku dětí a mládeže, 

spolupodílejících se na odchovu 

pstruhů. 30 000

5 Český svaz bojovníků za svobodu 00442755 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Činnost ZO ČSBS Havířov, 

práce s mládeží 

v roce 2021 15 000 10 000 26.10.2020 31.12.2021

ZO ČSBS Havířov v návaznosti na 

předchozí roky připraví pro žáky ZŠ 

návštěvu místa spojeného s bojem za 

naši národní svobodu. 10 000

6

EUROTEAM CZECH 

REPUBLIC, z.s. 07258771 x x x x x x x 5 000 Činnost spolku v roce 2021 60 000 15 000

02.11.2020

, poštou 

30.10.2020 31.12.2021

Spolek neformálního vzdělávání. Od 

r. 2006 zapojil cca 160 mladých lidí 

ve věku 15-26 let do mezinárodních 

mládežnických projektů, uskutečnilo 

se cca 300 zahraničních mobilit.  10 000

7

Farní sbor Slezské církve 

evangelické a. v. v Havířově - 

Suché 69624593 x x x x x 10 000 5 000 5 000

Činnost dětského 

volnočasového klubu Paprsek v 

roce 2021 33 000 30 000 26.10.2020 31.12.2021

Paprsek je křesťanský klub s 

dlouholetou tradicí, nabízející dětem 

a mládeži v Pr.Suché zapojit se do 

vzdělávacích a volnočasových aktivit, 

s charakterem prevence sociálně-

patologického jednání. 15 000

8

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 5 000 10 000 10 000 Projekt Gymkom 2021 10 000 10 000 26.10.2020 31.12.2021

Cílem projektu je rozšíření 

přírodovědného vzdělávání žáků, 

spolupráce s žáky ZŠ v 

přírodovědných dopoledních na 

gymnáziu, účast na soutěžích. 10 000
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9

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 8 000 8 000 10 000

Malí vědci na prvním stupni ZŠ 

v roce 2021 10 000 10 000 26.10.2020 31.12.2021

Projekt probíhá 4 roky na MŠ Místní, 

MŠ Sadová, ZŠ Gorkého - žáci 

pátých tříd (90 žáků) ,ve spolupráci s 

10-ti studenty gymnázia. Jedná se o 

zařazení jednoduchých 

přírodovědných experimentů do 

činnosti dětí. 10 000

10

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 10 000 5 000 9 000

Debrujáří - Malí komeňáci 

v roce 2021 9 000 9 000 26.10.2020 31.12.2021

Záměrem kroužku je naučit žáky 

experimentovat tzv. z volné ruky, 

v oboru fyzika. O vánocích, formou 

divadelního představení, popularizují 

fyziku a chemii žákům pátých tříd. 9 000

11

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 5 000 7 000 8 000

Seminář z chemie 

k chemické olympiádě pro žáky 

ZŠ Havířova v roce 2021 8 000 8 000 26.10.2020 31.12.2021

Seminář s dlouholetou tradici. Jde o 

výklad složitějších témat a realizací 

praktických laboratorních činností, 

napomáhající k řešení úkolů v 

přírodovědné soutěži. 8 000

12

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 5 000 2 000 4 000

Vydávání studentského časopisu 

KOMÁR 

v roce 2021 7 000 7 000 26.10.2020 31.12.2021

Studentská redakce vydává měsíčník 

KOMÁR, zapojuje se do krajských a 

celostátních soutěží školních 

časopisů. V krajském kole 2019 

zvítězili ve své kategorii. 2 000

13

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 2 000 2 000 2 000

Soutěž v řešení Sudoku v roce 

2021 4 000 4 000 26.10.2020 31.12.2021

Soutěž probíhá v listopadu - Den 

studentů, je určena žákům SŠ MSK a 

žákům ZŠ města Havířova, má 3 kola, 

soutěží 3-členná družstva v řešení 

SUDOKU, jednotlivci v řešení rébusu 

KAKURO. 2 000

14

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 20 000 30 000 30 000

Činnost Pěveckého sboru 

Gymnázia Havířov-Město 

v roce 2021 30 000 30 000 26.10.2020 31.12.2021

Jediný středoškolský pěvecký sbor, 

reprezentující město Havířov, 

založen v r. 1998 (komorní sdružení), 

nyní má přes 50 členů. Účastní se 

sborových přehlídek a festivalů. V r. 

2019 získal zlaté pásmo v krajském 

kole, postoupil do celostátního kola, 

repertoár je různorodý.  10 000

15

Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 15 000 20 000 21 000

Činnost Debatního klubu 

v roce 2021 28 200 16 800 27.10.2020 31.12.2021

Debatní klub funguje od r. 2015, 

klade si za cíl vzdělávání v oblasti 

tzv. měkkých kompetencí, debatuje 

se v jazyce českém i anglickém, na 

pravidelných setkáních, účastní se 

debatních turnajů celostátní debatní 

ligy, reprezentují město Havířov. 10 000

16

Junák - český skaut, středisko 

Havířov, z. s. 18055958 x x x x x 50 000 30 000 80 000

Nebuď aut, buď skaut! - 

Celoroční činnost v roce 2021 400 000 125 000 30.10.2020 31.12.2021

Je výchovnou organizací, založenou 

na pravidelných setkáních 5 oddílů, 1 

družiny i s hendikepovaným na 

vozíčku, pracující metodou "škola 

hrou", soustředí se na službu 

společnosti. 80 000

Školská oblast 2021, 1. kolo 2
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17

Klub branné všestrannosti při 

Střední škole technických oborů, 

Havířov - Šumbark, Lidická 

1a/600, příspěvková organizace, 

z.s. 07095422 x x x x x x 20 000 20 000 Činnost spolku v roce 2021 23 000 23 000 22.10.2020 31.12.2021

Pravidelná sportovně branná činnost, 

zaměřená na pobyt 

v přírodě, zdravovědu, střeleckou 

přípravu, topografii, psychickou a 

fyzickou zdatnost. 20 000

18 MÁMA centrum z.s. 03481051 x x x x x 20 000 20 000 20 000 Činnost spolku v roce 2021 127 000 40 000 30.10.2020 31.12.2021

Nezisková organizace, věnující se 

podpoře rodiny, mimoškolnímu 

vzdělávání a zábavně-vzdělávacím 

akcím pro rodiče s dětmi. 20 000

19

Mateřská škola MATEŘINKA 

s.r.o. 25372793 x x x x x 300 000

250 000 

+ 100 000  

jiný 

projekt 300 000

Činnost mateřské školy 

MATEŘINKA s.r.o. v roce 2021 7 255 000 300 000 26.10.2020 31.12.2021

MŠ poskytuje péči o předškolní děti 

od r. 1993. Záměr je zdravý životní 

styl, vztah k přírodě, spolupráce s 

rodinou, rozvíjení talentu dětí, 

laskavá přísnost (zázemí - herny, 

tělocvična, polytechnická a 

keramická dílna, vlastní sauna, 

zahrada - "Bezpečné hřiště" 2019). 300 000

20 Moje hnízdo z.s. 03225607 x x x x x 30 000 10 000 10 000 Činnost spolku v roce 2021 550 000 60 000

02.11.2020

, poštou 

30.10.2020 31.12.2021

Malá rodinná montessori školka, 

neregistrovaná v rejstříku školských 

zařízení, 

v provozu šestý školní rok. Cílem 

projektu je rozvoj hudebního 

potenciálu a hudební aktivity s dětmi 

od tří let, v souladu s principy 

montessori pedagogiky. 10 000

21 Naše Montessa, z.s. 05435404 x x x x x 100 000

50 000 + 

0 100 000 Činnost spolku v roce 2021 2 215 000 250 000 22.10.2020 31.12.2021

Soukromá základní škola 1. stupně, 

provoz školní družiny, odpolední 

kroužky, v létě příměstský tábor i pro 

širší veřejnost. Počet žáků 40, počet 

členů spolku 42, převážně rodičů. 

Dotace by byla použita na 

spolufinancování nákupu pomůcek, 

knih, vybavení tříd, dataprojektor 

apod. 100 000

22

Střední odborné učiliště DAKOL, 

s.r.o. 25831101 x x x x x 15 000 14 000 15 000 ZLATÝ MASÉR 2021 50 000 35 000 21.10.2020 31.12.2021

Organizace a realizace 7. ročníku 

celostátní soutěže žáků SŠ v 

odborných masérských dovednostech 

ve dvou kategoriích (Sportovní masáž 

a Alternativní masáž), v tříčlenných 

družstvech. V r. 2019  se konala v 

Sanatoriích Klimkovice (14 SŠ, 55 

soutěžících), 6.ročník se z důvodu 

COVID-19 neuskutečnil. 15 000

23

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 x x x x x x x x

Netradiční sportovní hry v roce 

2021 34 000 34 000

02.11.2020

, poštou 

30.10.2020 31.12.2021

Cílem je nákup pomůcek pro realizaci 

netradičních her, ke zvýšení motivace 

studentů k pohybovým aktivitám 20 000

Školská oblast 2021, 1. kolo 3



Příloha č. 3a

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

d
o

 1
5

 l
et

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

d
o

 1
9

 l
et

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

d
o

 2
6

 l
et

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

n
a

d
 2

6
 l

et

P
o

če
t 

čl
e
n

ů
 

ce
lk

em

Rozhodnutí 

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

P
o

řa
d

o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost 

v roce 2021 

v Kč

Požadovaná 

dotace

 v roce 2021 

v Kč

24

Střední škola polytechnická, 

Havířov-Šumbark, příspěvková 

organizace 13644289 x x x x x 10 000 10 000 10 000 Techniáda 2021 10 000 10 000 23.10.2020 31.12.2021

Akce přibližuje žákům 9. tříd ZŠ svět 

technického vzdělávání 

(elektrotechnika, IT a strojírenství), 

formou praktických soutěží. 10 000

25

Střední škola a Základní škola, 

Havířov-Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 x x x x x 2 100 000 2 200 000 2 200 000

Krytý bazén Havířov-Šumbark - 

leden 2021 730 000 180 000 26.10.2020 31.12.2021

Cílem je zabezpečit bezproblémové 

služby související s provozem 

sportovního centra pro žáky ZŠ, 

veřejnost, sportovní oddíly a kroužky 

(náklady pouze na leden 2021). 180 000

26 Trenéři ve škole, z.s. 22877606 x x x x x x x x

Trenéři ve škole - 1. pol. šk.roku 

2021/22 488 334 343 667

29.10.2020

a

5.1.2021 - 

úprava 

doby 

realizace 

projektu 31.1.2022

Spolek je dobrovolným 

společenstvím členů. Hlavní činností 

programu Trenéři ve škole, je 

zkvalitnění a inovace tělesné výchovy 

na ZŠ. V Havířově bude zapojeno (od 

dubna do června 2021) 800 dětí, 

které budou mít každý týden 1x 

tělocvik s profesionálním trenérem. 343 667

27 Vysoká škola PRIGO, z.ú. 25840886 x x x x x 45 000 50 000 50 000

Náklady na provoz budovy 

Vysoké školy v roce 2021 800 000 100 000

03.11.2020

, poštou 

30.10.2020 31.12.2021

Nestátní nezisková organizace 

poskytuje vzdělání sociálního 

ekonomického a správního zaměření 

v bakalářských studijních 

programech. V roce 2020/21 studuje 

290 studentů v denní i kombinované 

formě studia. 50 000

28

Vyšší odborná škola DAKOL 

a Střední škola DAKOL, o.p.s. 25353446 x x x x x x x x

Dovednostní olympiáda v roce 

2021 50 000 30 000 21.10.2020 30.6.2021

Cílem je zábavnou formou (ve dvou 

dnech) vyzkoušet zdatnost týmů ze 

ZŠ. První den ve sportovní kategorii, 

druhý v praktické zručnosti 

(namíchání těsta, výroba salátu, 

zpracování dřevěné kostky a dalších). 15 000

13 425 034 1 859 467 1 379 667

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

/v Kč/

1 482 000

1 379 667

102 333

Schválený objem pro školskou oblast

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků ve školské oblasti pro 2. dotační kolo 

celkem 

CELKEM

Školská oblast 2021, 1. kolo 4
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1

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 34 000 40 000 50 000

Mediciální chemie, mladí 

debrujáři, informatika - 

programování, malý informatik, 

pěvecký sbor, francouzština 50 000 50 000 26.10.2020 31.12.2021 Mimosportovní kroužky 50 000

2

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 20 000 30 000 30 000

Debatní klub, deskové a 

společenské hry, kroužek 

čínštiny, pěvecký sbor, jazykový 

kroužek, design inkubátor 40 000 40 000 27.10.2020 31.12.2021 Mimosportovní kroužky 40 000

3

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 x x x x x 6 000 6 000 7 800 Projektujeme na počítači 7 800 7 800 27.10.2020 31.12.2021 Mimosportovní kroužky 7 800

4

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 x x x x x x x x Literární seminář 15 600 15 600 7.12.2020 31.12.2021 Mimosportovní kroužky             15 600

nově vzniklý 

kroužek - žádost 

doručena po 

řádném termínu 

podání 

do 31.10.2020

5

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Filmový klub, kroužek 

anglického jazyka, kroužek 

konverzace v anglickém jazyce, 

fotokroužek, čtenářská 

gramotnost, komunikační 

dovednosti v ČJ 50 000 50 000 24.9.2020 31.12.2021 Mimosportovní kroužky 50 000

163 400 163 400 163 400

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

/v Kč/

247 000

163 400

83 600
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Specifikace činnosti 
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018                    

v Kč

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost 

v roce 2021

 v Kč

Dotace 

2020                  

v Kč

Dotace 

2019                    

v Kč

Účel, na který žadatel žádá                                     

o dotaci (název projektu) 

Schválený objem pro školskou oblast - mimosportovní kroužky 

na SŠ celkem 

Návrhy ve školské oblasti - mimosportovní kroužky na SŠ 

celkem 

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo ve školské oblasti - 

mimosportovní kroužky

CELKEM 

Školská oblast - mimosportovní kroužky na SŠ 2021, 1. kolo



Příloha č. 4

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 2021 - 1. KOLO
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1 Hudba nezná hranice Havířov, z.s. 07501706 x x x x x x x x

Hudba nezná hranice - The 

Strings v roce 2021 156 000 60 000 22.10.2020 31.12.2021

Mezinárodní soustředění hudebníků 

z Havířova (The Strings) a 

partnerského města Turčianských 

Teplic, Jastrzębie-Zdrój pro nacvičení 

společného koncertu, který se bude 

konat v Havířově. 60 000

2

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 x x x x x 20 000 16 000 21 000

Program vzájemných kontaktů 

a spolupráce mezi SŠTO, Lidická 

1a/600, Havířov-Šumbark a 

Zespółem Szkół Nr 6 v Jastrzębiu-

Zdróju v roce 2021 21 000 21 000 23.10.2020 31.12.2021

Spolupráce pedagogů a žáků v oblasti 

řemeslné, kulturní, sportovní i 

jazykové - v rámci jednodenních 

vzájemných návštěv a jednodenní 

stáže, přímá účast ve výuce předmětů 

leden - květen, září - listopad, 

sportovní akce - červen  Jastrzębie-

Zdrój, říjen - Havířov. 21 000

177 000 81 000 81 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

86 000

81 000

5 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

Dotace 

2018

v Kč

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků pro oblast partnerských vztahů 

pro 2. dotační kolo celkem

Rozhodnutí 

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

CELKEM

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2021 

v Kč

Požadovaná 

dotace

 v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Schválený objem pro oblast partnerských vztahů 

Oblast partnerských vztahů 2021, 1. kolo



Příloha č. 5

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2021 - 1. KOLO
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1

Dětský domov a Školní jídelna, 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 

příspěvková organizace 48004774 x x x x x 50 000 10 000 37 000

Prázdninové putování 

v roce 2021 50 000 50 000 26.10.2020 30.09.2021

Vyplnění volného času dětí, které 

zůstanou v období letních prázdnin v 

dětském domově, a to pobytem 

na horách - formou jednodenních 

výletů nebo dlouhodobějších pobytů  

(doprava, vstupy do areálů, 

zpoplatněné aktivity). 42 000

2

Junák - český skaut, středisko 

Havířov, z. s. 18055958 x x x x x 20 000 15 000 20 000

Za dobrodružstvím na tábor 

v roce 2021 130 000 30 000 30.10.2020 30.09.2021

Plán projektu obsahuje 1 až 2 letní 

stanové tábory na Vysočině, 

1 příměstský tábor 

Havířov. Dotace bude využita 

na zakoupení dovybavení kuchyně. 20 000

3 VESELÉ RUKAVICE z. s. 69624127 x x x x x 35 000 30 000 40 000

Letní tábor a víkendové pobyty v 

roce 2021 90 000 40 000 26.10.2020 31.12.2021

Organizace letního stanového tábora - 

turisticko-přírodovědný  tábor pro děti 

ze soc. slabých rodin  s problémovým 

zázemím (především ze Šumbarku). 

Víkendové aktivity 

v Beskydech -  turistika, vodáctví 

k posílení mezilidských vztahů. 35 000

4

ZIP Zábava Informace Poradenství a 

pomoc 70240205 x x x x x 20 000 40 000 44 000

Klub 3NYTY - celoroční činnost 

pravidelných volnočasových 

klubů 

a mimo klubových  akcí 

v roce 2021 121 000 52 000

poštou 

31.10. 2020

 4.11.2020 31.12.2021

Otevřený Klub 3NYTY funguje na 

základě nízkoprahových principů 

(např.vstup zdarma, možnost 

anonymity, aj.) a je určen především 

veřejnost - mladší generaci. Činnost 

probíhající v prostoru Klub 3 NYTY 

doplňuje projekt Zdravá mládež - 

besedy prevence na ZŠ a realizace 

5 Beskydských vrcholů, akce 

na horách, víkendové pobyty 

na horách. 40 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Rozhodnutí 

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2021 

v Kč

Požadovaná 

dotace

 v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

Oblast PKD 2021, 1. kolo 1



Příloha č. 5
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Rozhodnutí 

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2021 

v Kč

Požadovaná 

dotace

 v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

5

ZIP Zábava Informace Poradenství a 

pomoc 70240205 x x x x x 35 000 60 000 69 000

Besedy primární prevence 

ZDRAVÁ MLÁDEŽ pro žáky 

havířovských ZŠ 

a SŠ v roce 2021 463 000 81 000

poštou 

31.10. 2020

 4.11.2020 31.12.2021

Realizace pro 5. - 9. třídy ZŠ (lektor 

navštěvuje třídu vždy po půl roce s 

novým tématem).  Téma přednášek - 

protidrogová tématika, sexuální 

výchova 

a problém. šikany, sekty 

a extremismus. Besedy jsou připraveny 

zábavnou, interaktivní formou plnou 

her, kvízů, videoprojekcí, vyprávění 

příběhů, testů, diskuzí. Do projektu je 

zapojeno až 4 000 žáků.  63 000

CELKEM 854 000 253 000 200 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

220 000

200 000

20 000

Schválený objem pro oblast prevence kriminality a protidrogové 

prevence

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti prevence kriminality a protidrogové 

prevence pro 2. dotační kolo celkem

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 

projekt/činnost

Oblast PKD 2021, 1. kolo 2



Příloha č. 6a      

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 2021 - 1. KOLO
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1

Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje 70884561 x x x x x 500 000 500 000 500 000

Rekonstrukce oplocení 

a vjezdové brány areálu hasičské 

stanice Havířov 

 - investiční dotace 500 000 500 000 30.10.2020 31.12.2021

Rekonstrukce oplocení areálu, spolu 

s vjezdovou bránou s automatickým 

otevíráním. Oplocení areálu i vjezdová 

brána dlouhodobě nevyhovuje 

bezpečnostní ochraně objektu jak z 

hlediska výšky oplocení, tak i z 

hlediska funkčnosti, protože oplocení 

je velmi zastaralé a na mnoha místech 

velmi poškozené. 500 000

2

Vodní záchranná služba ČČK 

Těrlicko, pobočný spolek 68898878 x x x x x 100 000 100 000 100 000 Činnost spolku v roce 2021 300 000 100 000 30.10.2020 31.12.2021

Hlídková činnost plavčíků na Těrlické 

přehradě, úhrada provozu motorových 

člunů, výdaje na opravy a materiál - 

"Mladý vodní záchranář" bazén ZŠ F. 

Hrubína, školení členů IZS a Policie 

ČR, HZS, školení vůdců plavidel, 

praxe studentů oboru zdravotnický 

záchranář, lektorská činnost, odborná 

praxe studentů oboru zdravotnický 

záchranář 100 000

CELKEM 800 000 600 000 600 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

600 000

600 000

0

Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Zůstatek prostředků v OBOZ - IZS pro 2. dotační kolo celkem

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2021 

v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

Schválený objem pro OBOZ - IZS  

Návrhy dotací v oblasti IZS v 1. dotačním kole celkem 

P
o

ř
a

d
o

v
é
 č

ís
lo

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

OBOZ - IZS 2021, 1. kolo



Příloha č. 6b 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - ZDRAVOTNICTVÍ 2021 - 1. KOLO
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1 Andělé Stromu života p. s. 03632661 x x x x x x 100 000 90 000

Podpora provozu pobočky 

Mobilního hospice Strom života 

v Havířově v roce 2021 3 448 000 130 000 29.10.2020 31.12.2021

Hospicová služba, domácí péče, 

odlehčovací služby, půjčovna pomůcek 

a sociální služby pro pozůstalé, domácí 

péče, rehabilitační péče, psychologické 

poradenství.. Strom života je nestátní 

zdrav. zařízení. Služby jsou zdarma - 

pro nevyléčitelně nemocné a jejich 

blízkým, kteří o ně doma pečují. K 

30.9.2020  péče o 14 havířovských 

občanů, a jejich rodinám, s celkovou 

dobou péče 766 dní. 100 000

2 Hospic Frýdek - Místek, p.o. 72046546 x x x x x

20 000               

jiný 

projekt 

25 000

jiný 

projekt 

50 000 

jiný 

projekt 

Dofinancování energií 

v roce 2021 686 000 30 000 20.10.2020 31.12.2021

Příspěvková organizace zajišťující 

zdravotní a sociální služby.  Poskytuje 

hospic. péči  nevyléčitelným 

pacientům.  Pč. klientů r. 2018 36 a v r. 

2019 30  os., 2020 37 os. z Havířova. 30 000

3 MAYFAIR, s.r.o. 65140371 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Komunitní centrum pro lidi 

s duševním onemocněním 

v roce 2021 270 000 50 000

odesláno 

poštou 

30.10.2020 

doručeno

2. 11. 2020 31.12.2021

Centrum  duševního zdraví - pomoc 

lidem s  duševním  onemocněním a 

jejich blízkým osobám zvládat časově 

náročnou léčbu v širším rozsahu - 59 

pacientů 

z Havířova - psychoterapeutický 

program je přizpůsoben dle opatření 

MZ a hygieny vzhledem 

k pandemické situaci. 40 000

4 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 x x x x x 100 000 125 000 135 000

Mobilní hospicová péče pro děti 

a dospělé v roce 2021 16 758 348 200 000 21.10.2020 31.12.2021

Hospicová péče terminálně nemocným 

dětem a dospělým pacientům v 

Havířově. Náklady na jednoho pacienta 

činí 80 000 Kč. Péče zdravotně 

nevyléč. pacientům  zajišťují lékaři, 

zdr. sestry, soc. pracovnice, psychiatr, 

psychologové, právník, dětský 

psycholog, duchovní.... 150 000

5

Nemocnice 

s poliklinikou Havířov, příspěvková 

organizace 00844896 x x x x x

7 000 

000 

jiné 

projekty 

610 000

 jiné 

projekty

3 000 

000

 jiné 

projekty

Zdravotnické přístroje pro 

novorozenecké a porodní 

oddělení 3 900 000 3 900 000

23.11.2020

(žádost 

doručena 

po řádném 

termínu) 31.12.2021

Vybavení porodnického oddělení 

novou zdravotní technikou - monitor 

vitálních funkcí pro patologické 

novorozence, infuzní perfozory, pulzní 

oxymetry, komplexní 

kardiotokografický centrální  

monitorovací systém pro 4 porodní 

boxy najednou. 

* 
Předložit 

znovu komisi 

k projednání 

a navržení 

výše dotace

Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Popis projektu / Specifikace činnosti

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na p

rojekt / 

činnost 

v roce 2021 

v KčP
o
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d

o
v
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čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

OBOZ - Zdravotnictví 2021, 1. kolo  1



Příloha č. 6b 
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Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Popis projektu / Specifikace činnosti

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na p

rojekt / 

činnost 

v roce 2021 

v KčP
o

řa
d

o
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o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

6 Sanatorium Kochova s.r.o.  02402106 x x x x x 500 000 x 100 000

Sanatorium Kochova Havířov-

Šumbark, rozšíření poskytované 

zdravotní péče, nákup 

nemocničních lůžek pro pacienty 

v roce 2021 1 499 691 1 499 691 29.10.2020 31.12.2021

Zdravotnické zařízení následné péče s 

24 hodinovou zdravotnickou  a 

ošetřovatelskou péčí, rehabilitační 

péče. Součástí komplexu je 

specializovaná ambulantní péče. 

*
Předložit 

znovu komisi 

k projednání 

a navržení 

výše dotace 

7 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x x 18 000 10 000

Cvičné figuríny pro nácvik 

základních oživovacích technik 36 000 18 000 30.10.2020 31.12.2021

Prožitkové kurzy první pomoci pro 30 

os. (25 dětí 

a 15 vychovatelů z 2 dětských 

domovů) - nákup resuscitační figuríny 

obézního staršího muže - nácvik 

resuscitace při srdeční příhodě. Torzo 

figuríny bude se znatelnou tukovou 

vrstvou. 8 000

CELKEM 26 598 039 5 827 691 328 000

* Komise doporučila poskytnout dotaci  z jiných finančních zdrojů bez návrhu výše dotace

Vysvětlivky: 

/v Kč/

400 000

328 000

72 000

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Schválený objem pro OBOZ - Zdravotnictví

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020  v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

Zůstatek prostředků v OBOZ - Zdravotnictví 

pro 2. dotační kolo celkem 

OBOZ - Zdravotnictví 2021, 1. kolo  2



Příloha č. 6c 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021 - 1. KOLO
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1 Amatérský spolek rybářů 06646972 x x x x x x 0 8 000 Činnost spolku v roce 2021 91 000 91 000 12.10.2020 31.12.2021

Pořádání dětských rybářských závodů, 

Dětský den, rybářské soustředění - 

tábor, účastnit se naučné stezky. 

Finanční prostředky jsou potřebné 

pravidelnou činnost na nájem 

chovného rybníku 

a skladovacích prostor, nákup 

rybářských potřeb pro sociální slabé 

děti, a na údržbu rybníků. 8 000

2

Českomoravská myslivecká jednota, 

z.s. - okresní myslivecký spolek 

Karviná 67777252 x x x x x 15 000 20 000 20 000 Zlatá srnčí trofej 2021 (ZST) 47 000 31 000 19.10.2020 31.07.2021

V. ročník soutěže "Zlatá srnčí trofej 

2021" bude probíhat na ZŠ a MŠ v 

období několika měsíců do května a 

června 2021. Vítězové předkol se 

utkají ve čtyřech věkových kat. účastnit 

o celkové vítězství na městské  i vyšší 

úrovni. 15 000

3 Myslivecký spolek Havířov, z.s. 60338181 x x x x x 30 000 0 x Činnost spolku v roce 2021 52 000 17 000 22.10.2020 31.12.2021

Ochrana životního prostředí - z 

pohledu života zvěře a ostatních 

živočichů, zvěřní políčka s polními 

plody, přikrmování zvěře; besedy pro 

děti o ochraně životního prostředí, 

spolupráce s OŠK na Dni Země. 8 000

4 PETILO, z.s. 03660052 x x x x x 19 000 20 000 0 Činnost spolku v roce 2021 100 000 40 000 29.10.2020 31.12.2021

Spolupráce s veterinární klinikou 

Lískovka ohledně zanedbaných a 

týraných zvířat. Pořádání přednášek 

pro děti MŠ a ZŠ na téma 

"Komunikace mezi člověkem a psem" - 

prevence napadení dítěte psem a jak se 

chovat ke zvířatům. Organizování 

volnočasových aktivit se psy, 

canisterapie. 0

5 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x 4 000 10 000 7 500

Čistění meandrů řeky Lučiny, 

přírodní památky v roce 2021 30 000 15 000 30.10.2020 31.12.2021

Každoročně je tok řeky Lučiny 

znečištěn odpady pocházejících z 

různých zdrojů. Cílem je vyčistit 4,5 

km říčních meandrů Lučiny - směrem k 

Žermanické hrázi. 

Akce se uskuteční dobrovolníky 

u příležitosti zakončení vodácké 

sezóny na konci roku. 7 000

Rozhodnutí 

ZMH 

dne 

1.3.2021

v KčP
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é
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2021 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 v 

Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

OBOZ - Životní prostředí 2021, 1. kolo 1
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Rozhodnutí 

ZMH 

dne 

1.3.2021

v KčP
o
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2021 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 v 

Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

6 ZO ČSOP 69/04 Havířov 71197222 x x x x x 20 000 19 000 40 000 Činnost spolku v roce 2021 150 000 50 000 30.10.2020 31.12.2021

Ekocentrum - stálá výstava 

preparovaných zvířat, voliéry živých 

zvířat a jejích vypouštění zpět do 

přírody. Výroba ptačích budek a 

krmítek.  Budování míst pro zvěř 

pozorování a ochran zvířat, záchrana 

raka říčního, záchrana opuštěných, 

zraněných zvířat, výsadba a údržba 

zeleně. Kroužkování ptáků s 

ornitologem. 50 000

7 ZO ČSOP 69/01 Havířov 48427047 x x x x x 10 000 17 000 17 000 Činnost spolku v roce 2021 23 000 17 000 21.10.2020 31.12.2021

Podílí se na péči o chráněné území, 

přírodní památky, památné stromy, 

o zvláště chráněné a vzácné druhy 

rostlin a živočichů, údržbu přírodní 

památky Meandry řeky Lučiny, 

Mokřady na rondelu, motýlí louky

a na výkonu služby stráže přírody, 

Mapování druhové rozmanitosti Dětský 

den v přírodě. 17 000

CELKEM 493 000 261 000 105 000

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

/v Kč/

105 000

105 000

0

Schválený objem pro OBOZ - Životní prostředí

Návrhy dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v OBOZ - Životní prostředí pro 2. dotační 

kolo celkem 

OBOZ - Životní prostředí 2021, 1. kolo 2



Příloha č.  6d 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU 2021 - 1. KOLO
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1 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x x x 0 

Animační program první pomoci 

při dopravní nehodě 40 000 20 000 30.10.2020 31.12.2021

Osvětová činnost první pomoci při 

dopravní nehodě, úrazu 

- praktické ukázky a nácvik první 

pomoci, jako součást programu 

městských havířovských akcí.

*
Předložit 

znovu komisi 

k projednání 

a navržení 

výše dotace

CELKEM 40 000 20 000

* Komise se k projednání žádosti o dotaci nesešla

Vysvětlivky: 

/v Kč/

0

0

0
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Zůstatek prostředků BESIP pro 2. dotační kolo celkem 

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020 

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na

 projekt / 

činnost 

v roce 2021 

v Kč

sloupec "Dotace v r. 2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Schválený objem pro Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví - BESIP

Návrh dotace v 1. dotačním kole celkem 

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2021

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Popis projektu / Specifikace činnosti

OBOZ - BESIP 2021, 1. kolo



Příloha č. 7a 

SPORTOVNÍ OBLAST 2021 - 1. KOLO
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1 1. SFK Havířov, z.s. 03751171 140 6 9 25 180 150 000 230 000

290 000 

činnost   

50 000 

projekt Činnost v roce 2021 1 450 000 500 000 30.10.2020 31.12.2021 Florbal 300 000

2 ADD lead, z. s. 03531244 50 7 3 0 60 50 000 50 000 60 000 Činnost v roce 2021 260 000 80 000 29.10.2020 31.12.2021 Parkour 70 000

3 Amatérský spolek rybářů 06646972 16 5 5 16 42 x x 10 000

Dětské rybářské závody v roce 

2021 43 000 43 000 12.10.2020 31.12.2021 Rybářství 10 000

4 Autosport klub formule v AČR 00494976 0 0 3 11 14 x 0 20 000

Účast na formulových závodech 

na okruzích v seriálu Carbonia 

CUP 200 000 40 000 30.10.2020 31.12.2021 Motosport 20 000

5 Billiard Club Havířov, z.s. 64630234 0 0 2 42 44 15 000 20 000 30 000 Činnost v roce 2021 315 000 75 000 26.10.2020 31.12.2021 Billiard 40 000

6 BK Havířov z.s. 22898450 47 18 18 11 94 958 000

1 110 000      

16 000 

HLSŠ   1 100 000 Činnost v roce 2021 1 640 000 1 100 000 26.10.2020 31.12.2021 Basketbal 1 100 000

7 BOX Havířov z.s. 05070911 21 10 6 0 37 80 000

100 000           

20 000 

projekt    

22 000 

ME 130 000 Činnost v roce 2021 330 000 200 000 26.10.2020 31.12.2021 Box 150 000

8 Bridžový spolek Havířov 26585995 22 11 12 24 69 50 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2021 240 000 50 000 21.10.2020 31.12.2021 Bridž 50 000

9

Cyklo Tým Havířov TEAM 

SPORT, z. s. 06488994 38 28 20 54 140 x x 30 000 Činnost v roce 2021 1 832 250 550 000 30.10.2020 31.12.2021 Cyklistika 50 000

#

Český kynologický svaz ZKO 

Havířov - Bludovice - 038 63024985 0 0 0 20 20 x 24 000 30 000

Činnost v roce 2020  

a Havířovský pohár 2021 95 000 35 000 30.10.2020 31.12.2021 Sportovní kynologie 35 000

# FK Gascontrol Havířov, z.s.  45215626 83 11 22 41 157 250 000 300 000 350 000 Činnost v roce 2021 2 344 600 1 150 000 23.10.2020 31.12.2021 Fotbal 350 000

# GARAY GYM Slávie Havířov, z.s. 05177278 10 16 20 20 66

15 000           

jako FC 

Club 

KARO

15 000           

jako FC 

Club 

KARO 30 000 Činnost v roce 2021 955 000 675 000 30.10.2020 31.12.2021 Kulturistika a fitness 50 000

# Gymnastika M&E Havířov, z.s. 02121239 90 0 0 11 101 80 000 90 000 100 000 Činnost v roce 2021 495 000 360 000 30.10.2020 31.12.2021 Gymnastika 100 000

# Handicap Sport Club Havířov, z.s. 01260596 4 1 10 48 63 100 000 130 000 150 000

Činnost v roce 2021 

a organizace turnaje Czech 

Boccia Tour Havířov v roce 2021 1 295 000 300 000

02.11.2020 

poštou 

podáno 

30.10.2020 31.12.2021 Boccia 170 000

# HC AZ Havířov 2010 z.s. 68941994 243 120 0 15 378 4 500 000 4 500 000 4 600 000 Činnost v roce 2021 11 302 000 7 900 000 26.10.2020 31.12.2021 Hokej mládež 7 000 000

# HC Havířov 2010 s.r.o. 28627181 0 17 30 15 62 6 500 000 6 600 000 7 000 000 Činnost v roce 2021 18 170 000 8 700 000 26.10.2020 31.12.2021 Hokej 8 000 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2021 

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / 

Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021

Sportovní oblast 2021, 1. kolo 1
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2021 

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / 

Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021

#

Horolezecký oddíl Tatran Havířov, 

z.s. 22676465 0 0 10 50 60 x 20 000

30000 

vráceno 

akce 

zrušena Útěk v řetězech - 13. ročník 358 000 140 000 21.10.2020 31.12.2021 Outdorový závod 30 000

# JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 66182760 137 41 2 9 189 350 000 420 000 430 000

Činnost v roce 2021 a realizace 

6. ročníku Memoriálu Alexandra 

Jurečky 1 470 000 490 000 21.10.2020 31.12.2021 Judo 480 000

# Karate Havířov, z.s. 22716408 112 11 1 22 146 200 000 250 000 280 000 Činnost v roce 2021 840 000 300 000 21.10.2020 31.12.2021 Karate 280 000

# Klub SPORTU FIT-GYM z.s. 07421613 23 6 24 35 88 x 50 000 100 000 Činnost v roce 2021 370 000 100 000 28.10.2020 31.12.2021 Funkční fitness 100 000

# Kraso klub Havířov z.s. 60338148 40 3 7 39 89 200 000 220 000 283 000

Činnost v roce 2021 a realizace 

48. ročníku Havířovské růže 1 130 000 450 000 21.10.2020 31.12.2021 Krasobruslení 450 000

# Maniak aerobik Havířov, z.s. 22713778 129 37 4 4 174 750 000 855 000 880 000 Činnost v roce 2021 2 550 000 885 000 01.10.2020 31.12.2021 Aerobik, gymnastika 880 000

#

Městský Fotbalový Klub Havířov, 

z.s. 27008240 163 83 56 49 351 3 150 000 3 300 000 3 300 000 Činnost v roce 2021 4 300 000 3 500 000 26.10.2020 31.12.2021 Fotbal 3 300 000

# NatEli dance, z.s. 08332894 41 2 0 5 48 x 10 000 20 000 Činnost v roce 2021 302 000 80 000 14.10.2020 31.12.2021 Mažoretkový sport 30 000

# Orel jednota Havířov 65468392 20 22 16 45 103 50 000 60 000 60 000 Činnost v roce 2021 120 000 60 000 30.10.2020 31.12.2021

Plavání rodičů s dětmi, 

florbal, sportovní 

aktivity pro všechny 60 000

# Orientační běh Havířov, z.s. 44938403 6 6 7 41 60 20 000

20 000             

6 000 

HLSŠ 20 000 Činnost v roce 2021 253 000 30 000 21.10.2020 31.12.2021 Orientační běh 30 000

# Parahokej Havířov z.s. 22678760 0 0 2 23 25 x x 150 000 Činnost v roce 2021 800 000 300 000 26.10.2020 31.12.2021 Parahokej 250 000

# PETILO, z.s. 03660052 2 2 7 23 34 x 20 000

30000 

vráceno 

akce 

zrušena

Dogtrekking "Stínem 

beskydského rysa 2021" 250 000 80 000 29.10.2020 31.12.2021

100 km kynologický 

outdorový vytrvalostní 

závod 30 000

# Plavecký klub Havířov z.s. 02687950 104 15 4 22 145 550 000

600 000           

30 000 

MS 670 000 Činnost v roce 2021 1 150 000 670 000 26.10.2020 31.12.2021 Plavání 670 000

#

První softtenisový klub Havířov, 

z.s. 22867945 15 20 15 40 90 80 000 110 000 120 000 Činnost v roce 2021 650 000 150 000

02.11.2020 

poštou 

podáno 

31.10.2020 31.12.2021 Softtenis 120 000

# Racketlonový klub Havířov, z.s. 09635611 10 10 5 10 35 x x x Činnost v roce 2021 280 000 25 000

02.11.2020 

poštou 

podáno 

31.10.2020 31.12.2021 Racketlon 20 000

# regioRUN 01327097 0 0 0 5 5 x x 20 000

PRVNÍ HAVÍŘOVSKÝ 

MARATON 2021 100 000 50 000 30.10.2020 30.06.2021 Běh 30 000

#

Rugby Club Havířov, zapsaný 

spolek 66182697 57 16 23 48 144 450 000 500 000 550 000 Činnost v roce 2021 2 000 000 1 400 000 21.10.2020 31.12.2021 Rugby 580 000

#

Rugby Club Havířov, zapsaný 

spolek 66182697 57 16 23 48 144 x 17 200 x Cvičení dětí mateřských škol 145 000 125 000 21.10.2020 31.12.2021 Rugby 0

Sportovní oblast 2021, 1. kolo 2
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2021 

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / 

Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021

#

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Havířov Město  65468104 17 21 7 53 98 170 000 185 000 193 000 Činnost v roce 2021 190 000 190 000 23.10.2020 31.12.2021 Dobrovolní hasiči 190 000

# SK Kick Wolf Team, z.s. 22709258 32 43 22 19 116 100 000 150 000 180 000 Činnost v roce 2021 405 000 200 000 21.10.2020 31.12.2021 Kick box 200 000

# SK LUNA Fitness Havířov z.s. 05489636 17 3 4 7 31 20 000 50 000 60 000 Činnost v roce 2021 130 000 70 000 21.10.2020 31.12.2021 Kulturistika a fitness 60 000

# SKATE KLUB Havířov z.s. 06565786 72 31 28 31 162 x x 100 000 Činnost v roce 2021 510 000 231 000 21.10.2020 31.12.2021 Skateboarding 120 000

# Ski club Paulát Havířov, z. s. 64628914 15 5 5 12 37 130 000 170 000 180 000 Činnost v roce 2021 1 560 000 290 000 01.10.2020 31.12.2021 Alpské lyžování 180 000

#

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, 

z.s. 01282328 45 2 3 13 63 70 000 100 000 120 000 Činnost v roce 2021 540 000 229 000 26.10.2020 31.12.2021 Lyžování 130 000

# SPMP ČR pobočný spolek Haviřov 70984964 0 2 5 82 89 10 000 12 000 12 000

Meziměstský turnaj ve stolním 

tenise pro mentálně 

hendikepované o pohár primátora 

města Havířova - VII. ročník 17 000 12 000 30.10.2020 31.12.2021 Stolní tenis 12 000

# Spolek H10 05991447 0 0 0 3 3 50 000 120 000

130000 

vráceno 

akce 

zrušena Havířovská desítka 2021 1 000 000 130 000 27.10.2020 31.12.2021 Běh 130 000

# Spolek H10 05991447 0 0 0 3 3 x 0 20 000 EPIC3Challenge 2021 200 000 30 000 27.10.2020 31.12.2021 Triatlonový závod 20 000

# Sportovní-klub.cz, zapsaný spolek 22815783 2 3 5 31 41 x 0 x Činnost v roce 2021 300 000 30 000 30.10.2020 31.12.2021

Sportovní, vzdělávací 

a ekologická činnost 0

#

Sportovní gymnastika T. Havířov 

z.s. 01629751 57 0 0 0 57 110 000 120 000 140 000 Činnost v roce 2021 436 000 210 000 19.10.2020 31.12.2021 Sportovní gymnastika 150 000

#

Sportovní klub karate Budo 

Havířov, z.s. 01355279 132 18 12 12 174 250 000 150 000 50 000 Činnost v roce 2021 930 000 425 000 29.10.2020 31.12.2021 Karate 150 000

# Sportovní Klub Lapačka, z.s. 66740011 14 12 0 57 83 x 15 000 20 000 Činnost v roce 2021 36 000 23 000 26.10.2020 31.12.2021 Lukostřelba 23 000

#

Sportovní klub moderní gymnastiky 

Havířov z.s. 26595109 48 3 6 13 70 220 000 220 000 240 000 Činnost v roce 2021 600 000 280 000 27.10.2020 31.12.2021 Moderní gymnastika 250 000

#

Sportovní klub stolního tenisu 

Baník Havířov, z.s. 18055991 54 19 30 90 193 1 300 000

1 400 000       

30 000 

HLSŠ             

40 000 

projekty 1 600 000

Činnost v roce 2021, 

Mezinárodní turnaj mládeže 

Satellite 2021, MČR mužů a žen 

2021 4 000 000 1 800 000

02.11.2020 

poštou 

podáno 

30.10.2020 31.12.2021 Stolní tenis 1 600 000

#

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, 

spolek 63025582 0 0 0 13 13 10 000 10 000 10 000 Činnost v roce 2021 315 000 15 000 30.10.2020 31.12.2021 Stolní tenis vozíčkářů 10 000

#

Sportovní klub vzpírání Baník 

Havířov z.s. 14614260 24 43 18 60 145 770 000 820 000 850 000 Činnost v roce 2021 2 090 000 970 000 26.10.2020 31.12.2021 Vzpírání 850 000

#

TAEKWONDO W.U.F. Havířov, 

zapsaný spolek 06708862 22 8 18 26 74 25 000 30 000 35 000 Činnost v roce 2021 200 000 100 000 06.10.2020 31.12.2021 Taekwondo 35 000

# TAJV, z.s. 09287094 61 17 5 11 94 x x x

Sportovní den mládeže s TAJV v 

Havířově 15 000 5 000 22.10.2020 31.07.2021 Sportovní den mládeže 0

#

Taneční skupina LIMIT DANCE 

CORPORATION Havířov, z.s. 26987899 151 20 3 23 197 200 000 220 000 250 000 Činnost v roce 2021 1 370 000 440 000 26.10.2020 31.12.2021 Taneční sport 260 000

Sportovní oblast 2021, 1. kolo 3
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2021 

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / 

Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021

#

Taneční škola Horizonty Havířov, 

z.s. 22844201 131 15 10 5 161 200 000

280 000      

100 000 

MS 300 000 Činnost v roce 2021 3 600 000 500 000 26.10.2020 31.12.2021 Taneční sport 310 000

# Team LightBIKE z.s. 02204916 17 1 0 34 52 30 000 40 000 50 000 Činnost v roce 2021 390 000 185 000 26.10.2020 31.12.2021

Trailový běh, běh, 

horská a silniční 

cyklistika, triatlon 60 000

#

Tělovýchovná jednota Start 

Havířov, zapsaný spolek 62331345 81 43 3 5 132 627 000 630 000 650 000

Činnost oddílu basketbalu 

v roce 2021 1 622 000 680 000 21.10.2020 31.12.2021 Basketbal 660 000

#

Tělovýchovná jednota Start 

Havířov, zapsaný spolek 62331345 293 29 11 23 356

TJ Start 

350 000 

Atletický 

klub 

100 000

TJ Start 

350 000

Atletický 

klub 

350 000

TJ Start 

400 

000Atleti

cký klub           

400 000

Činnost oddílu atletiky v roce 

2021 2 100 000 1 100 000 21.10.2020 31.12.2021

Atletika                                          

k 1.1.2021 dochází k 

spojení s Atletickým 

klubem Havířov 900 000

# Tenisový klub Havířov, z.s. 60337443 118 11 5 27 161 700 000 850 000 900 000 Činnost v roce 2021 2 400 000 950 000 07.10.2020 31.12.2021 Tenis 920 000

# Tenisový klub Tenet, z.s. 22820591 55 15 7 30 107 140 000 175 000 190 000 Činnost v roce 2021 650 000 190 000

02.11.2020 

poštou 

podáno 

31.10.2020 31.12.2021 Tenis 190 000

# Tennis Hill Havířov z.s. 22767428 135 11 0 0 146 430 000 510 000 520 000 Činnost v roce 2021 3 635 000 550 000 21.10.2020 31.12.2021 Tenis 530 000

# TJ Baník Havířov z.s. 00533441 3 1 5 153 162 110 000

120 000         

30 000 

projekt 120 000 Činnost v roce 2021 345 000 219 000 19.10.2020 31.12.2021

Badminton, bowling, 

SPV, cyklistika, šachy 120 000

# TJ Baník Karviná, z.s. 00533190 62 0 0 4 66 x x 0

Činnost horolezeckého oddílu v 

Havířově v roce 2021 240 000 140 000 29.10.2020 31.12.2021

Horolezecký oddíl - 

havířovské děti 0

# TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. 45239134 82 38 66 79 267 160 000 180 000 220 000 Činnost v roce 2021 1 200 000 450 000 29.10.2020 31.12.2021 Fotbal 220 000

# TJ Slovan Havířov, z.s.  45239070 359 82 69 186 696 770 000

880 000             

150 000 

projekt

1 200 000 

činnost 

300 000 

projekty Činnost v roce 2021 4 671 000 1 675 000 26.10.2020 31.12.2021

Fotbal, florbal, 

házená, ASPV, šachy 1 300 000

# TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. 26988861 32 46 8 22 108 70 000 70 000 80 000 Činnost v roce 2021 240 000 140 000 29.10.2020 31.12.2021 Taneční sport 90 000

# TOP Mažoretky Dixi z.s. 04202104 20 13 5 19 57 x 30 000 50 000 Činnost v roce 2021 145 000 60 000 26.10.2020 31.12.2021 Mažoretkový sport 50 000

# Torpedo Havířov, z. s. 64630455 166 68 64 57 355 720 000 800 000 850 000 Činnost v roce 2021 3 690 000 1 500 000 27.10.2020 31.12.2021 Florbal 900 000

#

Vodní lyžování a wakeboarding 

Havířov z.s. 64628663 12 7 6 42 67 110 000 150 000

185 000 

činnost     

45 000 

projekt Činnost v roce 2021 950 000 500 000 27.10.2020 31.12.2021

Vodní lyžování a 

wakeboarding 200 000

#

Volejbalová akademie mládeže 

Havířov, z.s. 04319478 37 22 1 5 65 200 000 350 000 400 000 Činnost v roce 2021 770 000 530 000 23.10.2020 31.12.2021 Volejbal 430 000

# Victory Havířov z.s. 22898051 39 13 0 0 52 30 000 40 000 40 000 Činnost v roce 2021 254 000 146 000 30.10.2020 31.12.2021 Taneční sport 50 000

Sportovní oblast 2021, 1. kolo 4
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2019

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2021 

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Popis projektu / 

Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Požadovaná 

dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 

2021

# Voltiž Duha z.s. 22755179 20 2 1 6 29 x 50 000 70 000 Činnost v roce 2021 409 000 360 000

02.11.2020 

poštou 

podáno 

30.10.2020 31.12.2021

Voltižní a paravoltižní 

sport - gymnastika 

tanec na koni 80 000

100 189 850 46 148 000 36 215 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

37 061 000

36 680 000

62 000

319 000

36 215 000 příloha č. 7a

68 000 příloha č. 7b

264 800 příloha č. 7c

465 000

48 200

513 200

Návrhy dotací na sportovní kroužky na SŠ celkem

Zůstatek prostředků po 1. dotačním kole  -  sportovní oblast

Zůstatek prostředků - sportovní kroužky na SŠ a HLSŠ (nevyčerpané 

prostředky)

Zůstatek prostředků ve sportovní oblasti, včetně HLSŠ a sportovních 

kroužků pro 2. dotační kolo celkem

     z toho objem finančních prostředků pro sportovní      

     oblast 

     z toho objem finančních prostředků pro HLSŠ

     z toho objem pro sportovní kroužky SŠ

Návrhy dotací ve sportovní oblasti v 1. dotačním kole celkem

Návrhy dotací na HLSŠ - organizace soutěží a odměny za umístění v 

soutěžích celkem 

Schválený objem pro sportovní oblast celkem 

sloupec "Dotace v r.  2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

CELKEM

Sportovní oblast 2021, 1. kolo 5
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SPORTOVNÍ OBLAST 2021 - HAVÍŘOVSKÁ LIGA SŠ 
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1

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Florbal dívek 5 000 5 000 26.10.2020 31.12.2021

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 5 000

2

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 0 0 0 0 0 15 000 20 000 19 000

Kopaná chlapci, basketbal 

chlapci, silový víceboj chlapců a 

dívek 19 000 19 000 27.10.2020 31.12.2021

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 19 000

3

Střední škola a Základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 0 0 0 0 0 16 000 12 000 8 000

Sálová kopaná dívek, sálová 

kopaná chlapců 8 000 8 000 26.10.2020 31.12.2021

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 8 000

4

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 0 0 0 0 0 12 000 12 000 16 000

Futsal dívek, volejbal dívek, 

veslování dívek na trenažeru, 

veslování chlapců na trenažeru 20 000 16 000 24.09.2020 31.12.2021

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 16 000

5

Střední škola polytechnická, 

Havířov-Šumbark, příspěvková 

organizace 13644289 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000

Stolní tenis, volejbal smíšených 

družstev 10 000 10 000 23.10.2020 31.12.2021

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 10 000

6

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 0 0 0 0 0 8 000 8 000 9 000 Florbal chlapců, házená chlapců 10 000 10 000 23.10.2020 31.12.2021

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 10 000

72 000 68 000 68 000

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r.  2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost /v Kč/

37 061 000

36 680 000

62 000

319 000

68 000

0

Rozhodnutí

ZMH 

dne 1.3.2021

v Kč 

Zůstatek prostředků ve sportovní oblasti HLSŠ 

pro 2. dotační kolo celkem

Plánované 

náklady na 

projekt / 

činnost 

v roce 2021 v 

Kč

Schválený objem pro sportovní oblast celkem 

     z toho objem pro sportovní   oblast 

     z toho objem pro HLSŠ

     z toho objem pro sportovní kroužky SŠ

CELKEM 

Dotace 

2018 

v Kč

Návrhy dotací v 1. dotačním kole pro HLSŠ celkem
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v
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Název organizace

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na 

rok 2021

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2020 

v Kč

Popis projektu/ Specifikace činnosti IČO     

Členská základna 
Požadovan

á dotace

 v roce 

2021 v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 

2019 

v Kč

Sportovní oblast - HLSŠ 2021, 1. kolo



Příloha č. 7c

SPORTOVNÍ OBLAST 2021 - SPORTOVNÍ KROUŽKY na SŠ
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1

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 0 0 0 0 0 6 000 10 000 15 000

Volejbal,  sportovní hry, deskové 

hry 15 000 15 000 26.10.2020 31.12.2021 Sportovní kroužky 15 000

2

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 0 0 0 0 0 35 000 35 000 32 000

Sportovní bridž, basketbal, 

volejbal, turistický kroužek 35 000 35 000 27.10.2020 31.12.2021 Sportovní kroužky 35 000

3

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 0 0 0 0 0 60 000 60 000 83 200

Sportovní hry, kondiční 

posilování, rozvoj silových 

schopností, basketbal 85 800 85 800 27.10.2020 31.12.2021 Sportovní kroužky 85 800

4

Střední škola a Základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 0 0 0 0 0 42 000 42 000 52 000

Posilování, sálová kopaná, 

florbal, plavání, atletika, míčové 

hry 52 000 52 000 26.10.2020 31.12.2021 Sportovní kroužky 52 000

5

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 0 0 0 0 0 13 000 13 000 15 000 Fitness, sportovní hry 15 000 15 000 24.09.2020 31.12.2021 Sportovní kroužky 15 000

6

Střední škola polytechnická, 

Havířov-Šumbark, příspěvková 

organizace 13644289 0 0 0 0 0 19 800 19 800 23 100

Posilovací cvičení, sportovní hry, 

sálová kopaná 18 000 18 000 23.10.2020 31.12.2021 Sportovní kroužky 18 000

7

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace
68321261 0 0 0 0 0 24 000 24 000 24 000

Sportovní hry - futsal, volejbal, 

sportovní hry - florbal, basketbal, 

kondiční cvičení a posilování, 

branný kroužek 44 000 44 000 23.10.2020 31.12.2021 Sportovní kroužky 44 000

264 800 264 800 264 800

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r.  2018, 2019, 2020 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

37 061 000

36 680 000

62 000

319 000

264 800

54 200

Rozhodnutí

ZMH 

dne 

1.3.2021 

v Kč

CELKEM

Návrh 

RMH 

dne 

15.2.2021

v Kč

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Požadovan

á dotace 

v roce 2021 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na 

rok 2021

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

čínnost 

v roce 2021 

v Kč

Popis projektu/ 

Specifikace činnosti 

Zůstatek prostředků ve sportovní oblasti - sportovní kroužky pro 

2. dotační kolo celkem

Dotace 

2020 

v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2019 

v Kč

Dotace 

2018

 v Kč

Návrhy dotací na sportovní kroužky celkem

     z toho objem finančních prostředků pro sportovní oblast 

Schválený objem pro sportovní oblast celkem 

     z toho objem finančních prostředků pro HLSŠ

     z toho objem pro sportovní kroužky SŠ

Sportovní oblast - Sportovní kroužky 2021, 1. kolo



Příloha č. 11 

 

 

 

INFORMACE O VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ 

POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  

V ROCE 2020 

 

 

V roce 2020 obdrželo statutární město Havířov celkem 309 žádostí o dotaci, z nichž bylo 

podpořeno celkem 283 žádostí celkovou částkou ve výši 71 151 071 Kč. 

 

 

Přehled počtu podpořených žádostí o dotaci a výše poskytnutých dotací v jednotlivých 

oblastech: 

 

Oblast 

Počet 

poskytnutých 

dotací 

Vyplaceno  

(v Kč) 

Sociální oblast – Registrované služby, vč. dotace pro MSK 54 6 577 500,00 

Sociální oblast – projekty a činnost na podporu aktivit souvisejících 

se sociální oblastí 
23 

1 185 500,00 

Sportovní, včetně investičních dotací 99 53 061 598,00 

Kulturní, včetně mimořádné dotace 43 2 434 673,00 

Školská 41 3 470 800,00 

Prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti 

v silničním provozu 
5 

 

210 000,00 

Partnerských vztahů 2 51 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví - IZS 2 600 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví - Zdravotnictví 8 3 455 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví - ŽP 6 105 000,00 

Celkem 283 71 151 071,00  

 

 

 

Všechny subjekty ze sportovní a mimosportovních oblastí podaly závěrečné vyúčtování 

v řádném termínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Přehled nečerpaných schválených dotací na rok 2020 z důvodu epidemiologické situace 

(nevyplacené dotace - zrušené projekty) 

 
 

 

Poř. 

číslo 

 

 

Subjekt 

 

 

IČO 

 

 

Účel dotace 

 

 

Výše 

schválené  

- nevyplacené 

dotace 

v Kč 

 

1 Apoštolská církev, sbor Havířov 63024829 Den dětí na Šumbarku  15 000,00 

 

2 Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. 22736441 Folklorní (Ne)fest  100 000,00 

 

3 Festival studentských filmů, z. s. 06491791 IV. ročník Festivalu studentských filmů   30 000,00 

 

 

4 

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 Havířovský majáles 2020  100 000,00 

 

 

5 

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 Malí vědci na prvním stupni ZŠ -  10 000,00 

 

6 
Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 Charitativní jarmark  10 000,00 

 

7 

PROSPORT - CZ z.s. 22671072 

Organizace HAVÍŘOVSKÉHO 

ZLATÉHO KAHANCE NA 

TĚRLICKÉM OKRUHU 2020 200 000,00 

 

8 Slezský klub stomiků Ostrava, 

z.s. 48809098 

Rekondiční pobyt s edukací a 

rehabilitací 5 000,00 

 

9 "Spolek MINITEATRO"   22674829 MINITEATRO Jiřího Tibitanzla   90 000,00 

 

10 
Střední odborné učiliště 

DAKOL, s.r.o. 25831101 ZLATÝ MASÉR 2020  15 000,00 

 

11 
Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 Sportovní hry, kopaná, odbíjená 5 000,00 

 

12 
Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 Odbíjená chlapců 3 000,00 

 

13 
Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 

Automatizace, elektrotechnika, 

programování 20 000,00 

 

14 
Střední škola, Havířov-Šumbark, 

Sýkorova 1/613, příspěvková 

organizace 13644289 Oslavy 70. výročí založení školy -  10 000,00 

 

15 Vysoká škola PRIGO, z.ú.   25840886 

Příprava a realizace PRIGO Majálesu 

2020  10 000,00 

 

Celkem 623 000,00 
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Přehled neuskutečněných projektů z důvodu epidemiologické situace (vrácené vyplacené 

dotace) 

 

Poř. 

číslo 
Subjekt  IČO      Účel dotace 

Vracená 

částka 

poskytnuté 

dotace 

v plné výši  

v Kč 

1 Apoštolská církev, sbor Havířov 63024829 Půlnoční pod širým nebem  15 000,00 

2 Best Off Havířov 26571421 Účast na ME veteránek v Malaze 30 000,00 

3 

Českomoravská myslivecká jednota, 

z.s. - okresní myslivecký spolek 

Karviná  67777252 Zlatá srnčí trofej 2020 (ZST) 20 000,00 

4 Erlebach Jiří 

výkonný 

umělec Předvánoční koncert 25 000,00 

5 

Evangelikální společenství křesťanů, 

z.s. 68321236 Havířov zpívá gospel  30 000,00 

6 

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 Florbal dívek 5 000,00 

7 

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 Soutěž v řešení Sudoku  2 000,00 

8 

Horolezecký oddíl Tatran Havířov, 

z.s.  22676465 Útěk v řetězech - 12. ročník   30 000,00 

9 

INNA z.s. Havířov onkologická 

organizace 22858644 Realizace projektu Sakura 2 500,00 

10 

Klub přátel hornického muzea v 

Ostravě, z. s. 41033035 

24. Setkání hornických měst a obcí ČR 

v Žacléři  10 000,00 

11 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední 

Suchá, z.s. 48805416 K-MODE 2020  20 000,00 

12 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední 

Suchá, z.s. 48805416 MISS RENETA 400 000,00 

13 

Klub rodičů a přátel Základní 

umělecké školy Bohuslava Martinů 

Na Schodech 1, Havířov-Město, z.s. 63025124 

Rozvoj talentovaných žáků - soutěžní 

činnost ZUŠ B. Martinů 30 000,00 

14 Linka bezpečí, z.s. 61383198 Činnost spolku Linka bezpečí, z.s. 35 000,00 

15 PETILO, z.s. 03660052 

Dogtrekking "Stínem beskydského rysa 

2020" 30 000,00 

16 Spolek H10  05991447 Organizace Havířovské desítky 2020 100 000,00 
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17 Spolek H10  05991447 

Navýšení dotace  

na organizaci Havířovské desítky 2020 30 000,00 

18 Spolek PORTAVITA 22611908 Šumbarácký Mikuláš 15 000,00 

19 Spolek PORTAVITA 22611908 Tvořivý ŠumbarkFEST 15 000,00 

20 

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, 

z.s.   04074050 

Účast žáků ZUŠ Leoše Janáčka v 

uměleckých soutěžích a přehlídkách v 

roce 2020 40 000,00 

21 

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 

Organizace Havířovské ligy středních 

škol  - kopaná chlapci, basketbal chlapci, 

silový víceboj chlapců a dívek 19 000,00 

22 

Střední škola a Základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace  13644297 

Sálová kopaná dívek, sálová kopaná 

chlapců 8 000,00 

23 

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 Florbal chlapců, házená chlapců 9 000,00 

24 

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 

Program vzájemných kontaktů  

a spolupráce mezi SŠTO, Lidická 

1a/600, Havířov-Šumbark a Zespółem 

Szkół Nr 6 v Jastrzębiu-Zdróju v roce 

2020 21 000,00 

25 

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 

Futsal dívek, volejbal dívek, veslování 

dívek na trenažeru. veslování chlapců na 

trenažeru 16 000,00 

26 

Střední škola polytechnická, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace  13644289 Stolní tenis, volejbal smíšených družstev 10 000,00 

27 

Střední škola polytechnická, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace  13644289 Techniáda 2020 10 000,00 

28 

Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s. 25353446 Badatelská odpoledne pro žáky 10 000,00 

29 

Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s. 25353446 POZNÁVÁME PROFESE  20 000,00 

30 

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - Město, Na 

Schodech 1, příspěvková organizace 62331663 

Výjezd spojených pěveckých sborů a 

sólistů do Schladmingu (AT)  80 000,00 

31 

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - Město, Na 

Schodech 1, příspěvková organizace 62331663 

Koncertní činnost ZUŠ B. Martinů v 

roce 2020  50 000,00 

32 

Základní umělecká škola Leoše 

Janáčka, Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 

30. výročí založení ZUŠ Leoše Janáčka, 

Havířov, p.o.  60 000,00 
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33 

Základní umělecká škola Leoše 

Janáčka, Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 

Víkendová soustředění žáků ZUŠ Leoše 

Janáčka, Havířov, p.o.  35 000,00 

Celkem  1 232 500,00 

 

 

Informace o vyúčtování dotací budou předloženy dotčeným komisím RMH na jejich nejbližších 

jednáních.  
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                                                                                                                               Příloha č. 1 

 

Rozpočtové opatření: 

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

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 1. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 je na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery 

ze SR – souhrnný vztah rozpočtována dotace na výkon státní správy ve výši 67 377 000,00 

Kč. Na základě rozpisu státního rozpočtu na rok 2021, který provedl KÚ MSK, se tato dotace 

snižuje na 67 376 800,00 Kč. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu neinvestičních  

výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti obcí, na výdaje spojené 

s výkonem agendy veřejného opatrovnictví, na financování vydávání občanských průkazů, 

kde nově obdrží obec další příspěvek ve výši násobku 35 Kč za každou provedenou aktivaci 

elektronického čipu. Dále se pak týká vydávání řidičských průkazů, financování úřadů 

územního plánování, matričních úřadů a nově na financování živnostenských úřadů. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR 

v rámci souhrnného dotačního vztahu snižují o částku                                          200,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku   

                                                                                                                                     200,00 Kč. 

Příspěvek na výkon státní správy je účelový, nepodléhá finančnímu vypořádání. 

 

 

č. 2. Na základě přijatého rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka 

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

výkon pěstounské péče celkem ve výši 816 000,00 Kč na rok 2021.  

 

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

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                   816 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OSV se s ÚZ 13010 zvyšují o částku                             816 000,00 Kč. 

 

 

č. 3. OÚR bylo ZMH usn.č. 583/17/ZM/2021 ze dne 25. 1. 2021 schváleno rozšíření realizace 

investičních akcí v roce 2021 o akci „Parkoviště na ul. Majakovského v Havířově“, kde je 

potřeba zajistit krytí výdajů. Celková předpokládaná hodnota realizace této akce činí 

8 228 000,00 Kč včetně DPH. Dále pak RMH dne 15. 2. 2021 usn.č. 2821/63RM/2021 

doporučila ZMH schválit rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 o dvě akce -  

„Využití výpravní haly žst. Havířov“, kde je přepokládaná cena 58 900 000,00 Kč vč. DPH  

a akce „Demolice budovy č.p. 1211 v k. ú. Šumbark“, kde je předpokládaná cena  

400 000,00 Kč včetně DPH. Celkové zvýšení výdajové části rozpočtu OÚR je 67 528 000,00 

Kč a bude řešeno zapojením FRR. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OÚR zvyšují s ÚZ 00010 o částku               67 528 000,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            67 528 000,00 Kč. 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                67 528 000,00 Kč 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                               67 528 000,00 Kč. 
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b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

   0 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 4. V rámci Participativního rozpočtu města Havířova 2020 nebyly odborem komunálních 

služeb vyčerpány finanční prostředky ve výši 831 214,00 Kč na realizaci vítězných projektů. 

Tato realizace bude probíhat v roce 2021. Uvedený finanční zůstatek z roku 2020 se stal 

součástí výsledku hospodaření za rok 2020, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OKS 

se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 831 214,00 Kč. 

 

OKS bude v r. 2021 realizovat níže uvedené vítězné projekty v rámci participativního 

rozpočtu roku 2020: 

 
Název projektu Číslo akce (org) Zůstatek z r. 2020 

Workoutové hřiště 20091 650 000,00 Kč 

Pohybem ke zdraví (Údolí Stružník) 20092 181 214,00 Kč 

Celkem   831 214,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS zvyšují s ÚZ 00010 o částku                    831 214,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 831 214,00 Kč. 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                     831 214,00 Kč 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                    831 214,00 Kč. 

 

 

č. 5. V rámci Participativního rozpočtu města Havířova 2020 nebyly odborem územního 

rozvoje vyčerpány finanční prostředky ve výši 6 020 675,00 Kč na projektovou dokumentaci 

a realizaci vítězných projektů, která proběhne v roce 2021. Uvedený finanční zůstatek z roku 

2020 se stal součástí výsledku hospodaření za rok 2020, který je převáděn do FRR. Zvýšení 

výdajů OÚR se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 6 020 675,00 Kč. 
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OÚR bude v r. 2021 realizovat níže uvedené vítězné projekty v rámci participativního 

rozpočtu roku 2020: 

 
Název projektu Číslo akce (org) Zůstatek z r. 2020 

Víceúčelové hřiště pro děti a mládež 20090 4 200 000,00 Kč 

In-line ovál 20093 1 820 675,00 Kč 

Celkem   6 020 675,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OÚR zvyšují s ÚZ 00010 o částku                 6 020 675,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              6 020 675,00 Kč. 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                   6 020 675,00 Kč 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                 6 020 675,00 Kč. 

 

 

č.  6.  V rámci Participativního rozpočtu města Havířova 2020 nebyly odborem školství  

a kultury vyčerpány finanční prostředky ve výši 718 320,00 Kč na realizaci vítězných 

projektů. Tato realizace bude probíhat v roce 2021. Uvedený finanční zůstatek z roku 2020 se 

stal součástí výsledku hospodaření za rok 2020, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů 

OŠK se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 718 320,00 Kč. 

 

OŠK bude v r. 2021 realizovat níže uvedené vítězné projekty v rámci participativního 

rozpočtu roku 2020: 

 
Název projektu Číslo akce 

(org) 

Zůstatek z r. 2020 

Dětské a workout hřiště, zastřešené posezení 20068 533 320,00 Kč 

Kdo si hraje, nezlobí 20094 185 000,00 Kč 

Celkem   718 320,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OŠK zvyšují s ÚZ 00010 o částku                    718 320,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 718 320,00 Kč. 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                      718 320,00 Kč 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                    718 320,00 Kč. 

 

 

č.  7.  V rámci Participativního rozpočtu města Havířova 2020 nebyly za některé městské části 

vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 047 173,00 Kč. Za městskou část Dolní Suchá nebyl 

podán žádný projekt. Nevyčerpané finanční prostředky se staly součástí výsledku hospodaření 

za rok 2020, který je převáděn do FRR. Rozpis zůstatků dle jednotlivých městských částí je 

v níže uvedené tabulce. Tyto prostředky bude mít ve výdajové části ekonomický odbor  

a o tyto prostředky bude navýšen participativní rozpočet (dále „PaRo“) v roce 2021 pro 

jednotlivé městské části. 
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Část města Navýšení PaRo 2021  

o nedočerpané částky v Kč 

Dolní Datyně 1 062,00 

Dolní Suchá 62 000,00 

Město 64 000,00 

Podlesí 350 000,00 

Bludovice 10 786,00 

Šumbark 559 325,00 

Celkem 1 047 173,00 

  

Tímto se rozpočtované výdaje EO zvyšují s ÚZ 00010 o částku                    1 047 173,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              1 047 173,00 Kč. 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                   1 047 173,00 Kč 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                 1 047 173,00 Kč. 

 

 

č. 8. Odbor komunálních služeb požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2020 ve výši 1 450 000,00 Kč na níže uvedené rozpracované akce z roku 2020. Tyto 

finanční prostředky OKS v roce 2020 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření 

roku 2020, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OKS se uskuteční formou zapojení 

FRR do výdajů ve výši 1 450 000,00 Kč. 

 

Jedná se o finanční prostředky na tyto akce: 

 
Název akce Číslo akce 

(org) 

Zůstatek z r. 2020 

Chytré a bezpečné křižovatky 19019 200 000,00 Kč 

Administrace VZ na výběr dopravce, dopravně-technická 

specifikace pro MHD Havířov 

 700 000,00 Kč 

Oprava dětského mobiliáře na ul. Jedlová 20113 550 000,00 Kč 

Celkem  1 450 000,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS zvyšují s ÚZ 00010 o částku                 1 450 000,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              1 450 000,00 Kč, 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                  1 450 000,00 Kč. 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                 1 450 000,00 Kč. 

 

 

č. 9. Odbor školství a kultury požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2020 ve výši 1 511 992,00 Kč na níže uvedené rozpracované akce z roku 2020. Tyto 

finanční prostředky OŠK v roce 2020 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření 

roku 2020, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OŠK se uskuteční formou zapojení 

FRR do výdajů ve výši 1 511 992,00 Kč. Finanční prostředky na akci „Havířov v pohybu“ ve 
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výši 1 363 000,00 Kč měli být přesunuty dle rozhodnutí porady vedení ze dne 21. 9. 2020 do 

roku 2021. Pokud se však tato akce konat nebude, OŠK tuto skutečnost sdělí EO a o tyto 

finanční prostředky budou sníženy výdaje OŠK. 

 

 Jedná se o finanční prostředky na tyto akce: 

 
Název akce Číslo akce 

(org) 

Zůstatek z r. 2020 

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická (pozastávka) 20010 139 042,00 Kč 

Revitalizace objektu TZ Pstruží ev.č.105 (pozastávka) 20009 9 950,00 Kč 

Havířov v pohybu (přesunutí akce z roku 2020)   1 363 000,00 Kč 

Celkem  1 511 992,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OŠK zvyšují s ÚZ 00010 o částku                 1 511 992,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              1 511 992,00 Kč, 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                  1 511 992,00 Kč. 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                 1 511 992,00 Kč. 

 

 

č. 10. Odbor Kancelář primátora požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2020 ve výši 8 000 000,00 Kč. Jedná se o finanční prostředky na nákup cisternové 

automobilové stříkačky včetně zaškolení obsluhy, provádění garančních a servisních 

prohlídek v záruční době. Na tento nákup měl odbor finanční prostředky v roce 2020, ale 

z důvodu zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení nebyly použity. 

Tyto nevyčerpané prostředky se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2020, který je 

převáděn na účet FRR. Akce bude financována zapojením FRR ve výši 8 000 000,00 Kč. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje KP zvyšují s ÚZ 00010 o částku                    8 000 000,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              8 000 000,00 Kč, 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                  8 000 000,00 Kč. 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                 8 000 000,00 Kč. 

 

 

č. 11. Organizační odbor má v letošním roce zrealizovat kromě veřejných zakázek 

nedokončených v roce 2020, další etapu rozvoje ICT na Magistrátu města Havířova dle 

zpracované koncepce a další IT nákupy dle požadavků vedení města Havířova. Nový projekt 

zvýšil předpokládanou hodnotu technického řešení na modernizaci firewallů na 7 865 000,00 

Kč vč. DPH a dalších, v rozpočtu pro rok 2021 neschválených IT nákupů. Potřebné IT nákupy 

jsou s předpokládanou pořizovací cenou vč. DPH ve výši 14 689 530,00 Kč. V rezervě EO 

byla rozpočtována na rok 2021 částka 5 100 000,00 Kč na modernizaci firewallů  

a částka 3 000 000,00 Kč na software pro příspěvkové organizace (jednotný účetní program), 

která bude dle potřeby rozpuštěna ve prospěch výdajů organizačního odboru nebo poskytnuta 

přímo příspěvkovým organizacím. Porada vedení dne 25. 1. 2021 vzala na vědomí realizaci 

IT projektů na MMH v roce 2021, včetně požadavku na zvýšení rozpočtu ORG o částku ve 
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výši 19 105 530,00 Kč. Celková přepokládaná cena IT nákupů nezahrnutých v rozpočtu 

organizačního odboru v roce 2021 je ve výši 27 205 530,00 Kč. Z neinvestiční rezervy EO 

bude pokryto celkem 5 100 000,00 Kč a část ve výši 19 105 530,00 Kč bude řešena zapojením 

fondu FRR, protože nevyčerpané prostředky roku 2020 se staly součástí výsledku 

hospodaření roku 2020, které jsou převedeny na FRR. 

 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují s ÚZ 00000 o částku                          5 100 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku   

                                                                                                                           5 100 000,00 Kč. 

 

Dále se rozpočtované výdaje ORG zvyšují s ÚZ 00010 o částku                 19 105 530,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            19 105 530,00 Kč. 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                19 105 530,00 Kč. 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                               19 105 530,00 Kč. 

 

 

č. 12. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 se předpokládal výsledek hospodaření za rok 

2020 ve výši 137 758 000,00 Kč a z této částky převod 132 885 000,00 Kč na účet FRR. 

Skutečný výsledek hospodaření za rok 2020 je 246 472 519,09 Kč a na účet FRR bude 

převedena částka 241 384 132,91 Kč. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným převodem je  

108 499 132,91 Kč. 

 

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

8115, zvyšuje o částku                                                                                  108 499 133,00 Kč 

a změna stavu účtu FRR, položka 8115, se snižuje o částku                       108 499 133,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                          108 499 133,00 Kč 

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

o částku                                                                                                          108 499 133,00 Kč. 

 

V loňském roce bylo ukončeno k 31. 7. 2020 zhodnocení částky 30 000 000,00 Kč z FRR 

(Fond rezerv a rozvoje) formou spořicího účtu. Spořící účet spadá pod ZBÚ, zůstatek tohoto 

účtu ve výši 15 363,04 Kč se stal součástí výsledku hospodaření. Zároveň je tato částka 

rozpočtována v příjmech FRR V rámci vyrovnanosti rozpočtu bude o částku 15 363,04 Kč 

upravena změna stavu ZBÚ a zvýšena rezerva EO. 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku   

                                                                                                                               15 363,00 Kč. 

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

položka 8115, zvyšuje o částku                                                                            15 363,00 Kč. 

 

 

č. 13. Finanční prostředky určené na výkon pěstounské péče jsou vedeny na samostatném účtu  

a ten je podúčtem ZBÚ. K 1. 1. 2021 se ve schváleném rozpočtu předpokládal zůstatek  

na tomto podúčtu 3 081 000,00 Kč. Skutečný stav na tomto podúčtu k 1. 1. 2021 je 

3 281 023,14 Kč.  

Tímto se rozpočtované výdaje OSV s ÚZ 13010 zvyšují o částku                     200 023,00 Kč. 
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K zachování vyrovnanosti rozpočtu se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu 

účtu ZBÚ, položka 8115, zvyšuje o částku                                                         200 023,00 Kč. 

 

 

č. 14. OÚR v roce 2020 nevyčerpal všechny rozpočtované prostředky ze zdrojů města  

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

spojených s ukončenými a rozpracovanými akcemi roku 2020. Nevyčerpané prostředky           

z r. 2020 jsou součástí výsledku hospodaření za rok 2020, který je převáděn na účet FRR. 

V níže uvedené tabulce je uvedena jedna akce MRA, s.r.o., která byla zapojena ve FNB v roce 

2020 a její realizace přechází do roku 2021. Jsou zde zapracovány také pozastávky z loňských 

akcí. 

Tyto nevyčerpané prostředky z r. 2020 budou OÚR poskytnuty z FRR a FNB - viz níže 

uvedený rozpis dle zdrojů a akcí. 

Požadovaná částka o zvýšení výdajové části rozpočtu OÚR na rok 2021 představuje  

103 368 000,00 Kč. 

 

Přehled akcí podle zdroje financování: 

FRR – ÚZ 010  

č.st. Akce z roku 2020 Částka v Kč 

15008 Přednádražní prostor Havířov 15 020 000 

8053 Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku  30 290 000 

19004 Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák 45 000 000 

19073 Využití výpravní haly železniční stanice Havířov 1 600 000 

17023 Park sponzorů – 1. etapa (pozastávka) 778 000 

19050 Přechod pro chodce u AN Životice- Památník 945 000 

15031 Rekonstrukce ZŠ Mánesova (náhradní výsadba) 445 000 

18009 Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí (přeložka NN) 530 000 

19019 Chytré a bezpečné křižovatky ve SMH (administrace VZ) 400 000 

19059 Dopravní napojení MK ul.U Nádraží a Opletalova kolem sport. areálu (PD) 760 000 

20060 Střecha tělocvičny ZŠ K. Světlé (PD) 390 000 

20063 Sesuv areálu Technických služeb Havířov a. s. (PD) 250 000 

20074 Sanace objektu Útulku pro psy a drobná zvířata v Havířově – Dolní Suché (PD) 250 000 

FRR Celkem akce financované z FRR 96 658 000 

   

FNB – ÚZ 114 akce MRA z r. 2020  

18035 Sanace obytného domu ul. Dlouhá tř. 34-42, Havířov - Podlesí 6 710 000 

FNB  Celkem akce z r. 2020 financované z FNB 6 710 000 

 CELKEM 103 368 000 

Rozpočtované výdaje OÚR se zvyšují o částky:                                                               

s ÚZ 00010 96 658 000,00 Kč 

s ÚZ 00114  6 710 000,00 Kč 

Celkem 103 368 000,00 Kč 

 

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

účtu: 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            96 658 000,00 Kč, 

FNB (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              6 710 000,00 Kč. 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                96 658 000,00 Kč. 

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

zvyšuje o částku                                                                                                6 710 000,00 Kč     
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a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                             103 368 000,00 Kč. 

 

 

č. 15. V RÚ V. r. 2020 rozpočtovým opatřením č. 125 byl Správě sportovních a rekreačních 

zařízení (dále „SSRZ“) zvýšen příspěvek na provoz o 702 100,00 Kč.  Tyto finanční 

prostředky byly účelové vázané na zajištění provozu mobilní ledové plochy a SSRZ je měla 

povinnost vyúčtovat do 31. 1. 2021 a svou povinnost splnila. Na příjmový účet města zaslala 

vratku ve výši 279 876,06 Kč. O tyto finanční prostředky bude posílena neinvestiční rezerva 

EO. 

Rozpočtované příjmy OJ 10 se zvyšují na položce 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů 

a podobné příjmy o částku                                                                                 279 877,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku            

                                                                                                                              279 877,00 Kč. 

 

 

č. 16. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OÚR a SO na položce 2212 – Sankční platby 

přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy těchto odborů a současně se sníží položka 2329 – 

Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených. Položka 2329 ve schváleném 

rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb. 

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

subjektů u následujících odborů: 

OÚR se zvyšuje příjem o částku                                                                             5 000,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                             370 000,00 Kč. 

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

nezařazených snižují o částku                                                                             375 000,00 Kč. 

 

 

č. 17. 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                                                                                                                   75 000,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                        75 000,00 Kč. 

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

                                                                                                                                75 000,00 Kč 

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

o částku                                                                                                                  75 000,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 18. Město Havířov získalo na konci roku 2020 pojistné plnění ve výši 3 000,00 Kč, které je 

určeno pro Městské kulturní středisko Havířov (dále „MKS“) k úhradě vzniklých škod. Toto 

pojistné plnění je součástí výsledku hospodaření za rok 2020, který je převáděn na účet FRR  

a proto zvýšení příspěvku na provoz se uskuteční zapojením FRR do výdajů MKS. 

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00010 pro MKS Havířov o částku 3 000,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                     3 000,00 Kč. 
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Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje 

o částku                                                                                                                     3 000,00 Kč 

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

o částku                                                                                                                     3 000,00 Kč. 

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

   0 

 

 

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

usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

14. 1. 2019 

 

č. 19. 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 uvedené příspěvkové organizace. 

 

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 

1054 731 389,00 129 069,00 

1074 851 005,00 150 178,00 

Celkem 1 582 394,00 279 247,00 

 

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 Gorkého 1054 731 389,00 129 069,00 860 458,00 

ZŠ Mládežnická 1074 851 005,00 150 178,00 1 001 183,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  
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Závěr 
 

Po I. rozpočtových úpravách r. 2021 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 447 237,36 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 478 680,32 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti schválenému rozpočtu  

o 3 032,32 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými průtokovými dotacemi. 

 

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

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 
Schválený rozpočet            

r. 2021 

Upravený rozpočet I.  

r. 2021 

tř. 1 - daňové příjmy 72,27 72,13 

tř. 2 - nedaňové příjmy 2,28 2,30 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,17 0,17 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 74,72 74,60 

tř. 4 - přijaté transfery 25,28 25,40 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 897 307,65 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 318 158,04 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 968 557,04 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Tento nárůst vznikl z důvodu převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 

a to především zapojením FRR. Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 212 756,61 tis. Kč než 

schválený rozpočet a dosáhly hodnoty 1 928 750,61 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek 

po konsolidaci jsou ve výši 1 561 509,97 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace 

organizacím“ se oproti schválenému rozpočtu zvýšila o 1 864,64 tis. Kč, kde se jedná  

o průtokové dotace pro ZŠ a pojistné MKS. 

 

Po prvních úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 240 346,00 tis. Kč na 

částku  - 450 070,29 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 1.1.2021 Konečný stav k 31.12.2021 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet I. 

FRR 215 185,00 233 569,12 237 150,00 161 159,35 

FRHA 24 738,00 26 122,62 13 757,00 15 141,62 

FŽP 1 041,00 1 369,49 791,00 1 119,49 

FNB 58 859,00 71 182,16 2 563,00 8 176,16 

FB 1 033,00 1 195,15 683,00 920,15 

FVPA 3 076,00 5 460,50 2 095,00 4 479,50 

Celkem účelové fondy 303 932,00 338 899,04 257 039,00 190 996,27 

SF 3 597,00 4 016,76 3 602,00 4 021,76 

ZBÚ 137 758,00 246 472,52 0,00 0,00 

Celkem 445 287,00 589 388,32 260 641,00 195 018,03 
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Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                        

r. 2021  

Upravený  

rozpočet č. I. 

+přesuny  

r. 2021 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 20 171,00 18 998,09 

rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 792,00 1 792,00 

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

vklad k navýšení základ.kapitálu spol.CEVYKO, a.s. 6 300,00 6 300,00 

Rezerva na předfinancování projektů ITI (IROP) – 

ZŠ F. Hrubína, ZŠ Na Nábřeží 
14 000,00 14 000,00 

financování případného výpadků dotací z kraje pro 

DSH, SSmH, SANTÉ 
17 500,00 17 500,00 

rezerva na jednotný účetní program pro PO 3 000,00 3 000,00 

rezerva na „Firewally“ 5 100,00 0,00 

Celkem 72 863,00 66 590,09 

 

 

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

 

Počáteční stav k 1.1.2021 246 472,52 

Převod výsledku hospodaření r. 2020 na FRR -241 384,13 

Příjmy celkem +1 478 680,32 

Výdaje celkem -1 928 750,61 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 000,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +562 270,90 

z toho: FRR 314 913,90  

 FRHA 10 986,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 218 825,00  

 FB 350,00  

 FVPA 10 000,00  

 SF 6 946,00  
Příjmy fondů -172 989,00 

z toho: FRR 1 120,00  

 FRHA 5,00  

 FŽP 0,00  

 FNB 155 819,00  

 FB 75,00  

 FVPA 9 019,00  

 SF 6 951,00  
Konečný stav k 31.12.2021 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 246 472,52 

 



 IČ:  DIČ:

 Ulice:  č. p. 

 Obec:  PSČ:

 Tel.: DS:  Fax:

 E-mail:

Tel.: E-mail:Kontaktní osoba:

www.msk.cz

 Odůvodnění žádosti:

Ostrava 702 18

 Bankovní spojení:

 Kód banky: 2700 Číslo účtu žadatele: 1387551169

V Ostravě dne 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje, v. r.

Místo a datum: Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:

595 622 222 8x6bxsd 595 622 126

posta@msk.cz  Webová stránka:

Mgr. Lucie Rašková 595,622,933 lucie.raskova@msk.cz

 Seznam příloh:
1. Souhrnný přehled k požadované výši dotace 

105.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace 

připsáním částky poskytnuté dotace na účet 
příjemce

 Účel dotace:

 Název banky žadatele: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ realizovaného 
krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.

Žádost je podávána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji" uzavřené mezi žadatelem a statutárním městem Havířov dne 29. 4. 2019 a 
dodatku ke smlouvě ze dne 21. 1. 2020; smlouva byla schválena zastupitelstvem statutárního města 
dne 4. 3. 2019  usnesením č. 118/5ZM/2019 a zastupitelstvem kraje dne 13. 3. 2019 usnesením č. 
11/1341, dodatek ke smlouvě byl schválen zastupitelstvem statutárního města dne 16. 12. 2019 
usnesením č. 316/10ZM/2019 zastupitelstvem kraje dne 12. 12. 2019 usnesením č. 14/1728.

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu:

Výše dotace:

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov

Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719, podíl: 100%

 Žadatel:

 Právní forma žadatele:

Moravskoslezský kraj

 Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.; IČ: 47673168, podíl: 100%

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.; IČ: 25379631, podíl: 45%

VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861, podíl: 0,003%

Koordinátor ODIS s. r. o.; IČ: 64613895, podíl: 50%

kraj 70890692 CZ70890692

28. října 117

 Zástupce žadatele:

 Funkce, důvod zastoupení: hejtman kraje

žádné Osoby s podílem v žadateli:

Bílovecká nemocnice, a. s.; IČ: 26865858, podíl: 100%

 Sídlo žadatele:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.; IČ: 02995832, podíl: 100%

Sanatorium Jablunkov, a. s.; IČ: 27835545, podíl: 100%

http://www.msk.cz/
mailto:posta@msk.cz
mailto:lucie.raskova@msk.cz




LIFE Integrated Projects 2020 - A4 

 

ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION and MANDATE 

 
I, the undersigned,  
 
[forename and surname of the legal representative of the future associated beneficiary signing 
this mandate], 
 
representing,  

 
[full official name of the future associated beneficiary] [ACRONYM] 
[official legal status or form] 
[official registration No] 
[full official address] 
[VAT number], 
  
hereinafter referred to as "the associated beneficiary", 
 
for the purposes of the signature and the implementation of the grant agreement [Title] with 
the Contracting Authority (hereinafter referred to as "the grant agreement")  

hereby: 

1. Mandate   
 
[full official name of the coordinating beneficiary] ([ACRONYM]) 
[official legal status or form] 
[official registration No] 
[full official address] 
[VAT number], 
 
represented by [forename, surname and function of the legal representative of the 
coordinating beneficiary] 

(hereinafter referred to as "the coordinating beneficiary”) 

 
to sign in my name and on my behalf the grant agreement and its possible subsequent 
amendments with the Contracting Authority.  
 
2. Mandate the coordinating beneficiary to act on behalf of the associated beneficiary in 
compliance with the grant agreement. 
 
I hereby confirm that the associated beneficiary accepts all terms and conditions of the grant 
agreement and, in particular, all provisions affecting the coordinating beneficiary and the 
associated beneficiaries. In particular, I acknowledge that, by virtue of this mandate, the 
coordinating beneficiary alone is entitled to receive funds from the Contracting Authority and 
distribute the amounts corresponding to the associated beneficiary's participation in the action. 

 
I hereby accept that the associated beneficiary will do everything in its power to help the 
coordinating beneficiary fulfil its obligations under the grant agreement, and in particular, to 
provide to the coordinating beneficiary, on its request, whatever documents or information may 
be required. 



 
I hereby declare that the associated beneficiary agrees that the provisions of the grant 
agreement, including this mandate, shall take precedence over any other agreement between 
the associated beneficiary and the coordinating beneficiary which may have an effect on the 
implementation of the grant agreement. 
 
I furthermore certify that: 

1. The associated beneficiary has not been served with bankruptcy orders, nor has it 
received a formal summons from creditors.  My organisation is not in any of the 
situations listed in Articles 136 (1) and 141 of the EU Financial Regulation1 . 

2. The associated beneficiary will contributeto the project in line with the amounts detailed 
in Form FC.   

3. My organisation will participate in the implementation of the project as detailed in this 
proposal.The associated beneficiary will conclude with the coordinating beneficiary an 
agreement necessary for the completion of the work, provided this does not infringe 
on our obligations, as stated in the grant agreement with the Contracting Authority. 
This agreement will be based on the model proposed by the Contracting Authority. It 
will describe clearly the tasks to be performed by my organisation and define the 
financial arrangements. 

4. I commit to comply with all relevant eligibility criteria, as defined in the LIFE 
Multiannual Work Programme 2018-2020 and the LIFE Call for Proposals including 
the LIFE Guidelines for Applicants. 

 

This declaration and mandate shall be annexed to the grant agreement and shall form an 
integral part thereof. 
 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   

I have read in full the LIFE Model Grant Agreement with Special and General conditions for 
integrated projects and the Financial and Administrative guidelines provided with the LIFE 
application files. 

I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and 
the information provided is correct. 

 

At ................................................. on........................................................ 

Signature of the Associated Beneficiary: 

 

Name(s) and status/function of signatory 

  

                                                 
1 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules 

applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 
1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and 
Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, OJ L 193, 30.7.2018, p. 1 

 



PROHLÁŠENÍ A POVĚŘENÍ PŘIDRUŽENÉHO PŘÍJEMCE 

 
 
Já, níže podepsaný,  
 
[jméno a příjmení právního zástupce budoucího přidruženého příjemce podepisujícího toto 
pověření], 
 
zastupuji,  

 
[plný oficiální název budoucího přidruženého příjemce] [zkratka] 
[oficiální právní status nebo forma] 
[oficiální registrační číslo] 
[plná oficiální adresa sídla] 
[daňové identifikační číslo], 
  
dále jen "přidružený příjemce", 
 
pro účely podpisu a plnění smlouvy o dotaci [název] s řídícím orgánem (dale jen "smlouva o 
podpoře")  

tímto: 

1. Pověřuji   
 
[plný oficiální název koordinujícícího příjemce] ([zkratka]) 
[oficiální právní status nebo forma] 
[oficiální registrační číslo] 
[plná oficiální adresa sídla] 
[daňové identifikační číslo], 
 
zastoupenou [jméno, příjmení a pozice právního zástupce koordinujícího příjemce] 

(dale jen "koordinující příjemce”) 

 
podepsat mým jménem smlouvu o podpoře a její případné dodatky s řídícím orgánem.  
 
2. Pověřuji koordinujícího příjemce jednat jménem přidruženého příjemce ve věci smlouvy o 
podpoře. 
 
Potvrzuji, že přidružený příjemce přijímá všechna pravidla a podmínky smlouvy o podpoře a 
zejména všechna ustanovení ovlivňující koordinujícího příjemce a přidruženého příjemce. 
Zejména potvrzuji, že na základě tohoto pověření může koordinující příjemce sám obdržet 
dotaci od řídícího orgánu a dále rozdělit příslušný podíl dotace jednotlivým přidruženým 
příjemcům na jejich aktivity. 

 
Potvrzuji, že přidružený příjemce udělá vše, co je v jeho silách, aby pomohl koordinujícímu 
příjemci splnit závazky smlouvy o podpoře a zejména poskytovat koordinujícímu příjemci na 
jeho žádost jakékoli dokumenty a informace, které bude požadovat. 

 
Potvrzuji, že přidružený příjemce souhlasí, že ustanovení smlouvy o podpoře, včetně tohoto 
pověření, mají přednost před jakoukoli jinou dohodou mezi přidruženým příjemcem a 
koordinujícím příjemcem, která může mít dopad na plnění smlouvy o podpoře. 



 
Dále potvrzuji, že: 

1. Přidruženému příjemci nebylo doručeno rozhodnutí o úpadku ani neobdržel 
předvolání od věřitelů.Má organizace se nenachází v žádné ze situací zmíněných v 
Článcích 136(1) a 141 Nařízení 1046/2018 Evropského parlamentu a Rady z 18. 
července 2018 o finančních pravidlech uplatnitelných na společný rozpočet Unie (OJ 
L193 z 30.7.2018). 

2. Přidružený příjemce přispěje na project v souladu s částkami specifikovanými ve 
formuláři FC.   

3. Má organizace se bude podílet na realizaci projektu tak, jak je specifikováno v 
žádosti. Přidružený příjemce uzavře s koordinujícím příjemcem partnerskou smlouvu 
nezbytnou pro dokončení prací za předpokladu, že to neporuší naše povinnosti, jak je 
stanoveno v smlouvě o podpoře s řídícím orgánem. Tato partnerská smlouva bude 
založena na vzoru poskytovaném řídicím orgánem. Budou v ní jasně specifikovány 
úkoly mé organizace pro projekt a upřesněny vzájemné finanční ujednání. 

4. Zavazuji se dodržovat všechna příslušná kritéria způsobilosti definována v LIFE 
Multiannual Work Programme 2018-2020 a Výzvě LIFE k předkládání žádostí o 
dotaci včetně Příručky pro žadatele LIFE. 

 

Tato deklarace a pověření bude přiložena k smlouvě o podpoře a bude tvořit jeho nedílnou 
část. 
 

Jsem právně pověřen k podpisu tohoto dokumentu jménem mé organizace. 

Přečetl jsem celou vzorovou LIFE smlouvu o podpoře a Finanční a administrativní pokyny 
zveřejněnými mezi dokumenty pro žadatele LIFE. 

Potvrzuji podle mého nejlepšího vědomí, že prohlášení učiněná v této žádosti jsou pravdivá a 
poskytnuté informace v pořádku. 

 

V ................................................. dne........................................................ 

 

 

 

Podpis přidruženého příjemce: 

 

Jméno a funkce podepisujícího: 

 

 










	USN 18. ZMH, 01.03.2021 - web
	hlasování 1.3.21
	Hlasování_00001
	Hlasování_00002
	Hlasování_00003
	Hlasování_00004
	Hlasování_00005
	Hlasování_00006
	Hlasování_00007
	Hlasování_00008
	Hlasování_00009
	Hlasování_00010
	Hlasování_00011
	Hlasování_00012
	Hlasování_00013
	Hlasování_00014
	Hlasování_00015
	Hlasování_00016
	Hlasování_00017
	Hlasování_00018
	Hlasování_00019
	Hlasování_00020
	Hlasování_00021
	Hlasování_00022
	Hlasování_00023
	Hlasování_00024
	Hlasování_00025
	Hlasování_00026

	PŘÍLOHY 18 ZMH
	592.01     Příloha - Program 18. ZMH, 01.03.2021
	596.01     Příloha č. 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA MP HAVÍŘOV za rok 2020
	596.01a   Přílohy č. 1.1 - 1.4
	596.02     Příloha č. 2 - PČR Havířov ZPRÁVA 2020
	596.03     Příloha č. 3 - Zpráva o činnosti HS Havířov HZS MS
	596.04     Příloha č. 4 - Zpráva o činnosti JSHD Havířov Město
	596.05     Příloha č. 5 - Zpráva o činnosti JSHD Havířov Životice
	596.05.1  Příloha č. 5.1 - Zprávy JSHD Havířov Životice
	599.01     Příloha - ke ZL SSRZ Havířov
	603.01     Příloha č. 1 - Rozhodnutí ZŠ
	603.02     Příloha č. 2 - Rozhodnutí MŠ
	603.05     Příloha č. 5 - Smlouva o bezúročné návratné FV ZŠ Zelená
	603.06     Příloha č. 6 - Smlouva o bezúročné návratné FV MŠ U Křížů
	604.01     Příloha č. 1 - Návrh textu veřejnoprávní smlouvy o posk. dotace
	605.01a   Příloha č. 1a - Sociální oblast RS
	605.01b   Příloha č. 1b - Sociální oblast S
	605.02     Příloha č. 2 - Kulturní oblast
	605.03a   Příloha č. 3a  - Školská oblast
	605.03b   Příloha č. 3b - Školská oblast, mimosportovní kroužky
	605.04     Příloha č. 4 - Oblast partnerských vztahů
	605.05     Příloha č. 5 - Oblast prevence kriminality a protidrog. prevence
	605.06a   Příloha č. 6a - OBOZ, Integrovaný  záchranný systém
	605.06b   Příloha č. 6b - OBOZ, Zdravotnictví
	605.06c   Příloha č. 6c - OBOZ, Životní prostředí
	605.06d   Příloha č. 6d - OBOZ, Bezpečnost v silničním provozu
	605.07a   Příloha č. 7a - Sportovní oblast
	605.07b   Příloha č. 7b - Sportovní oblast, HLSŠ
	605.07c   Příloha č. 7c - Sportovní oblast, sportovní kroužky
	605.11     Příloha č. 11 - Informace o vyúčtování dotací za rok 2020
	607.01     Příloha č.1 - Rozpis RÚ I.r.2021 ZMH
	609.01     Příloha - Žádost MSK o posk. dotace
	610.01     Příloha - Deklarace
	611.01     Příloha č. 1 - Žádost PressCentrum
	611.02     Příloha č. 2 - Žádost Multifunkční obrazovka
	613.01     Příloha č. 1 - Rezignace J. Dobosz
	613.02     Příloha č. 2 - Rezignace J. Neužil


	El: 



