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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 

přijatých na 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 26.04.2021 

 

615/19ZM/2021 - Schválení předsednictva 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.04.2021  
 

616/19ZM/2021 - Schválení programu 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.04.2021 
 

617/19ZM/2021 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 19. zasedání ZMH,  

konaného dne 26.04.2021 
 

618/19ZM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021 

 
619/19ZM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 19. ZMH 

 

620/19ZM/2021 - Informativní zpráva o plnění opatření z Koncepce prevence kriminality  
ve městě Havířově na období 2017-2020  

 
621/19ZM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

 

622/19ZM/2021 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2021 – MŠ Balzacova Havířov 
 

623/19ZM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ F. Hrubína  

„Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“ 
 

624/19ZM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Na Nábřeží  

„Modernizace odborných učeben“ 
 

625/19ZM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Frýdecká  
„V přírodní zahradě poznáváme, učíme se, pracujeme“ 

 

626/19ZM/2021 - Předfinancování a financování projektu MŠ Přímá  
„Zahrada – příroda v mateřské škole“ 

 

627/19ZM/2021 - Přijetí daru movitých věcí od Moravskoslezského kraje 
 

628/19ZM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly 

 
629/19ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město 

 
630/19ZM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1028/20, k. ú. Šumbark 

 

631/19ZM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice 
 

632/19ZM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/32, k. ú. Prostřední Suchá 

 
633/19ZM/2021 - Výkup části pozemku parc. č. 2519, k. ú. Prostřední Suchá  

 

634/19ZM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice 
 

635/19ZM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 464/121, k. ú. Bludovice 
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636/19ZM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/57, k. ú. Prostřední Suchá 

 
637/19ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             

 

638/19ZM/2021 - Výkup pozemku 2626/1, k. ú. Dolní Suchá             
 

639/19ZM/2021 - Výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně, pro přístřešek MHD               

 
640/19ZM/2021 - Využití výpravní haly železniční stanice Havířov 

 

641/19ZM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  
část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny 

 
642/19ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4 nebo 1952/1, k. ú. Dolní Suchá 

 

643/19ZM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2996/32, k. ú. Bludovice 
 

644/19ZM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 

 
645/19ZM/2021 - Poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou  

činnost na území města Havířova  

 
646/19ZM/2021 - Záměr prodeje pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 

 
647/19ZM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci SSRZ Havířov 

 
648/19ZM/2021 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2020 

 
649/19ZM/2021 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 20. – 52.  

 

650/19ZM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 
 

651/19ZM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

652/19ZM/2021 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí   

 
653/19ZM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

 

654/19ZM/2021 -Informace o změně financování projektu „26 let spolupráce měst  
Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

655/19ZM/2021 - Doplňující volba Kontrolního výboru ZMH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Usnesení ze 19. zasedání ZMH 

konaného dne 26.04.2021 

4 

U S N E S E N Í 
ze 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 26.04.2021 

 

615/19ZM/2021 - Schválení předsednictva 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.04.2021______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 26. dubna 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  

 

 

616/19ZM/2021 - Schválení programu 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.04.2021__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 26.04.2021 dle přílohy upravené takto: 

doplnění o bod 42. Doplňující volba Kontrolního výboru ZMH 

 

 

617/19ZM/2021 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 19. zasedání ZMH,  

konaného dne 26.04.2021____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 26.04.2021  

 

paní Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU (ANO 2011) 

pana Martina KMECE (Piráti) 
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618/19ZM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 18. zasedání ZMH, konaného dne 01.03.2021 

 

 

619/19ZM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 19. ZMH_________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby 

„Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - 

IV. část 

284/7ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby 

„Odkanalizování části města Havířova III. etapa – 

Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská  

a ul. Protější“ 

484/15ZM/2020 Přijetí daru pozemků v k. ú. Havířov-město z majetku 

Moravskoslezského kraje 

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

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

479/15ZM/2020 Nabídka pozemků v k. ú. Havířov-město od ČR-Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových       

530/16ZM/2020 Prodej pozemku parc. č. 2383/3, k. ú. Dolní Suchá 

531/16ZM/2020 Prodej částí pozemku parc. č. 2797/1, k. ú. Havířov-

město 

533/16ZM/2020 Prodej části pozemku pod stavbou garáže 

548/16ZM/2020 Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2020 

576/17ZM/2021 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 

577/17ZM/2021 Přijetí daru nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje 

581/17ZM/2021 Ocenění pedagogických pracovníků, žákyně a kolektivu 

599/18ZM/2021 Předání majetku k hospodaření a darování majetku 

příspěvkové organizaci SSRZ Havířov 

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

s pořízením investičního movitého majetku – pořízení 

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

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

610/18ZM/2021 Účast statutárního města Havířova na realizaci projektu 

LIFE – IP COAL 

611/18ZM/2021 Pořízení sportovní infrastruktury Městského fotbalového 

areálu, Havířov-Prostřední Suchá 

 

  

620/19ZM/2021 - Informativní zpráva o plnění opatření z Koncepce prevence kriminality  

ve městě Havířově na období 2017-2020_______________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

Informativní zprávu o průběžném plnění úkolů, cílů a priorit daných Koncepcí 

prevence kriminality ve městě Havířově na období 2017-2020, dle Přílohy č. 1 

 

 

621/19ZM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok 2021, 

a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím takto:  

 

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

ve výši 3 500,00 Kč na dofinancování odměňování v ostatních  

osobních nákladech (dále jen „OON“) 

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

IČO: 70958220 ve výši 3 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

4. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 5 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

ve výši 3 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

IČO: 61988588 ve výši 5 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

IČO: 70958297 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

ve výši 9 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

IČO: 70958246 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

ve výši 5 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

ve výši 4 000,00 Kč na dofinancování OON 
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12. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710  

ve výši 2 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

IČO: 70958254 ve výši 2 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

IČO: 70958262 ve výši 1 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 6 000,00 Kč  

na dofinancování OON 

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

ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

17.  Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 

organizace, IČO: 70958203 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

organizace IČO: 70958122 ve výši 2 500,00 Kč  

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

IČO: 61988723 ve výši 7 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

organizace, IČO: 48805289 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

IČO: 48805513 ve výši 10 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 3 000,00 Kč  

na dofinancování OON 

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

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 1 000,00 Kč na dofinancování OON 

24.  Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 1 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

organizace, IČO: 62331248 ve výši 2 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

IČO: 48805475 ve výši 1 500,00 Kč na dofinancování OON 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 4 000,00 Kč  

na dofinancování OON 

28.  Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 3 000,00 Kč,  

z toho na dofinancování OON 

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

organizace, IČO: 70958149 ve výši 1 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

organizace, IČO: 75027569 ve výši 7 000,00 Kč na dofinancování OON 

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

IČO: 62331230 ve výši 6 500,00 Kč na dofinancování OON 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2021 výše 

uvedené usnesení 

          Z: vedoucí EO 

          T: duben 2021 
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622/19ZM/2021 - Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2021 – MŠ Balzacova Havířov_______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost ředitelky Mateřské školy Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190,  

IČO: 61988685 o dokrytí úvazku a mzdových prostředků ve školní jídelně  

a o snížení finančních prostředků přidělených do OON z rozpočtu zřizovatele  

na výkon nutričního terapeuta (viz Příloha č. 1) 

 

s c h v a l u j e 

 

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

1. navýšení příspěvku na provoz ve výši 126 000,00 Kč na náklady související  

s dokrytím úvazku a mzdových prostředků ve školní jídelně 

2. snížení příspěvku na provoz ve výši 6 000,00 Kč z důvodu ukončení výkonu  

nutričního terapeuta  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat: 

1. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2021 snížení výdajové části rozpočtu  

odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 120 000,00 Kč 

2. do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2021 navýšení příspěvku na provoz  

Mateřské škole Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190 výši 120 000,00 Kč  

 

 

623/19ZM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ F. Hrubína  

„Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“_________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

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

organizace, IČO: 61988723 na základě vydané Registrace akce a rozhodnutí  

o poskytnutí dotace takto: 

 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 38561/202-55/1 o poskytnutí 

finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 17. 7. 2020  

na realizaci projektu „Rekonstrukce odborných učeben F-CH, IVT“  

 

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 7 648 108,84 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 

 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 

 

 



 
Usnesení ze 19. zasedání ZMH 

konaného dne 26.04.2021 

9 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy o poskytnutí 

bezúročné návratné finanční výpomoci  

 

u k l á d á 

 

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

poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci, zvýšení příspěvku na provoz 

a investičního příspěvku výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2021 

 

 

624/19ZM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Na Nábřeží  

„Modernizace odborných učeben“____________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČO: 48805271 na základě vydané 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace takto: 

 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 37176/2020-55/1  

o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj  

ze dne 2. 7. 2020 na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben“  

 

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 4 690 194,30 Kč dle přílohy č. 1 na dobu do 31. 3. 2022 

 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 

 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 

s příspěvkovou organizací  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy o poskytnutí 

bezúročné návratné finanční výpomoci  
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u k l á d á 

 

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

poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci, zvýšení příspěvku na provoz 

a investičního příspěvku výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí EO 

T: duben 2021 

 

 

625/19ZM/2021 - Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Frýdecká  

„V přírodní zahradě poznáváme, učíme se, pracujeme“__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289 na základě vydaného 

Rozhodnutí takto: 

 

Rozhodnutí č. 1190700382 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu „V přírodní zahradě 

poznáváme, učíme se, pracujeme“  

 

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 273 369,34 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 31. 8. 2022 

 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 

 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 

s příspěvkovou organizací  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy o poskytnutí 

bezúročné návratné finančnívýpomoci  

 

u k l á d á 

 

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

poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci výše uvedené příspěvkové 

organizaci 

  

Z: vedoucí EO 

T: červen 2021 
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626/19ZM/2021 - Předfinancování a financování projektu MŠ Přímá  

„Zahrada – příroda v mateřské škole“________________________________ 

 

Zastupitestvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, 

příspěvková organizace, IČO: 70958246 na základě vydaného Rozhodnutí takto: 

 

Rozhodnutí č. 1190700103 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ze dne 7. 7. 2020 na realizaci projektu „Zahrada – příroda 

v mateřské škole“  

 

1. bezúročnou návratnou finanční výpomoc za účelem předfinancování projektu  

ve výši 344 315,45 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 31. 8. 2022 

 

2. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 3 

 

3. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací  

 

p o v ě ř u j e  

  

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy o poskytnutí 

bezúročné návratné finančnívýpomoci  

 

u k l á d á 

 

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

poskytnutí bezúročné návratné  finanční  výpomoci výše uvedené příspěvkové 

organiazci 

Z: vedoucí EO 

T: červen 2021 

 

 

627/19ZM/2021 - Přijetí daru movitých věcí od Moravskoslezského kraje___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

přijetí daru movitých věcí v celkové pořizovací ceně 2.287.871,40 Kč, 

specifikované v příloze, od Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692 

a v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, 

příspěvková organizace, Školní 601/2, Havířov-Šumbark do vlastnictví 

statutárního města Havířova 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit darovací smlouvu   

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.06.2021 

 

 

628/19ZM/2021 - Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

prodej pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, 

jehož součástí je budova s číslem popisným 1102,  část  pozemku parc. č. 2323, 

sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 4.811 m2, část pozemku parc. č. 2326, 

ostatní plocha, zeleň o výměře cca 660 m2, vše v k. ú. Havířov-město  

(Příloha č. 1 předmět prodeje),  investorovi - kupujícímu HC Wolves Český Těšín 

z. s., se sídlem Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín, IČO: 05105561 za účelem 

vybudování víceúčelové haly s ledovou plochou, včetně zázemí a parkovacích 

míst (dále jen „Sportovní zařízení“) za podmínek: 

 

A. Prodej pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město včetně budovy  

za podmínek: 

 

1. S investorem – kupujícím město Havířov uzavře kupní smlouvu  

na pozemek parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7.736 m2, 

jehož součástí je budova č. p. 1102, k. ú. Havířov-město (dále jen „Kupní 

smlouva“), v termínu do 2 měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem 

města. Kupní smlouva na prodej pozemku bude uzavřena za účelem výstavby 

a následného provozování Sportovního zařízení. 

 

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

č. p. 1102, činí 3.435.325,00 Kč včetně DPH. Z toho kupní cena pozemku 

parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město činí po dokončení demolice budovy  

č. p. 1102 částku 3.435.324,00 Kč včetně DPH a kupní cena budovy  

č. p. 1102 je stanovena dohodou smluvních stran na 1,00 Kč včetně DPH. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- aktuální stav budovy čp. 1102 je ve velice špatném technickém stavu,  

budova čp. 1102 je určena k demolici (byly vydány pravomocné souhlasy 

s odstraněním stavby) a náklady na demolici a odklizení materiálu a odpadu, 

náklady na úpravu terénu po odstranění budovy čp. 1102 jsou pro město 

ekonomicky nevýhodné,  

- budovu čp. 1102 nelze využít pro podnikatelský záměr kupujícího, který  

bude muset stavbu odstranit na vlastní náklady, aby zrealizoval svůj záměr 

na prodávaném pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, 
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- pozemek parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město je využitelný po odstranění  

budovy čp. 1102, 

- vybudování a zajištění Sportovního zařízení přispěje k rozvoji sportu na  

území města a naplnění koncepce města v této oblasti, 

- dojde k rozvoji lokality a vytvoření nových pracovních míst. 

 

3. Investorovi – kupujícímu bude odprodána kompletní projektová  

dokumentace na demolici budovy, včetně pravomocných souhlasů 

s odstraněním staveb „demolice objektu ZŠ Mánesova, Havířov,  

Město č. p. 1102, Mánesova 1“. 

 

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

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

součástí je budova s číslem popisným 1102 ve výši 3.435.325,00 Kč včetně 

DPH a z ceny za kompletní projektovou dokumentaci na demolici budovy  

č. p. 1102 ve výši 542.872,25 Kč včetně DPH, celkem kupní cena činí 

3.978.197,25 Kč včetně DPH. 

 

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

města Havířov kupní cenu dle bodu 4. Návrh na vklad Kupní smlouvy bude 

podán do 10 dnů od připsání kupní ceny v plné výši. Nebude-li kupní cena 

uhrazena ve sjednaném termínu, je město Havířov oprávněno od Kupní 

smlouvy odstoupit. 

 

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

do katastru nemovitostí.  

 

7. Investor – kupující provede demolici budovy č. p. 1102, s výjimkou  

pavilonu VS, kde se nachází trafostanice (Příloha č. 2 Situace), v termínu  

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

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

 

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

Kupní smlouvy, odstoupí město Havířov od uzavřené Kupní smlouvy  

a investor – kupující uhradí městu Havířov smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,00 Kč. 

 

9. Součástí Kupní smlouvy bude pro město Havířov zřízeno předkupní právo  

věcné na dobu neurčitou. 

 

10. Investor – kupující je povinen pozemek parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město  

po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

užívat pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byl prodán, v případě 

nedodržení této podmínky, uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 

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

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

může město Havířov od Kupní smlouvy odstoupit. 
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11. Investor – kupující je povinen, v případě změny majetkových práv  

k pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město, převést všechny povinnosti  

a podmínky vyplývající z Kupní smlouvy na nového nabyvatele 

majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky, uplatní město 

Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč a město Havířov dále 

může od Kupní smlouvy odstoupit. 

 

12. V případě odstoupení je investor – kupující povinen uvést pozemek  

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

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

Investor – kupující v tomto případě nemá právo požadovat po městu Havířov 

úhradu za stavbu Sportovního zařízení (případně její části nebo provedené 

stavební práce) a za zhodnocení pozemku.  

 

B. Prodej částí pozemků parc. č. 2323 a parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město  

za podmínek: 

 

1. S investorem – budoucím kupujícím město Havířov uzavře majetkoprávní  

smlouvu po dobu výstavby Sportovního zařízení a smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě na část pozemku parcela č. 2323, o výměře cca 4.811 m2 a část 

pozemku 2326, o výměře cca 660 m2, k. ú. Havířov-město (dále jen 

„smlouva o budoucí kupní smlouvě“). Majetkoprávní smlouva a smlouva o 

budoucí kupní smlouvě bude uzavřena na základě výzvy investora – 

kupujícího nebo výzvy města Havířova.  

 

2. Kupní cena za část pozemku parc. č. 2323 při výměře cca 4.811 m2  

bude cca 2.136.421,00 Kč včetně DPH a za část pozemku parc. č. 2326 při 

výměře cca 660 m2 bude cca 293.086.00 Kč včetně DPH, celkem 

2.429.507,00 Kč včetně DPH.  Výměry pozemků budou upřesněny po 

zaměření dokončené a skutečně provedené stavby Sportovního zařízení. 

Investor – budoucí kupující do 10 dnů od uzavření majetkoprávní smlouvy a 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě složí na účet města Havířov finanční 

jistotu ve výši 60% kupní ceny, t.j.cca 1.281.853,00 Kč včetně DPH. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- prodej částí pozemků parc. č. 2323 a parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město  

souvisí s prodejem pozemku parc. č. 2324, k. ú. Havířov-město a pozemky 

jsou využitelné v souvislosti s vybudováním Sportovního zařízení, 

- vybudování a zajištění Sportovního zařízení přispěje k rozvoji sportu  

na území města a naplnění koncepce města v této oblasti, 

- dojde k rozvoji lokality a vytvoření nových pracovních míst. 

 

3. Investor – budoucí kupující je povinen stavbu Sportovního zařízení  

realizovat do 3 let od uzavření majetkoprávní smlouvy a smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě. V případě, že investor – budoucí kupující nezrealizuje stavbu 

do 3 let od uzavření smlouvy, město Havířov od majetkoprávní smlouvy  

a budoucí kupní smlouvy odstoupí a investor – budoucí kupující uhradí 

městu Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč. 
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4. Investor – budoucí kupující je oprávněn od majetkoprávní smlouvy  

a smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit z důvodu upuštění  

od realizace sjednaného účelu využití pozemků. V případě odstoupení 

investora – budoucího kupujícího od smlouvy, investor – budoucí kupující 

uhradí městu Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč. 

 

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

povinen uvést pozemky do původního stavu do 3 měsíců od doručení 

oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud se investor – budoucí kupující 

nedohodne s městem Havířov jinak. Investor – budoucí kupující v tomto 

případě nemá právo požadovat po městu Havířov úhradu za stavbu 

Sportovního zařízení (případně její části nebo provedené stavební práce)  

a za zhodnocení pozemků. 

 

6. Za porušení smluvních povinností a závazků stanovených investorovi  

– budoucímu kupujícímu v majetkoprávní smlouvě a smlouvě  

o budoucí kupní smlouvě uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností  

a závazků. 

 

7. Investor – budoucí kupující bere na vědomí, že kupní smlouva bude uzavřena  

nejdříve po termínu 17. 7. 2023 a po zaměření dokončené a skutečně 

provedené stavby Sportovního zařízení. 

 

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

užívání stavby Sportovního zařízení do 10 dnů od ukončení tohoto řízení na 

ekonomický odbor MMH a současně vyzve město Havířov k uzavření kupní 

smlouvy. Nevyzve-li investor – budoucí kupující město ve smyslu předchozí 

věty, je město oprávněno vyhotovit návrh kupní smlouvy podle uvedených 

podmínek a vyzvat investora – budoucího kupujícího k jejímu 

bezodkladnému uzavření. 

 

9. Konečná kupní smlouva na prodej pozemků bude uzavřena  

za účelem provozování Sportovního zařízení.  

  

10. Konečná kupní smlouva s investorem – kupujícím na část pozemku  

parc. č. 2323 a část pozemku parc. č. 2326, k. ú. Havířov-město, bude 

uzavřena do 20 dnů ode dne ukončení řízení o povolení užívání stavby 

Sportovního zařízení, za těchto podmínek: 

a) Investor – kupující uhradí městu Havířovu 40% kupní ceny včetně  

výše DPH do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nebude-li kupní 

cena uhrazena ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn od této 

kupní smlouvy odstoupit.  

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

vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

c) Návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem Havířovem  

po zaplacení celé kupní ceny a úhradě správního poplatku za návrh na 

vklad vlastnického práva investorem – kupujícím, nebudou-li uvedené 

částky investorem – kupujícím uhrazeny, je město Havířov oprávněno od 

kupní smlouvy odstoupit. 

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

neurčitou od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
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e) Investor – kupující je povinen pozemky po dobu 12 let od zápisu vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému 

účelu, ke kterému byly prodány, v případě nedodržení této podmínky 

uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč za každý 

rok nedodržení této podmínky. Neužívá-li investor – kupující pozemky 

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

od kupní smlouvy odstoupit.  

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

k pozemkům, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající 

z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě 

nedodržení této podmínky, uplatní město Havířov smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,00 Kč a město Havířov dále může od kupní smlouvy odstoupit.  

g) V případě odstoupení je investor – kupující povinen uvést pozemky  

do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení  

od smlouvy, pokud se investor – kupující nedohodne s městem 

Havířovem jinak. Investor – kupující v tomto případě nemá právo 

požadovat po městu Havířovu úhradu za stavbu Sportovního zařízení 

(případně její části nebo provedené stavební práce) a za zhodnocení 

pozemků.  

 

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

k realizaci demolice budovy č. p. 1102, po předchozím schválení 

v orgánech města smění za pozemky parc. č. 2323 nebo 2326, které investor 

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

majetkoprávní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě na výstavbu 

Sportovního zařízení, za předpokladu splnění všech podmínek, 

vyplývajících z majetkoprávní smlouvy a budoucí kupní smlouvy. 
 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu, smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě a majetkoprávní smlouvu  

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2021 

 

 

629/19ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 365, ostatní plocha o výměře 150 m2,  

k. ú. Havířov-město, společnosti DON BOSKO HAVÍŘOV o. p. s., za účelem 

vybudování parkovacích míst pro příjezd a parkování pro rodiče a účastníky 

zájmového vzdělávání  
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630/19ZM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1028/20, k. ú. Šumbark_________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej pozemku parc. č. 1028/20, zahrada o výměře 196 m2, k. ú. Šumbark, paní 

Z. T., ……………………………………., za účelem zahrady  

u rodinného domu, dle znaleckého posudku za cenu v místě a čase obvyklou  

ve výši 61.380,00 Kč (tj.  313,16 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování znaleckého 

posudku, celkem ve výši 63.880,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 30.09.2021 

 

 

631/19ZM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

   

prodej pozemku parc. č. 524/100, ostatní plocha o výměře 48 m2, k. ú. Bludovice, 

panu V. B., …………………………………….,, z důvodu narovnání 

vlastnických vztahů pro umístěný podpěrný sloup střechy, za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši   37.410,00 Kč (tj. 779,37 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku, celkem ve výši 39.910,00 Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

a smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení pozemkové 

služebnosti v souladu s usnesením                        

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 30.09.2021  

 

 



 
Usnesení ze 19. zasedání ZMH 

konaného dne 26.04.2021 

18 

632/19ZM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/32, k. ú. Prostřední Suchá__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej pozemku parc. č. 1714/32, ostatní plocha o výměře 382 m2, k. ú. Prostřední 

Suchá, manželům J. K. a I. K., ……………………………………., za účelem 

rozšíření zahrady ke stávajícímu rodinnému domu, za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 120.500,00 Kč (tj.  315,44 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování 

znaleckého posudku, celkem ve výši 123.000,00 Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit dohodu kupní smlouvu v souladu s tímto 

usnesením 

 

                                                                                                               Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 30.09.2021 

 

 

633/19ZM/2021 - Výkup části pozemku parc. č. 2519, k. ú. Prostřední Suchá________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

  

výkup části pozemku parc. č. 2519, dle geometrického plánu nově značenou  

jako pozemek parc. č. 2519/1, o výměře 4.086 m2, trvalý trávní porost,  

k. ú. Prostřední Suchá, ve vlastnictví manželů D. W. a M. K. W., 

……………………………………., pro účely zajištění přístupu k zahrádkářské 

osadě č. 44 v Havířově-Prostřední Suché, za cenu smluvní celkem ve výši 

179.784,00 Kč (tj. 44,00 Kč/m2) 

 

 p o v ě ř u j e 

      

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                                 

Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 30.09.2021 
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634/19ZM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, ostatní plocha o výměře 243 m2, 

k. ú. Bludovice, paní V. M., …………………………………….,  

za účelem zahrady u rodinného domu 

 

 

635/19ZM/2021 - Prodej části pozemku parc. č. 464/121, k. ú. Bludovice___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku parc. č. 464/121, ostatní plocha, k. ú. Bludovice, nově  

dle GP označenou jako parc. č. 464/223, o výměře 25 m2, k. ú. Bludovice, 

Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 1041/2,  

Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 00415227, k vybudovanému přístupovému 

chodníku do nebytových prostor obytného domu na ulici Slunečná 1572/6, 

Havířov-Podlesí, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 11.500,00 Kč  

(tj. 460,00 Kč/m2) + 2.500,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 

ve výši 14.000,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy  

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s usnesením        

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                     Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                     T: 30.09.2021  

 

 

636/19ZM/2021 - Prodej pozemku parc. č. 1714/57, k. ú. Prostřední Suchá__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej pozemku parc. č. 1714/57, ostatní plocha o výměře 122 m2,  

k. ú. Prostřední Suchá, manželům P. Z. a E. Z., 

……………………………………., za účelem využití zahrady  

u rodinného domu, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 35.490,00 Kč  

(tj. 290,90 Kč/m2) + 2.960,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 

ve výši 38.450,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 
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p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy  

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s usnesením      

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 30.09.2021  

 

 

637/19ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně______________             

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e  

 

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

ostatní komunikace, o výměře cca 38 m2, do společného jmění manželů P. I.  

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

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

k. ú. Dolní Datyně, který mají ve vlastnictví        

 

 

638/19ZM/2021 - Výkup pozemku 2626/1, k. ú. Dolní Suchá______________________________             

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2626/1 zahrada o výměře 1425 m2  

ve vlastnictví R. B., bytem ……………………………………., do majetku města, 

za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem dle platných cenových předpisů, 

která činí 76,26 Kč/m2, tj. při výměře 1425 m2 celkem 108.670,00 Kč   

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s tímto usnesením     

                                                                                                                        

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 30.06.2021 
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639/19ZM/2021 - Výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně, pro přístřešek MHD__________________               

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

výkup částí pozemků k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 407/2 orná půda a parc. č. 407/5 

o celkové výměře cca 20 m2, pro účely výstavby přístřešku MHD ve vlastnictví 

MONDO-REALITY, spol. s r. o., se sídlem Kopťovo 599, 739 34 Václavovice, 

IČO: 253 63 930, za kupní cenu dohodou ve výši 400,00 Kč/m2, dle zaměření 

dokončené stavby, tj. při výměře cca 20 m2 celkem cca 8.000,00 Kč  

                                                                                                  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí kupní 

smlouvy a kupní smlouvy    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením  

                                                                                                                           

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 30.06.2021 

 

  

640/19ZM/2021 - Využití výpravní haly železniční stanice Havířov________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v y h r a z u j e   s i  

 

dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

pravomoc rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy se Správou železnic, státní 

organizace, se sídlem Praha1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  

IČO: 709 94 234 (dále jen „Správa železnic, státní organizace“) 

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření nájemní smlouvy k prostorám v 1. nadzemním podlaží o celkové  

výměře 1684,68 m2, prostorám ve 2. nadzemním podlaží o celkové výměře 

972,11 m2, a to v budově č.p.: 1300, obec Havířov, ul. Železničářů,  

která je součástí pozemku parc. č. 3745 v k. ú. Havířov - město, a dále k části 

pozemku parc. č. 3748/2  v k. ú. Havířov-město, na kterém se nachází rampa 

pro imobilní o výměře 12,69 m2 (dále jen „předmět nájmu“), ve vlastnictví 

pronajímatele Správy železnic, státní organizace, pro účely provedení 

stavebních úprav a provozování sportovně-kulturního centra se zázemím  

a serverovnou pro kamerový systém Městské policie Havířov s tím, že nájem  

se sjednává  na dobu určitou, tj. ode dne předání předmětu nájmu nájemci  

a skončí uplynutím 30 let ode dne účinnosti nájemní smlouvy, za nájemné  

ve výši 288.000,00 Kč/rok + DPH, ve znění dle Přílohy č. 2 
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2. v rámci stavby č. 19073 „Využití výpravní haly žst. Havířov“  

- provedení stavebních úprav/technické zhodnocení předmětu nájmu, jehož 

vlastníkem je Správa železnic, státní organizace s tím, že předpokládaná  

cena investiční akce je 58.900.000,00 Kč včetně DPH a realizovaná stavba 

zůstane v majetku města   

- provozovatele kulturního centra se zázemím a serverovnou pro kamerový 

systém Městské policie Havířov, a to příspěvkovou organizaci Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, se sídlem Těšínská 1296/2a, 

Havířov-Podlesí, PSČ 736 01, IČO: 003 06 754 (dále jen „Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov“) 

- postoupení nájemní smlouvy ze statutárního města Havířov jako postupitele 

na příspěvkovou organizaci Správu sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov jako na postupníka, přičemž na postupníka přejdou veškerá práva  

a povinnosti nájemce dle nájemní smlouvy, a to nejdříve s účinností  

ke dni následujícímu po dni kolaudace předmětu nájmu                

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o postoupení práv a povinností 

nájemce    

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením                                                                                                                            

                                                                                                            

           Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                            T: 31.08.2021 

                                                                                                                       a dle kolaudace    

 

 

641/19ZM/2021 - Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova,  

část města Havířov-Město, lokalita Důlňák“ – změny____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 19004 „Odkanalizování Havířova, část města 

Havířov–Město, lokalita Důlňák“   

   

1. výkup pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4513, ostatní plocha, ostatní  

komunikace, o výměře 306 m2, ve vlastnictví K. B., bytem 

……………………………………., na kterém se nachází část místní 

komunikace ul. Na Důlňáku v majetku města, za sjednanou kupní cenu 400,00 

Kč/m2, tj. při výměře 306 m2 celkem 122.400,00 Kč   

 

2. výkup části pozemku k. ú. Havířov-město, parc. č. 4600, orná půda  

o výměře cca 930 m2, ve vlastnictví Ing. A. G., bytem 

……………………………………., pod umístěnou kanalizační stokou 

v majetku města, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby včetně ochranného 

pásma, za dohodnutou kupní cenu 1.000,00 Kč/m2, tj. při výměře cca 930 m2 

celkem cca 930.000,00 Kč   
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p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1 a 2     

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvy v souladu s tímto usnesením             

                                                                                                                

                                                                                                                          Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                          T: 31.05.2021 

 

 

642/19ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4 nebo 1952/1, 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, o výměře cca 1500 m2 nebo  

části pozemku parc. č. 1952/1, o výměře cca 1500 m2 oba v k. ú. Dolní Suchá 

panu P. G., bytem ……………………………………., za účelem výstavby 

rodinného domu se zahradou. 

 

 

643/19ZM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2996/32, k. ú. Bludovice_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 2996/32, o výměře 1 148 m2, k. ú. Bludovice, 

společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203,  

Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 za účelem rozšíření kapacity 

parkovacích míst a instalaci výjezdových bran 

 

                                  

644/19ZM/2021 - Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o.__________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku parc. č. 1197/1, o výměře 2 438 m2 a pozemku  

parc. č.  1197/2, o výměře 1 m2, oba v k. ú. Šumbark a to za účelem vybudování 

zpevněných ploch pro budoucí nájemníky bytových domů čp.  603 a 604,  

ul. Opletalova v Havířově-Šumbarku, a to za tržní cenu 975 600,00 Kč  

(tj. 400,00 Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 3 260,00 Kč + výše 

DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň. Dále prodej pozemku parc. č. 1458  

o výměře 1 272 m2, k. ú. Havířov-město za účelem zahrady navazující na bytové 

domy čp. 269 a čp. 270, ul. U Stromovky v Havířově-Městě, a to za tržní  

cenu 670 190,00 Kč (tj. cca 526,00 Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého 
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posudku 2 980,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň společnosti 

Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem strava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, 

ICO: 03440435,  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy  

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu  

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.08.2021 

 

 

645/19ZM/2021 - Poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou  

činnost na území města Havířova____________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky s osobami 

vykonávající podnikatelskou činnost na území města Havířova dotčené 

mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19, kteří splnili 

pravidla pro poskytnutí finanční pomoci dle 2895/64RM/2021 ze dne 1. 3. 2021: 

 

M. G., ……………………………………., IČO 06852009 

Výše bezúročné finanční zápůjčky 50 000,00 Kč 

Splatnost bezúročné finanční zápůjčky 1 rok 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky  

 

u k l á d á  

 

1. ekonomickému odboru zapracovat potřebné finanční prostředky  

ve výši 2 000 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2021  

 

Z: vedoucí EO 

T: 31.05.2020 

 

2. ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zápůjčce 

 

               Z: vedoucí EO 

   T: 31.05.2020 
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646/19ZM/2021 - Záměr prodeje pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o.___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje dvou částí pozemku parc. č. 1457, o výměře 62 m2, 

k. ú. Havířov-město za účelem zahrady navazující na bytové domy čp. 269 

a čp. 270, ul. U Stromovky v Havířově-Městě, společnosti Heimstaden Czech 

s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 03440435 

 

 

647/19ZM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci SSRZ Havířov____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

a to pozemku parc. č. 203/97, k. ú. Bludovice, ostatní plocha - sportoviště  

a rekreační plocha, o výměře 7.945 m2 v účetní ceně 23.792,00 Kč, včetně 

staveb pořízených v rámci investiční akce č. 17023 - „Park sponzorů“ (Park pod 

soudem) v celkové účetní ceně 8.881.533,58 Kč, které jsou součástí tohoto 

pozemku, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

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

dle Přílohy č. 1 

 

2. darování movitých věcí pořízených v rámci investiční akce č. 17023 - „Park  

sponzorů“ (Park pod soudem) v celkové účetní ceně 60.984,00 Kč,  

a to 7 ks odpadkových košů v účetní ceně 8.712 Kč/ks, příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01 Havířov-Podlesí, 

Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy 

 

u k l á d á   

 

1. odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové  

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

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

usnesením 

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: 30.06.2021 
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2. ekonomickému odboru vyhotovit darovací smlouvu v souladu  

s tímto usnesením 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 30.06.2021 

 

 

648/19ZM/2021 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2020_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2020, 

dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

649/19ZM/2021 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 20. – 52._____  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 20., 21., 47., 48., 49., 50., 51. a 52., dle Přílohy č. 1 

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

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 22. – 46., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 20. – 52. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2021: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 533 755,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 067 115,82 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 34 781,97 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 650,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 429 207,21 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 984 123,61 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 520 921,75 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 789,45 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 972,10 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 662 281,93 tis. Kč 

 odbor organizační 313 922,38 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 358,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 345 298,84 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 071,80 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 051 625,96 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 601,27 tis. Kč 
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b) příspěvky organizacím 463 201,86 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 11 968,05 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 518,38 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 

 ZŠ Jarošova 3 275,86 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 5 002,25 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 7 926,61 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 988,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 330,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 453,32 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 458,08 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 187,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 907,19 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 315,29 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 67,50 tis. Kč 
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 ZŠ Žákovská 5 034,64 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 425,19 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 75 081,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 446,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 003,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
26 939,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 62 748,00 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 +450 368,61 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 +394 668,61 tis. Kč 

 

    

650/19ZM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021_________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pořízení projektových dokumentací z rozpočtu města na rok 2021: 

a) stavba č. 21021 Rekonstrukce tělocvičny a sauny v objektu bazénu  

na Šumbarku, předpokládaná cena 344.850 Kč včetně DPH 

b) stavba č. 21022 Parkoviště na ul. Rušná, předpokládaná cena 459.800 Kč  

včetně DPH 

 

 

651/19ZM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o  

 

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

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

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 840/4, 843/2 k.ú. Bludovice v lokalitě  

č. 2 - na pozemku parc.č. 4647/1 k.ú. Havířov - Město v rozsahu příloh  
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652/19ZM/2021 - Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí__________________________   

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

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

IČ   63 73 02 35, ve výši 97 000 Kč na léčbu včelstev a rozvoj včelařství 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru životního prostředí podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace  

 

 

653/19ZM/2021 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů_________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 

výměny kotle s vlastníky nemovitostí, kteří splnili podmínky „Programu  

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

ZMH č. 317/10ZM/2019 ze dne 16.12.2019: 

 

1. J. P., ……………………………………., 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

2. D. Š., ……………………………………., 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

3. L. C., ……………………………………., 

Výše návratné finanční výpomoci 150.000 Kč 

Splatnost návratné finanční výpomoci max. 10 let 

 

p o v ě ř u j e  

 

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

podpisem smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

u k l á d á  

 

předložení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 11/2021 
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654/19ZM/2021 - Informace o změně financování projektu „26 let spolupráce měst  

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“_________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pokračování v zapojení statutárního města Havířova do projektu „26 let 

spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

2.  změnu spolufinancování projektu z prostředků Evropského fondu  

pro regionální rozvoj, a to z původních 85 % na 78 % 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem nezbytných dokumentů v rámci realizace projektu  

„26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 05/2021 

 

 

655/19ZM/2021 - Doplňující volba Kontrolního výboru ZMH____________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova pana  

Ing. Marcela M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města náměstek primátora                                                                    

pro ekonomiku a správu majetku 

























































































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

19. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 26. dubna 2021 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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P R O G R A M 
19. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.04.2021  

 
01. Schválení předsednictva 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.04.2021  

 
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 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.04.2021 

 

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 19. zasedání ZMH, konaného dne 26.04.2021 

 

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 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   
 

 
 

 

 

05. Kontrola plnění usnesení pro 19. 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. Informativní zpráva o plnění opatření z Koncepce prevence kriminality  

ve městě Havířově na období 2017-2020  
 

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

Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 

 

 

 

 

07. Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

 

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 

               Alena Poláčková, referent oddělení školství  

 

 

 

 

08. Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2021 – MŠ Balzacova Havířov 

 

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  

 

 

 

 

 

09. Předfinancování a financování projektu ZŠ F. Hrubína „Rekonstrukce odborných 

učeben F-CH, IVT“ 

 

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  

 

 

 

 

 

10. Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Na Nábřeží „Modernizace  

odborných učeben“ 

 

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 
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11. Předfinancování a financování projektu ZŠ a MŠ Frýdecká „V přírodní zahradě 

poznáváme, učíme se, pracujeme“ 

 

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  

 

 

 

 

12. Předfinancování a financování projektu MŠ Přímá „Zahrada – příroda v mateřské  

škole“ 

 

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  

 

 

 

 

13. Přijetí daru movitých věcí od Moravskoslezského kraje 

 

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                 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení rozpočtu a majetku EO 

 

 

 

 

14. Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové haly 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

          Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a majetku EO                 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení rozpočtu a majetku EO 

 

 

 

 

15. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 365, k. ú. Havířov-město 

 

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  
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16. Prodej pozemku parc. č. 1028/20, k. ú. Šumbark 

 

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  

 

 

 

 

 

17. Prodej pozemku parc. č. 524/100, k. ú. Bludovice 

 

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  

 

 

 

 

18. Prodej pozemku parc. č. 1714/32, k. ú. Prostřední 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 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

 

 

 

 

19. Výkup části pozemku parc. č. 2519, k. ú. Prostřední 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 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

 

 

 

 

20. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice 

 

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  
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21. Prodej části pozemku parc. č. 464/121, k. ú. Bludovice 

 

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  

 

 

 

 

22. Prodej pozemku parc. č. 1714/57, k. ú. Prostřední 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 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

 

 

 

 

23. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 715, k. ú. Dolní Datyně             

                                                                                                               

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO   

                     Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a majetku EO     

                     Ilona Krainová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

 

 

 

 

24. Výkup pozemku parc. č. 2626/1, 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  

                     Ilona Krainová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO 

 

 

 

 

 

25. Výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně, pro přístřešek MHD  

                                                                                                         

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  

                     Ilona Krainová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO 

 

 

 

 



 
 

Program 19. zasedání ZMH 

26.04.2021 

7 

26. Využití výpravní haly železniční stanice 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                            

                     Ilona Krainová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO      

 

 

 

 

 

27. Smluvní vztahy pro realizaci stavby „Odkanalizování Havířova, část města  

Havířov-Město, lokalita Důlňák“ - změny           

  

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     

                     Ilona Krainová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

 

 

 

 

28. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1952/4 nebo 1952/1, 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 

 

 

 

 

29. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2996/32, k. ú. Bludovice 

 

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  

 

 

 

 

30. Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 

 

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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31. Poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou činnost  

na území města Havířova  

 

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 

 

 

 

32. Záměr prodeje pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 

 

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  

 

 

 

 

33. 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  

 

 

 

 

34. Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2020 

 

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 

          Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

 

 

 

 

35. Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 20. – 52.  

 

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  
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36. 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  

 

 

 

 

37. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

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

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

                Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování OÚR 

 

 

 

 

 

38. Poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí   

 

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

Zpracoval:  Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 

 

 

39. 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 

 

 

 

 

40. Informace o změně financování projektu „26 let spolupráce měst  

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

 

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

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

                     Mgr. Markéta Radová, referent organizačního odboru 
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41. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 19. zasedání ZMH 
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Příloha č. 1 

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM HODNOCENÍ KONCEPCE 
PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ  
ZA OBDOBÍ 2017-2020 
 

Tento materiál představuje shrnutí a vyhodnocení plnění úkolů, cílů a priorit daných Koncepcí prevence 

kriminality ve městě Havířově na období 2017 - 2020 (dále také jen „Koncepce“), která byla schválena 

Zastupitelstvem města Havířova usnesením č. 579/15ZM/2016 dne 19.12.2016. Zpráva podává 

informaci o skutečnostech, jak se podařilo plnit hlavní cíl Koncepce, což je snižování trestné činnosti  

a zvyšování pocitu bezpečí občanů v našem městě.   

Tato Koncepce vycházela ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, 

která byla schválena usnesením vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016 a je jedním ze strategických 

dokumentů pro možnost využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu a institucionální 

podmínkou pro předkládání žádostí o dotace na projekty v rámci dotačních programů Ministerstva 

vnitra ČR. 

Součástí materiálu je kapitola vyhodnocující vývoj kriminality ve sledovaném období, nejvýznamnější 

trendy a změny, které ovlivňovaly bezpečnostní situaci ve městě Havířově z pohledu kriminality a na 

které je nutné se zaměřit při plánování strategií a úkolů pro další období. Jako výchozí je zaznamenán 

rok 2016, pro který byl schválen tzv. Plán prevence kriminality.  

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 v roce 

2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

/označovaný jako SARS CoV-2/ nouzový stav a v souvislosti s uzavřením škol, byla činnost skupiny 

prevence značně omezena. A nejen její.  

V roce 2020 byly v podstatě zrušeny veškeré aktivity a projekty, které nějak souvisely se základními 

školami, ohroženými skupinami seniorů nebo se shromažďováním více osob na jednom místě.    

 

CELKOVÝ VÝVOJ KRIMINALITY VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ V LETECH 2016 AŽ 2020 

Sledované období posledních pěti let prokazuje jakousi stabilizaci páchání trestné činnosti, v důsledku 

úbytku počtu obyvatel index kriminality stále stoupal, ale v posledních dvou letech došlo k jeho 

výraznému snížení. Při rozboru jednotlivých typů trestných činností zjišťujeme kolísavost, pozitivnější 

výsledky můžeme pozorovat u objasněnosti, jejíž tendence je velmi lehce vzestupná. 

I přes výše uvedená pozitiva ve vývoji kriminality, zůstává okres Karviná nejrizikovějším okresem v ČR 

s ohledem na provázanost protispolečenského jednání s rizikovými faktory z oblasti sociální zatíženosti 

a nepříznivého demografického vývoje na tomto území. 

V porovnání s předchozím sledovaným obdobím lze z pohledu Policie České republiky (dále také jen 

„PČR“) stav vnitřní bezpečnosti na teritoriu města Havířova považovat za uspokojivý. Postupně dochází 

ke snižování nápadu trestné činnosti, a to hlavně u majetkové trestné činnosti, pokles byl zaznamenán 
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i u násilné i hospodářské trestné činnosti. Mírný růst trestné činnosti byl zaznamenán u mravnostní 

kriminality.  

HAVÍŘOV - Celkový vývoj kriminality v letech 2016 - 2020 

Rok 
Celková kriminalita 

Násilná Mravnostní Majetková 

zjištěno index objasněnost 

2016 1660 222,83 52,61 % 180 36 913 

2017 1739 236,29 48,57 % 180 17 1025 

2018 1739 238,06 51,28 % 173 39 1001 

2019 1544 213,51 52,78 % 145 20 820 

2020 1323 184,94 50,64 % 116 27 736 

Zdroj: PČR – vlastní zpracování 

 

 
Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni. 

 

Počet policistů služebně zařazených u organizačních článků PČR, dislokovaných na teritoriu města 

Havířov, byl v průběhu let doplňován, vedení Územního odboru PČR Karviná posilovalo výkon služby 

napříč celým městem, s cílem maximalizovat počet policistů v ulicích. V rámci zrychlení a zefektivnění 

zásahu policistů byly zřízeny prvosledové hlídky, čímž došlo k výraznému zkrácení dojezdových časů. 

Policisté zařazovaní do prvosledových hlídek jsou zatíženi jen nezbytnou administrativou. Mají prostor 

reagovat na oznámení učiněná prostřednictvím tísňové linky 158 v reálném čase. Policejní zásahy jsou 

rychlejší. I nadále výkon služby ve městě posilují hlídky Speciální pořádkové jednotky Krajského 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje, čímž dochází ke značnému zefektivnění práce a výraznému 

zkrácení dojezdových časů. 
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Efektivním výkonem služby PČR se ve městě podařilo zlepšit bezpečnostní standard. Na aktuální změny 

bezpečnostní situace a stavu veřejného pořádku bylo PČR bezprostředně reagováno a byla včas  

a v dostatečné míře přijímána adekvátní opatření. 

 

Setrvalým problémem zůstává minimální míra zainteresovanosti veřejnosti na změně přístupu, 

pozornosti a chování k vlastnímu majetku, majetku spoluobčanů a ke svému okolí. Zřejmě je toto 

chování občanů ovlivněno obavou z následné agresivní reakce pachatelů. I tento fenomén je 

bezpochyby jedním z aspektů významně ovlivňujících efektivitu činnosti PČR při zajišťování veřejného 

pořádku, bezpečnosti občanů a při prosazování práva.  

V níže uvedené tabulce můžeme sledovat vývoj indexu kriminality za posledních 10 let, který má stále 

snižující trend.  
 

VÝVOJ INDEXU KRIMINALITY 2011 - 2020 V HAVÍŘOVĚ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nápad trestné činnosti 
počet evidovaných  
přečinů i zločinů  

2923 2728 2991 2582 2101 1660 1739 1739 1544 1323 

Index kriminality 361 
347 

 

386  

 

338 

 

279 

 

223 

 

236 

 

238 

 

214 

 

185 

 
 

 

Index kriminality vyjadřuje poměr celkového počtu trestných činů v daném roce na počet obyvatel 

*10 000 a uvádí se například v žádostech o dotace ze státního rozpočtu na prevenci kriminality, kde se 

hodnotí celková rizikovost lokality dle indexu rizikovosti a indexu kriminality. 

V ČR jsou i velká města, která z důvodu nízkého indexu kriminality o dotace vůbec nemohou žádat, 
resp. by jim z tohoto důvodu nebyly přiznány.    

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni. 
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PŘEHLED RIZIKOVOSTI 

Mezi rizikové faktory na úrovni celé ČR, krajů, okresů a obcí jsou započítávány míra nezaměstnanosti, 

míra chudoby vyjádřená počtem vyplacených sociálních dávek (závislých na výši příjmu) a míra 

kriminality. Moravskoslezský kraj je, co se týká indexu rizikovosti, na prvním místě v souhrnu všech tří 

faktorů. 

   KRAJE 

Součet indexů kraje  
= idx rizikovosti  

  

1 Moravskoslezský kraj 1 549,89  
2 Ústecký kraj 1 484,37  
3 Karlovarský kraj 1 226,49   ˃ celorepublikový ø 

4 Liberecký kraj 1 027,84  
5 Olomoucký kraj 969,03 

6 Jihomoravský kraj 925,91  
7 Praha 834,88  
8 Jihočeský kraj 775,64    V roce 2020 činil ø v ČR:  
9 Královéhradecký kraj 771,69    Index rizikovosti     961,27  
10 Zlínský kraj 706,33    index kriminality   154,71  
11 Plzeňský kraj 704,63    index nezaměstnanosti  272,90  
12 Pardubický kraj 703,22  
13 Středočeský kraj 696,83  
14 Kraj Vysočina 673,88  

  Celkem ø ČR 961,27  

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni. 

 

Pro srovnání zde uvádíme tabulku indexu kriminality v jednotlivých okresech ČR za rok 2020. 

Okresy 
Počet  
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1 Karviná 244 887 13 477 353 280 4 311 550,34 176,04 2 169,00 

2 Ostrava-město 318 588 14 683 438 456 7 476 460,88 234,66 2 071,79 

3 Most 111 688 5 060 147 648 2 372 453,05 212,38 1 987,39 

4 Bruntál 91 395 4 105 100 452 1 237 449,15 135,35 1 683,59 

5 Děčín 128 992 4 916 139 608 2 469 381,11 191,41 1 654,82 

6 Chomutov 124 833 5 411 122 688 2 561 433,46 205,15 1 621,43 

7 Ústí nad Labem 119 056 4 569 119 760 2 235 383,77 187,73 1 577,41 

8 Sokolov 87 964 3 597 84 048 1 132 408,92 128,69 1 493,09 

9 Jeseník 37 923 1 626 34 524 524 428,76 138,17 1 477,31 

10 Teplice 128 925 4 215 108 684 2 190 326,93 169,87 1 339,80 

* údaje ČSÚ z https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup- 
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STAV VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 

V posledních 5 letech 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.  

Veřejný pořádek byl v předchozím období ovlivněn opět zejména konáním kulturních a sportovních 

akcí většího rozsahu (např. Havířovské slavnosti) a projevy některých účastníků těchto akcí. Ve většině 

případů bylo u osob narušujících veřejný pořádek zjištěno jejich ovlivnění alkoholem či jinými 

návykovými látkami. Vývoj řešených přestupků v roce 2020 byl však ovlivněn především situací  

s pandemií koronaviru Covid – 19.  

Porovnání počtu řešených přestupků za období 2016 – 2020 

Přestupky   2016 2017 2018 2019 2020 

§ 125c 
přestupky proti bezpečnosti  

a plynulosti silničního provozu 

N/D 2 856 2 588 1 354 2 477 2 663 

OZ 797 1 136 2 057 1 752 2 933 

PNM 5 738 6 141 8 234 7 696 5 127 

celkem 9 391 9 865 11 645 11 925 10 723 

§ 35 
přestupky na úseku ochrany  

před alkoholismem  

a jinými toxikomaniemi 

N/D 63 34 14 41 53 

OZ 45 43 38 76 26 

PNM 176 86 102 101 62 

celkem 284 163 154 218 141 

§ 4  
přestupky proti pořádku ve státní 

správě a proti pořádku  

v územní samosprávě 

N/D 2 824 2 132 3 590 4 029 2 738 

OZ 307 409 455 441 335  

PNM 2 412 2 162 2 959 3 135 1234 

celkem 5 543 4 703 7 004 7 605 4 307 

§ 5 
přestupky  

proti veřejnému pořádku 

N/D 4 765 2 117 40 562 1 345 

OZ 150 172 178 225 132 

PNM 540 195 195 192 183 

celkem 5 455 2 484 413 979  1 660 

§7 
přestupky  

proti občanskému soužití 

N/D 94 38 1 10 14 

OZ 155 166 131 94 98 

PNM 5 0 0 0 1 

celkem 254 204 132 104 113 

§ 8 
přestupky  

proti majetku 

N/D 3 0 0 4 0 

OZ 486 546 502 386 428 

PNM 312 236 275 264 248 

celkem 801 782 777 654 676 

 Zdroj: MP Havířov, vlastní zpracování 

 

Použité zkratky:  Řešeno: N – napomenutím (2016/2017) nebo D – domluvou (2018-2020)    

                      OZ – oznámením  PNM – příkazem na místě 
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Městští 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.  

 

 

OBYVATELSTVO 

Z demografického hlediska je patrný snižující se počet obyvatel ve většině městských částí Havířova. 

Ačkoliv se však počet obyvatel v posledních letech snižuje, Havířov i nadále zůstává díky své relativně 

malé rozloze městem se značnou hustotou obyvatel. Ze statistických údajů pak vyplývá, že četnost 

nápadu kriminálních deliktů na konkrétním teritoriu je vázána zejména na počet obyvatel a hustotu 

osídlení lokality.  

 

Vývoj úbytku občanů Havířova od roku 2010 (k 31.12.2020): 

rok úbytek rok úbytek 

2020 781 2013 1264 

2019 734 2012 1185 

2018 545 2011 1087 

2017 900 2010 715 

2016 878   

2015 975   

2014 1101   

 

 

Zdroj: Magistrát města Havířova, vlastní zpracování   
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NEZAMĚSTNANOST 

Město Havířov bylo budováno především z potřeby zajistit bydlení pracovním silám ostravsko-

karvinské aglomerace. Výsadním postavením v tomto regionu byla těžba černého uhlí a navazující 

hutnické závody. Většina ekonomicky aktivních občanů trvale bydlících v Havířově byla tak nucena za 

prací dojíždět do blízkého okolí.  

Rok 2020 byl poznamenán koronavirovou pandemií nemoci Covid-19 a ta opět značně ovlivnila vývoj 

zaměstnanosti v celé ČR. Také v Havířově míra nezaměstnanosti v roce 2020 vzrostla, a to na 8,6 %. 
  

SO ORP Havířov 

 správní obvod obce s rozšířenou 

působností 

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB   (v %) 

31.12.2019 31.12.2020 
Vývoj nezaměstnanosti 

rozdíl  12/2019 a 12/2020 

Albrechtice 4,95 5,51 +0,56 

HAVÍŘOV 7,18 8,55 +1,37 

Horní Bludovice 3,49 4,72 +1,23 

Horní Suchá 7,70 9,46 +1,76 

Těrlicko 3,62 4,49 +0,87 
Zdroj:  https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-msk;   https://vdb.czso.cz/  

 

Negativním jevem je právě míra nezaměstnanosti a zvyšující se počet osob, dostávajících se do tíživé 

finanční situace. Neměnný je stav v migraci osob z řad etnických menšin. Zde je vysoké riziko tzv. 

migrujících anonymních pachatelů deliktů, zejména majetkového a násilného charakteru. 

Znepokojující je rovněž situace v oblasti celospolečenských problémů, jimiž jsou zneužívání alkoholu  

a jiných návykových látek (zejména mladší populací), ale i projevy tzv. diváckého násilí a naučená 

závislost na sociálních dávkách.  

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni. 

https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-msk
https://vdb.czso.cz/
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SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY  

Na území města Havířova se nacházejí dvě oblasti, které lze podle atributů označit jako sociálně 

vyloučené lokality. Jedná se o starou zástavbu v části města Havířov-Šumbark a v části města Havířov-

Prostřední Suchá. Městská část Šumbark je druhou nejlidnatější částí města.  

V městské části Šumbark, lze pozorovat značnou migraci romské populace. Velká část obyvatel má však 

status tzv. „starousedlíků“. Vysoká migrace a kolísající počet obyvatel romského etnika v této lokalitě 

se dá přičítat poměrně levnému bydlení v bytech nižší kategorie, které se stávají této populaci 

dostupné. Vzhledem ke snížené kvalitě života a bydlení pak část majoritní společnosti opouští tuto 

lokalitu a roste počet volných bytů. Lokalitu opouští i rodiny romského etnika, jimž společnost 

Heimstaden, coby majitel bytů, neprodlužuje nájemní smlouvy a byty raději nechává neobsazené. Tyto 

rodiny se stěhují na Šumbark II. etapu, kde jsou mezi původními obyvateli a romskými rodinami 

zaznamenávány konflikty. Časté jsou rovněž konflikty mezi obyvateli minority, jichž se majorita stává 

nechtěným účastníkem a negativně je vnímá (bezohledný hlučný projev, hlasité chování). 

V rámci programu resocializace minoritních skupin obyvatel v programu soužití spoluobčanů a 

prevence kriminality a negativních jevů v sociálně vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-

Prostřední Suchá byla již v roce 2010 Městskou policií Havířov vytvořena dvě pracovní místa pro 

realizaci projektu Asistent prevence kriminality (dále také "APK").  

Každoročním vyhodnocováním efektivity tohoto projektu bylo zjištěno, že APK nejen přispívají 

k celkovému zklidnění atmosféry mezi majoritou a minoritní skupinou v těchto lokalitách, ale svou 

znalostí „terénu“ také přispívají k zajišťování veřejného pořádku. Navíc se podařilo aktivně začlenit tyto 

pracovníky do organizační struktury a kolektivu městské policie a tím se stali dobrou posilou týmu 

strážníků. Neméně důležitá je i součinnost s Policií ČR, kde APK jsou nejen nápomocni s objasňováním 

závažné trestné činnosti, ale také v rámci preventivních opatření, týkajících se bezpečnosti a drogové 

problematiky, pomoci při hledání zájmových osob, je vykonáván dohled nad bezpečností dětí 

v blízkosti škol, potlačování projevů šikany, záškoláctví, řešení s mládeží v rámci drogové prevence a 

dětské trestné činnosti. 

Preventivní činnost zaměřená na děti a mládež je realizována v průběhu letních prázdnin případně 

školní výluky, je také prováděno monitorování problémových rodin, závadových vchodů, sepisování a 

realizace návrhů na opatření a zlepšení bezpečnostní situace v SVL. V této souvislosti je důležitá také 

spolupráce s mistrem, který má na starosti pracovníky VPP evidovaných na magistrátu města, 

v souvislosti s udržováním veřejného pořádku. Jsou monitorovány a téměř okamžitě likvidovány černé 

skládky a nepořádek u kontejnerových stání. 
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PLNĚNÍ PRIORIT A CÍLŮ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY 

 
PRIORITA 5.1.1  
Účinně rozvíjet systém prevence kriminality v souvislosti s dalším snižováním výskytu kriminality 
na území města  

 

Cíl 1:     Snížení trestné činnosti a přestupků, zvýšení informovanosti občanů 

 

Aktivita 1.1 Koordinace a spolupráce s krajským manažerem prevence kriminality 

gestor Městská policie Havířov 

Plnění 
Spolupráce s krajskou manažerkou prevence kriminality je na velmi dobré úrovni, předávání 
informací a doporučení KÚ MSK i MV ČR, včetně možných konzultací funguje bez problémů.     
Úkol je průběžně plněn. 

Aktivita 1.2 Aktivní spolupráce s manažery prevence kriminality ČR a předávání si 
zkušeností a příkladů dobré praxe 

gestor Městská policie Havířov 

Plnění 
Odborem prevence kriminality MV ČR jsou pravidelně pořádány workshopy, kde se setkávají 
manažeři prevence kriminality z celé ČR, spolupráce s manažery z MSK je na velmi vysoké úrovni, 
zvláště z okresu Karviná, a to hlavně z důvodu řešení podobné problematiky.  
 

23.10.2019 se konala v Havířově celostátní konference u příležitosti 20 let prevence MP Havířov 
pod záštitou MV ČR na téma „Příklady dobré praxe“.    
 

22.11.2019 aktivní účast v PS Parlamentu ČR na konferenci pod názvem „Asistenti prevence 
kriminality – 10 let zkušeností a výzvy do dalších 10 let”. 
Úkol je průběžně plněn. 

Aktivita 1.3 Zveřejňování aktualit z oblasti prevence kriminality v rámci Radničních 
listů, bezplatného oficiálního měsíčníku města 

gestor Městská policie Havířov 
Magistrát města Havířova  

Plnění 
Spolupráce s tiskovým oddělením MMH funguje a články jsou průběžně uveřejňovány v Radničních 
listech, na stránkách města www.havirov-city.cz i na Facebookové oficiální stránce města 
Úkol je průběžně plněn. 

Aktivita 1.4 Zřídit záložku na webových stránkách města (Městské policie) věnovanou 
prevenci kriminality 

gestor Městská policie Havířov 
Magistrát města Havířova  

Plnění 
https://www.havirov-city.cz/mestska-policie-havirov/prevence-0 
Úkol splněn. 

 

 
 
 
 

http://www.havirov-city.cz/
https://www.havirov-city.cz/mestska-policie-havirov/prevence-0
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PRIORITA 5.1.2 
Prioritně podporovat projekty situační prevence zaměřené na snížení trestné činnosti a přestupků 
zejména v oblasti majetkové a násilné kriminality a projekty na zvýšení bezpečí na veřejných 
prostranstvích 
 

Cíl 2     Snížení trestné činnosti a přestupků v oblasti majetkové a násilné kriminality  
             a zvýšení bezpečí občanů 

 

Aktivita 2.1 Další rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému s cílem 
pokrytí dalších rizikových míst města Havířova   

gestor Městská policie Havířov 

Plnění 
2017 - v rámci rekonstrukce podjezdů u vlakového nádraží byly nainstalovány 2 nové kamerové 
            body 

Železniční podjezd u nádraží ČD – směr Město 
Železniční podjezd u nádraží ČD – směr Šumbark 

 

V rámci dotačního programu MV ČR programu č. 314 090 Podpora bezpečnosti v obcích 
v souvislosti s migrací byl MKDS rozšířen o nové kamerové body, a to ve třech Výzvách: 
2018 křižovatka ulic Orlovská x U Skleníků  

Havířov-Dolní Suchá, Na Kopci 269/5 
Mobilní kamerový bod 

2019 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  

2020 Havířov-Město, Jaselská 1195/2 
Havířov-Město, Na Nábřeží Nealko bar „Na Vyhlídce“  
Havířov-Podlesí, Okrajová 1410/49  
Havířov-Šumbark, Marie Pujmanové 1129/3  

 

2021 - V rámci rekonstrukce přednádražního prostoru u vlakového nádraží byly doplněny  
            2 kamerové body 

ul. Železničářů  - PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR I. 
ul. Železničářů  - PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR II. 

V současné době MP Havířov používá celkem 39 kamerových bodů a jeden mobilní KB 
Úkol je průběžně plněn. 

Aktivita 2.2 Zajišťování další technické podpory pro práci policistů a strážníků 

gestor Městská policie Havířov 
Policie ČR 

Plnění 
2015 z „Fondu bezpečnosti“ byla dokončena rekonstrukce radiové sítě MP Havířov 
2015 z „Fondu bezpečnosti“ byly pro Policii ČR zakoupeny 2 ks defibrilátorů a 2 ks záchranářský 

kufr „EXPLORER“ s náplní pro zásahová vozidla 
2019 z rozpočtu města OJ 12 (MP) byl pořízen nový informační systém MP Havířov, včetně 

možnosti využívání nových technologií pro strážníky 
2019 z rozpočtu města OJ 12 (MP) zakoupeny 2 ks Drägery (alkoholtestery) 
2019 v rámci dotačního programu MV ČR programu č. 314 090 Podpora bezpečnosti v obcích 

v souvislosti s migrací bylo pořízeno 8 ks termovizí 
2020 z rozpočtu města OJ 12 (MP) pořízen laserový měřič rychlosti 
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2020 v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko, Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit, programu „Bezpečnost 
bez hranic“ - projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova 
byl pořízen laserový střelecký výcvikový trenažér pro strážníky MP Havířov. 

Úkol je průběžně plněn. 

 

PRIORITA 5.1.3 
Prioritně podporovat projekty z oblasti osvěty a informace, poskytující veřejnosti informace o 
nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech ochrany před ní 
 

Cíl 3     Zvýšení informovanosti veřejnosti o stavu, vývoji a typech trestné činnosti  
             a o možnostech a způsobech ochrany před ní  

 

Aktivita 3.1 Poskytovat aktuální informace občanům města prostřednictvím tisku, 
webových stránek, informačních letáků a brožur 

gestor Městská policie Havířov 
Policie ČR 

Plnění 
Úkol je průběžně plněn 

Aktivita 3.2 Pořádat besedy a přednášky pro děti a seniory vždy na aktuální téma 
ohrožení 

gestor Městská policie Havířov 
Policie ČR 

Plnění 
Městskou policií jsou pořádány pravidelné přednášky v domech seniorů nebo v havířovských 
klubech důchodců na téma „Právo jako pravidlo chování“ a „Stáří beze strachu“, případně na jiné 
aktuální téma (šmejdi apod.) 
 

Policie ČR pravidelně pořádá 
ČERNÁ KRONIKA – beseda pro seniory, na které jim bývá představena a následně předána kniha 
Moravskoslezských policistů „ČERNÁ KRONIKA aneb ze soudních síní“. 
 

Preventivně informační kampani „KDO z KOHO“, která si klade za cíl apelovat na zákazníky, aby 
dbali základních zásad bezpečného chování při nakupování. 
Úkol je průběžně plněn. 

Aktivita 3.3 Další realizace kurzů sebeobrany pro ženy 

gestor Městská policie Havířov 

Plnění 
Každoročně byly pořádány minimálně 2 kurzy. 
V roce 2017 byl za finanční podpory z Programu prevence kriminality na místní úrovni pořízen MP 
Havířov speciální ochranný oblek XP instruktor „Red Man“, který je ideální pomůckou pro 
instruktory výcviku sebeobrany a boje na krátkou vzdálenost, díky kterému byly lekce pro ženy 
atraktivnější a názornější.  
 

V 10/2019 proběhl zatím poslední již 19. kurz sebeobrany, který MP Havířov bezplatně pořádá již 
od roku 2011. Od začátku realizace tohoto preventivního programu bylo proškoleno téměř 600 
havířovských žen a stále je o tento projekt zájem.  
 

V roce 2020 byla MP Havířov schválena na tento projekt dotace v rámci Programu na podporu 
neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020 MS kraji. 
Z důvodu pandemie nemoci Covid-19 a mimořádných preventivní opatření k ochraně zdraví 
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účastnic projektu i strážníků-lektorů bylo od tohoto projektu v roce 2020 odstoupeno od realizace 
projektu a dotace v plné výši vrácena. 
Projekt bude opět realizován, jakmile to epidemiologická situace v ČR dovolí. 
Úkol je průběžně plněn 

Aktivita 3.4 Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti prevence kriminality a 
dalších sociálně patologických jevů 

gestor Městská policie Havířov 

Plnění 
V rámci projektů financovaných MV ČR na prevenci kriminality jsou MMH OSPOD ve spolupráci 
s MP realizovány projekty: 
-v roce 2015 byl realizován pilotní projekt s názvem „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich 
rodinami“.  
-v roce 2018 projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – Nové hrozby“, který 
byl zaměřen na problematiku kriminality ve virtuálním prostoru. 
-v roce 2019 projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Systému včasné 
intervence“ 
-Připraven je projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – prohlubování  
multidisciplinární spolupráce v rámci SVI“, který z důvodu koronavirové pandemie nemohl být 
v roce 2020 realizován. 
Úkol je průběžně plněn.  

 

PRIORITA 5.1.4 
Prioritně podporovat projekty zaměřené na sociálně vyloučené lokality nebo další krizové lokality  
a spolupráce subjektů pracujících s obyvateli sociálně vyloučených lokalit 
 

Cíl 4:     Zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách a zvýšení subjektivního pocitu 
bezpečí občanů města 

 

Aktivita 4.1 Podporovat zachování činnosti Asistentů prevence kriminality  
a pokračovat v realizaci projektu 

gestor Městská policie Havířov 

Plnění 
Městská policie každoročně zajišťuje podporu financování z MV ČR, projekt je realizován 
nepřetržitě od roku 2010 a je zajišťován dvěma APK, kteří jsou zaměstnanci MP Havířov.    
Jelikož se činnost APK velmi osvědčila a jeví se jako smysluplná, záměr vedení města a vedení MP 
Havířov je, v sociálně vyloučených lokalitách i nadále tato pracovní místa zachovat. 
Úkol je plněn. 

Aktivita 4.2 Podpora stávajících poraden v Havířově, které poskytují odborné sociální 
poradenství 

gestor MMH v rámci dotačního programu města 

Plnění 
Úkol je průběžně plněn. 

Aktivita 4.3 Pokračování v realizaci projektu „Strážník blíže občanům“ 

gestor Městská policie Havířov 

Plnění 
Informace o projektu jsou aktualizovány na webových stránkách https://www.havirov-
city.cz/mestska-policie-havirov/informace/straznik-blize-obcanum  
Úkol je průběžně plněn. 

https://www.havirov-city.cz/mestska-policie-havirov/informace/straznik-blize-obcanum
https://www.havirov-city.cz/mestska-policie-havirov/informace/straznik-blize-obcanum
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Aktivita 4.4 Podpora služeb, které zejména obyvatelům sociálně vyloučených lokalit 
budou poskytovat pracovní poradenství a budou je motivovat k hledání a 
získání zaměstnání 

gestor MMH v rámci dotačního programu města 

Plnění 
Úkol je průběžně plněn. 

 

PRIORITA 5.1.5 
Prioritně podporovat projekty sociální prevence řešící problémy se zadlužováním a následnými 
exekucemi sociálně slabých obyvatel a seniorů 
 

Cíl 5:     Zvýšení informovanosti cílových skupin, zvyšování finanční gramotnosti, zajištění pomoci 
při již vzniklých problémech 

 

Aktivita 5.1 Podpora stávajících poraden v Havířově, které poskytují dluhové 
poradenství  

gestor MMH v rámci dotačního programu města 

Plnění 
Úkol je průběžně plněn. 

Aktivita 5.2 Zvyšování povědomí ohrožené skupiny obyvatel o nových formách  
a způsobech páchání trestné činnosti 

gestor PČR 
Městská policie Havířov  
OSV Magistrát města Havířova  

Plnění 
Úkol je průběžně plněn. 

Aktivita 5.3 Zvyšování informovanosti občanů města o možnostech ochrany sebe a 
svého majetku 

gestor PČR 
Městská policie Havířov  
OSV Magistrát města Havířova  

Plnění 
Úkol je průběžně plněn. 

 

PRIORITA 5.1.6 
Prioritně podporovat projekty/činnosti sociální prevence pro cílovou skupinu děti a mladí dospělí 
ohrožení sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minulostí, dětské oběti trestných činů 
 

Cíl 6:     Odstranit nebo snížit kriminálně rizikové chování a jednání v cílových skupinách   
 

Aktivita 6.1 Podpora probačních a resocializačních programů pro pachatele trestných 
činů 

gestor Magistrát města Havířova  
Policie ČR, PMS 

Plnění 
Úkol je průběžně plněn. 
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Aktivita 6.2 Podpora projektů na podporu účinnější resocializace pachatelů, prevence 
kriminality dětí a mládeže a boji proti recidivě. 

gestor MMH 
Policie ČR 
MV ČR 

Plnění 
Úkol je průběžně plněn. 

 

PRIORITA 5.1.7 
Prioritně podporovat a realizovat projekty zaměřené na boj proti kriminalitě ve virtuálním 
prostředí  
 

Cíl 7     Zvýšení informovanosti veřejnosti o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi          
             v oblasti boje proti kriminalitě ve virtuálním prostředí 

 

Aktivita 7.1 Preventivní akce se zaměřením na nezletilé děti - např. informace  
o nebezpečí sociálních sítí formou besed, letáků 

gestor Městská policie Havířov  
Policie ČR 
OŠK MMH 

Plnění 
2016-2020 
Besedy pořádané MP Havířov na ZŠ v rámci preventivního programu „(Ne)bezpečný svět internetu“ 
Policie ČR 
Dětem I. stupně byla představena a následně předávána preventivní didaktická hra Učíme se s 
Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou.  
Pro žáky II. stupně jsou uskutečňovány besedy na téma (ne)bezpečný internet. 
03/2020  
zajistil realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II (MAP II) 
promítání filmu „V síti“: za školou, ve verzi 12+ pro všechny žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ na území ORP 
Havířov. Hrazeno z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) 
Úkol je průběžně plněn. 

Aktivita 7.2 Preventivní akce se zaměřením na rodiče a zvyšování jejich znalosti 
počítačové techniky a používání internetu 

gestor Městská policie Havířov  
Policie ČR 

Plnění 
Úkol je průběžně plněn. 
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Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Pánská šatna  001místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

29.01.2021 ke dniInventurní soupis drobného majetku
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Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Pánská šatna (šatnářky)  002místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:
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001místnost, 3Za budovu:
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Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Pánská šatna  001místnost:, 3Budova:
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907.50celkem1Počet položek:
024místnost, 3Za budovu:

...907.50ks1.000907.50SKŘÍŇKA NA HAS.PŘÍSTROJ2864121
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Předsíň 1.PP  024místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

907.50celkem1Počet položek:
020místnost, 3Za budovu:

...907.50ks1.000907.50SKŘÍŇKA NA HAS.PŘÍSTROJ2863120
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Chodba 1.PP  020místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

1 573.00celkem1Počet položek:
016místnost, 3Za budovu:

...1 573.00ks1.0001 573.00HASICÍ PŘÍSTROJ33496119
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Chodba  016místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

1 403.00celkem1Počet položek:
013místnost, 3Za budovu:

...1 403.00ks1.0001 403.00HASICÍ PŘÍSTROJ1075118
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Úpravna vody  013místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

7 140.00celkem1Počet položek:
009místnost, 3Za budovu:

...7 140.00ks4.0001 785.00HASICÍ PŘÍSTROJ1803117
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Sklad chloru  009místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

23 958.00celkem1Počet položek:
004místnost, 3Za budovu:

...23 958.00ks1.00023 958.00SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA(pánská sprcha)34133116
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Sociál.zařízení pánská šatna  004místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

7 166.85celkem3Počet položek:
002místnost, 3Za budovu:

Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Pánská šatna (šatnářky)  002místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
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...5 950.00ks1.0005 950.00LAVICE DŘEVĚNÁ S OPĚRADLEM-DŠ BAZÉN31509153

...968.00ks1.000968.00HASÍCÍ PŘÍSTROJ2866152

...968.00ks1.000968.00HASÍCÍ PŘÍSTROJ2865151

...850.00ks1.000850.00VĚŠÁK DŘEVĚNÝ STOJACÍ1822150
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Dámská šatna  108místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

133 362.36celkem26Počet položek:
104místnost, 3Za budovu:

...2 407.90ks1.0002 407.90KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE34267149

...5 554.00ks1.0005 554.00KANCELÁŘ.KŘESLO PRINCE ČERNÉ33896148

...1 170.00ks1.0001 170.00ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA33679147
VA  DATALOG FLS 4-20mA...16 715.00ks1.00016 715.00DATALOG K PRŮTOKOMĚRU33193146

...2 921.68ks1.0002 921.68MONITOR 22 LED PHILIPS33158145

...2 689.86ks1.0002 689.86HP LASER JET PRO P110233154144

...12 820.00ks1.00012 820.00PC PROFI I114 MICRO33153143

...2 193.00ks1.0002 193.00SWITCH NETGEAR 8 PORT33152142

...1 542.00ks1.0001 542.00ZÁCHRANNÝ KRUH32437141

...4 537.54ks1.0004 537.54NOSÍTKA SKLÁDACÍ32436140

...4 963.68ks1.0004 963.68MĚŘÁK VODY REDOX31968139

...4 677.00ks1.0004 677.00MONITOR 22LCD ACER31541138

...16 208.00ks1.00016 208.00OFFICE PRO 3000 MIDI31539137

...13 223.80ks1.00013 223.80FOTOMETR31534136

...5 950.00ks1.0005 950.00STŮL PRACOVNÍ PSACÍ-PLAVČÍK31378135

...4 522.00ks1.0004 522.00SKŘIŇ- PLAVČÍK31377134

...1 094.80ks1.0001 094.80SKŘÍŇOVÝ NADSTAVEC31309133

...1 094.80ks1.0001 094.80SKŘÍŇOVÝ NADSTAVEC31308132

...1 094.80ks1.0001 094.80SKŘÍŇOVÝ NADSTAVEC31307131

...3 927.00ks1.0003 927.00SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ31306130

...3 927.00ks1.0003 927.00SKŘÍŇ  UZAMYKATELNÁ31305129

...3 927.00ks1.0003 927.00SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ31304128

...13 590.90ks1.00013 590.90FOTOMETR30654127

...603.80ks1.000603.80ŽIDLE KONFERENČNÍ2771126

...603.80ks1.000603.80ŽIDLE KONFERENČNÍ2770125

...1 403.00ks1.0001 403.00HASICÍ PŘÍSTROJ1074124
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Místnost plavčíků  104místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

16 081.00celkem1Počet položek:
102místnost, 3Za budovu:

...16 081.00ks1.00016 081.00KAMERA AXIS M3025 VE32847123
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Hala bazénu  102místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

16 081.00celkem1Počet položek:
035místnost, 3Za budovu:

...16 081.00ks1.00016 081.00KAMERA AXIS M3025 VE32848122
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Chodba k bočnímu východu tělocvičny  035místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
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...3 129.00ks1.0003 129.00SUŠÍCÍ HELMA NA STOJANU32908215

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32655214

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32654213

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32653212

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32652211

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32651210

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32650209

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32649208

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32648207

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32647206

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32646205

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32645204

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32644203

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32643202

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32642201

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32641200

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32640199

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32639198

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32638197

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32637196

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32636195

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32635194

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32634193

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32633192

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32632191

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32631190

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32630189

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32629188

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32628187

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32627186

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32626185

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32625184

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32624183

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32623182

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32622181

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32621180

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32620179

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32619178

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32618177

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32617176

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32616175

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32615174

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32614173

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32613172

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32612171

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32611170

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32610169

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32609168

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32608167

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32607166

...5 702.84ks1.0005 702.84ŠATNÍ SKŘÍŇ32606165

...9 647.00ks1.0009 647.00EL.SUŠIČ NA VLASY-BAZÉN31755164

...20 658.40ks1.00020 658.40PŘEVLÍKACÍ KABINA PRUCHOZÍ31533163

...20 658.40ks1.00020 658.40PŘEVLÍKACÍ KABINA PRUCHOZÍ31532162

...20 658.40ks1.00020 658.40PŘEVLÍKACÍ KABINA PRUCHOZÍ31531161

...20 658.40ks1.00020 658.40PŘEVLÍKACÍ KABINA PRUCHOZÍ31530160

...20 658.40ks1.00020 658.40PŘEVLÍKACÍ KABINA PRUCHOZÍ31529159

...20 658.40ks1.00020 658.40PŘEVLÍKACÍ KABINA PRUCHOZÍ31528158

...20 658.40ks1.00020 658.40PŘEVLÍKACÍ KABINA PRUCHOZÍ31527157

...20 658.40ks1.00020 658.40PŘEVLÍKACÍ KABINA PRUCHOZÍ31526156

...20 658.40ks1.00020 658.40PŘEVLÍKACÍ KABINA PRUCHOZÍ31525155

...2 142.00ks1.0002 142.00ODKLÁDACÍ STOLÍK-DŠ SUANA31515154
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Dámská šatna  108místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:
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39 959.00celkem2Počet položek:
112místnost, 3Za budovu:

...38 841.00ks1.00038 841.00ZÁBRANA VSTUPU(VENK.SCHODIŠTĚ)33675234

...1 118.00ks1.0001 118.00ODPADKOVÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ33392233
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Vstupní schodiště s podestou  112místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

56 390.50celkem7Počet položek:
111místnost, 3Za budovu:

...9 680.00ks1.0009 680.00PAMĚTNÍ TABULE-ZATEPL.BAZÉNU32904232

...5 950.00ks1.0005 950.00LAVICE DŘEVĚNÁ S OPĚRADLEM-HALA31511231

...5 950.00ks1.0005 950.00LAVICE DŘEVĚNÁ S OPĚRADLEM-HALA31510230

...21 630.00ks1.00021 630.00DIGITÁLNÍ HODINY30688229

...968.00ks1.000968.00HASÍCÍ PŘÍSTROJ2867228

...907.50ks1.000907.50SKŘÍŇKA NA HAS.PŘÍSTROJ2861227

...11 305.00ks10.0001 130.50HASICÍ PŘÍSTROJ1491226
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Vstupní hala 1.NP  111místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

55 235.38celkem6Počet položek:
110místnost, 3Za budovu:

...2 691.00ks1.0002 691.00MONITOR 24LCD ACER34203225

...12 753.00ks1.00012 753.00POČÍTAČ PC OFFICE PRO 1050 S 115134202224

...9 895.38ks1.0009 895.38POKLADNA REGISTRAČNÍ CHD 305033416223

...1 150.00ks1.0001 150.00KANCELÁŘSKÉ KŘESLO33111222

...11 551.00ks1.00011 551.00KAMERA AXIS M311332295221

...17 195.00ks1.00017 195.00DŘEVĚNÝ NÁBYTEK-POKLADNA31754220
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Pokladna SC  110místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

7 166.85celkem3Počet položek:
109místnost, 3Za budovu:

...5 959.25ks1.0005 959.25SKŘÍŇ JAVOR 80x38,5x183,533792219

...603.80ks1.000603.80ŽIDLE KONFERENČNÍ2775218

...603.80ks1.000603.80ŽIDLE KONFERENČNÍ2774217
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Dámská šatna (šatnářky)  109místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

528 478.60celkem67Počet položek:
108místnost, 3Za budovu:

...33 757.00ks1.00033 757.00VYSOUŠEČ VLASŮ VČ.POJEZDU34103216
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Dámská šatna  108místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
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719.80celkem1Počet položek:
302místnost, 3Za budovu:

...719.80ks1.000719.80HASICÍ PŘÍSTROJ1079241
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Střecha-podhled tělocvičny  302místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

719.80celkem1Počet položek:
301místnost, 3Za budovu:

...719.80ks1.000719.80HASICÍ PŘÍSTROJ1078240
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Střecha-podhled bazénu  301místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

1 140.70celkem1Počet položek:
213místnost, 3Za budovu:

...1 140.70ks1.0001 140.70HASICÍ PŘÍSTROJ-RESTAURACE29668239
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Restaurace  213místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

907.50celkem1Počet položek:
211místnost, 3Za budovu:

...907.50ks1.000907.50SKŘÍŇKA NA HAS.PŘÍSTROJ2860238
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Chodba 2.NP  211místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

3 763.50celkem2Počet položek:
208místnost, 3Za budovu:

...907.50ks1.000907.50SKŘÍŇKA NA HAS.PŘÍSTROJ2859237

...2 856.00ks4.000714.00HASICÍ PŘÍSTROJ1492236
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Chodba 2.NP  208místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

907.50celkem1Počet položek:
116místnost, 3Za budovu:

...907.50ks1.000907.50SKŘÍŇKA NA HAS.PŘÍSTROJ2862235
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Schodiště  116místnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

29.01.2021 ke dniInventurní soupis drobného majetku



13/8Strana: 12:24:58 10.02.2101.2113644297IČ: 007S33.00 PPS

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-ŠATNA TĚL.231716263

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-ŠATNA TĚL.231714262

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-ŠATNA TĚL.231713261

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-ŠATNA TĚL.231712260

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-ŠATNA TĚL.231711259
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Šatna tělocvičny 2  034 Amístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

14 280.00celkem4Počet položek:
032 Amístnost, 3Za budovu:

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-ŠATNA TĚL.131710258

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-ŠATNA TĚL.131709257

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-ŠATNA TĚL.131708256

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-ŠATNA TĚL.131707255
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Šatna tělocvičny 1  032 Amístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

47 506.80celkem7Počet položek:
030 Bmístnost, 3Za budovu:

...5 702.94ks1.0005 702.94ŠATNÍ SKŘÍŇ32710254

...5 702.93ks1.0005 702.93ŠATNÍ SKŘÍŇ32709253

...5 702.93ks1.0005 702.93ŠATNÍ SKŘÍŇ32708252

...5 702.93ks1.0005 702.93ŠATNÍ SKŘÍŇ32707251

...5 702.93ks1.0005 702.93ŠATNÍ SKŘÍŇ32706250

...5 702.93ks1.0005 702.93ŠATNÍ SKŘÍŇ32705249

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31313248
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Šatna šatnářek - soc.zařízení  030 Bmístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

4 915.20celkem5Počet položek:
030 Amístnost, 3Za budovu:

...2 500.00ks1.0002 500.00SKŘÍŇKA S DVÍŘKY34023247

...603.80ks1.000603.80ŽIDLE KONFERENČNÍ2769246

...603.80ks1.000603.80ŽIDLE KONFERENČNÍ2768245

...603.80ks1.000603.80ŽIDLE KONFERENČNÍ2767244

...603.80ks1.000603.80ŽIDLE KONFERENČNÍ2766243
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Šatna šatnářek  030 Amístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

13 289.21celkem1Počet položek:
026 Amístnost, 3Za budovu:

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31314242
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Výměníková stanice  026 Amístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

29.01.2021 ke dniInventurní soupis drobného majetku
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159 470.58celkem12Počet položek:
041 Cmístnost, 3Za budovu:

...13 289.27ks1.00013 289.27SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31326290

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31325289

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31324288

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31323287

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31322286

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31321285

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31320284

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31319283

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31318282

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31317281

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31316280

...13 289.21ks1.00013 289.21SKŘÍŇ 2-DÍLNÁ KOVOVÁ SAUNA31315279
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Šatna sauny  041 Cmístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

39 552.16celkem9Počet položek:
041 Bmístnost, 3Za budovu:

...2 825.10ks1.0002 825.10STŮL BUK 70x7033791278

...5 517.60ks1.0005 517.60ŠATNÍ SKŘÍŇ BUK+ZÁMEK 80x47x17833790277

...5 517.60ks1.0005 517.60ŠATNÍ SKŘÍŇ BUK+ZÁMEK 80x47x17833789276

...5 808.00ks1.0005 808.00SKŘÍŇ BUK+ZÁMEK 80x47x17833788275

...5 808.00ks1.0005 808.00SKŘÍŇ BUK+ZÁMEK 80x47x17833787274

...3 884.06ks1.0003 884.06SKŘÍŇ BUK 40x47x17833786273

...3 043.15ks1.0003 043.15REGÁL BUK 60x38,5x183,533785272

...3 043.15ks1.0003 043.15REGÁL BUK 60x38,5x183,533784271

...4 105.50ks1.0004 105.50KONFERENČNÍ STOLEK-SAUNA,PRÁDLO31312270
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Výdej prádla sauny  041 Bmístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

24 412.00celkem6Počet položek:
041 Amístnost, 3Za budovu:

...5 950.00ks1.0005 950.00LAVICE DŘEVĚNÁ S OPĚRADLEM-SAUNA31706269

...5 950.00ks1.0005 950.00LAVICE DŘEVĚNÁ S OPĚRADLEM-SAUNA31705268

...2 142.00ks1.0002 142.00ODKLÁDACÍ STOLÍK-SAUNA31514267

...3 570.00ks1.0003 570.00STŮL DŘEVĚNÝ-SAUNA31513266

...5 950.00ks1.0005 950.00LAVICE DŘEVĚNÁ S OPĚRADLEM-SAUNA31512265

...850.00ks1.000850.00VĚŠÁK DŘEVÉNÝ STOJACÍ1824264
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Čekárna sauny  041 Amístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

17 850.00celkem5Počet položek:
034 Amístnost, 3Za budovu:

Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Šatna tělocvičny 2  034 Amístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

29.01.2021 ke dniInventurní soupis drobného majetku
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39 125.40celkem1Počet položek:
041 Jmístnost, 3Za budovu:

...39 125.40ks1.00039 125.40KAMNA SAUNOVÁ CLARET vČ.regul.30349314
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Potírna sauny  041 Jmístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

39 857.20celkem1Počet položek:
041 Imístnost, 3Za budovu:

...39 857.20ks1.00039 857.20FILTRACE OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU30350313
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

VZT + ÚV  041 Imístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

71 162.00celkem13Počet položek:
041 Gmístnost, 3Za budovu:

...1 547.00ks1.0001 547.00DŘEVĚNÁ ŽIDLE-SAUNA31386312

...1 547.00ks1.0001 547.00DŘEVĚNÁ ŽIDLE-SAUNA31385311

...1 547.00ks1.0001 547.00DŘEVĚNÁ ŽIDLE-SAUNA31384310

...1 547.00ks1.0001 547.00DŘEVĚNÁ ŽIDLE-SAUNA31383309

...3 094.00ks1.0003 094.00DŘEVĚNÝ STŮL-SAUNA31382308

...7 735.00ks1.0007 735.00LEHÁTKO POLOHOVACÍ-SAUNA31172307

...7 735.00ks1.0007 735.00LEHÁTKO POLOHOVACÍ-SAUNA31171306

...7 735.00ks1.0007 735.00LEHÁTKO POLOHOVACÍ-SAUNA31170305

...7 735.00ks1.0007 735.00LEHÁTKO POLOHOVACÍ-SAUNA31169304

...7 735.00ks1.0007 735.00LEHÁTKO POLOHOVACÍ-SAUNA31168303

...7 735.00ks1.0007 735.00LEHÁTKO POLOHOVACÍ-SAUNA31167302

...7 735.00ks1.0007 735.00LEHÁTKO POLOHOVACÍ-SAUNA31166301

...7 735.00ks1.0007 735.00LEHÁTKO POLOHOVACÍ-SAUNA31165300
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Odpočívárna sauny  041 Gmístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

27 875.75celkem9Počet položek:
041 Dmístnost, 3Za budovu:

...1 844.50ks1.0001 844.50POLICE VĚŠÁKOVÁ-SAUNA31690299

...1 844.50ks1.0001 844.50POLICE VĚŠÁKOVÁ-SAUNA31689298

...2 766.75ks1.0002 766.75POLICE VĚŠÁKOVÁ-SAUNA31688297

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-SAUNA31673296

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-SAUNA31672295

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-SAUNA31671294

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-SAUNA31670293

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-SAUNA31669292

...3 570.00ks1.0003 570.00LAVICE DŘEVĚNÁ-SAUNA31668291
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Chodba + sprchy sauny  041 Dmístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

29.01.2021 ke dniInventurní soupis drobného majetku
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2 287 871.40celkem335Počet položek:
Bazén  30Za inventární úsek:

2 287 871.40Celkem
50 143.60Jiný DDHM-operativní evidence (převod z 909/100,101)902100

9 680.00DDHM odpis 100 % - 1001-20000,-zatepl.bazénu -MSK028202
96 556.00DD hmotný majetek odpis 100 % - 20001-40000,-028201

2 123 031.10DD hmotný majetek odpis 100 % - 1001-20000,-028200
8 460.70DD hmotný majetek odpis 100 % do del.028100

Rekapitulace účtů

Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.
2 287 871.40celkem335Počet položek:

Bazén  3Za budovu:

2 287 871.40Celkem
50 143.60Jiný DDHM-operativní evidence (převod z 909/100,101)902100

9 680.00DDHM odpis 100 % - 1001-20000,-zatepl.bazénu -MSK028202
96 556.00DD hmotný majetek odpis 100 % - 20001-40000,-028201

2 123 031.10DD hmotný majetek odpis 100 % - 1001-20000,-028200
8 460.70DD hmotný majetek odpis 100 % do del.028100

Rekapitulace účtů

Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.
115 833.50celkem7Počet položek:

115 Cmístnost, 3Za budovu:
...39 666.00ks1.00039 666.00ALARM-BAZÉN31540335
...4 677.00ks1.0004 677.00MONITOR 22LCD ACER31538334
...38 390.00ks1.00038 390.00AL SESTAVA INTEGRA-PC KAMERY-SERVER31537333
...4 641.00ks1.0004 641.00VĚŠÁKOVÁ STĚNA31381332
...2 915.50ks1.0002 915.50NADSTAVEC TROJDÍLNÝ31311331
...6 664.00ks1.0006 664.00SKŘÍŇ TROJDÍLNÁ31310330
...18 880.00ks1.00018 880.00POBOČKOVÁ TELEF.ÚSTŘEDNA30686329

Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Kancelář vedoucího SC  115 Cmístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

14 980.00celkem14Počet položek:
114 Amístnost, 3Za budovu:

...750.00ks1.000750.00RIBSTOL562670328

...750.00ks1.000750.00RIBSTOL562664327

...750.00ks1.000750.00RIBSTOL562662326

...750.00ks1.000750.00RIBSTOL562661325

...750.00ks1.000750.00RIBSTOL562660324

...750.00ks1.000750.00RIBSTOL562658323

...1 830.00ks1.0001 830.00BASKET. DESKA30032322

...1 830.00ks1.0001 830.00BASKET. DESKA30031321

...1 830.00ks1.0001 830.00DESKA-interiér29915320

...1 830.00ks1.0001 830.00DESKA-interiér29914319

...790.00ks1.000790.00BASKETBALOVY KOŠ0726318

...790.00ks1.000790.00BASKETBALOVY KOŠ0725317

...790.00ks1.000790.00KOŠ VYZTUŽENÝ0550316

...790.00ks1.000790.00KOŠ VYZTUŽENÝ0549315
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Tělocvična  114 Amístnost:, 3Budova:
Bazén  3Budova:

Bazén  30Inventární úsek:

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

29.01.2021 ke dniInventurní soupis drobného majetku
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2 287 871.40Organizace

50 143.60Jiný DDHM-operativní evidence (převod z
909/100,101)

902100

9 680.00DDHM odpis 100 % - 1001-20000,-zatepl.bazénu
-MSK

028202
96 556.00DD hmotný majetek odpis 100 % - 20001-40000,-028201

2 123 031.10DD hmotný majetek odpis 100 % - 1001-20000,-028200
8 460.70DD hmotný majetek odpis 100 % do del.028100

Rekapitulace účtů

Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

29.01.2021 ke dniInventurní soupis drobného majetku
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............................................Datum:............................................Člen inventurní komise:

............................................Datum:............................................Člen inventurní komise:

............................................Datum:............................................Člen inventurní komise:

............................................Datum:............................................Předseda inventurní komise:

............................................Datum:Podpisová doložka

 

............................................Místo vyhotovení:

............................................Datum a podpis:............................................Odpovědný pracovník:

Potvrzuji, že fyzická inventura předmětů DDHM a DDNM se konala za mé účasti a že jsem žádné předměty DDHM nebo DDNM
nezatajil.

Majetek, který podléhá hmotné zodpovědnosti:

 

kombinovanou inventurou dokladovou inventurou fyzickou inventurou 

Způsob zjišťování skutečného stavu byl proveden:

.........................Okamžik ukončení inventury:.........................Okamžik zahájení inventury:

.........................Rozhodný den:.........................Okamžik sestavení účetní uzávěrky:

 

............................................Datum a podpis:............................................Osoba odpovědná za provedení inventury:

............................................Datum a podpis:............................................Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Podpisová doložka inventurního soupisu

2 287 871.40celkemOrganizace
Výrobní čísloDruhCelková cenaMjMnožstvíCena za MJNázevInv. čísloŘád.

Střední škola a Základní škola,Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

29.01.2021 ke dniInventurní soupis drobného majetku





  Příloha č. 2 

 

 

Nájemní smlouva 
VS 6358002621 

Pronajímatel: 
 
Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v  Praze, oddíl A, vložka 48384  
se sídlem Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234                         
DIČ: CZ70994234 
zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem    
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 14606011/0710 
variabilní symbol: 6358002621 
adresa pro doručování písemností: Správa železnic, státní organizace - Oblastní ředitelství Ostrava, 

Muglinovská 1038, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

(dále jen „pronajímatel“) 
 
a 

Nájemce: 
 
statutární město Havířov  

zastoupena: Ing. Josefem Bělicou, MBA, primátorem 
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, Město  
IČO:00297488   
DIČ:CZ00297488 (plátce DPH)   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
číslo účtu: 19 – 1721604319/0800 
datová schránka: 7zhb6tn 

(dále jen „nájemce“) 

 

(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto nájemní smlouvu v souladu s ustanovením § 2201 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“). 
 

I.  
Předmět nájmu 

 
1.  Předmětem nájmu jsou prostory v 1. nadzemním podlaží označené jako H1.01-H1.03, 1.53-
1.54, H1.56-H1.57, H1.60-H1.79 o celkové výměře 1684,68 m2 a dále prostory ve 2. nadzemním 

podlaží označené jako H2.01-H2.04, H2.48-H2.49 o celkové výměře 972,11 m2, a to v budově 
č.p.: 1300, obec Havířov, ul. Železničářů, která je součástí pozemku p. č. 3745 v k. ú. Havířov - 

město, inventární číslo budovy pronajímatele dle SAP: ZDC/80/24 468 (dále jen „budova“). Dále je 
předmětem nájmu část pozemku p.č. 3748/2 v k.ú. Havířov-město, na kterém se nachází rampa pro 
imobilní osoby o výměře 12,69 m2.  

Pronajímatel prohlašuje, že hospodaří po právu s výše uvedeným majetkem státu. Smluvní strany 
jsou srozuměny s tím, že pozemky a stavby pro dopravu v obvodu dráhy jsou určeny pro veřejnou 

dopravu a jsou si vědomy omezení z toho vyplývajících. 
 
2. Předmět nájmu je vyznačen v situačním plánu budovy s přesným popisem místností a prostor, 
který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 (v této smlouvě jen jako „předmět nájmu“). 
 
3. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v termínu podle čl. II. odst. 2 této smlouvy. Stav 

předmětu nájmu je uveden v předávacím protokolu pořízeném při předání a převzetí předmětu 
nájmu, který bude v den předání podepsán nájemcem a za pronajímatele správcem majetku. 
Předávací protokol se jeho podpisem oběma smluvními stranami stává Přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

4. Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že je seznámen se stavem předmětu nájmu.  
 



 

2 

 

5. Správcovskou činnost v budově vykonává a předávací protokol vyhotoví organizační jednotka 

pronajímatele: Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava (v této smlouvě jen 
jako „správce majetku“). 
 
6. Provozovatelem sportovně – kulturního centra se zázemím uvedeného v čl. II. odst. 1 této 
smlouvy bude příspěvková organizace nájemce: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 
se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 736 01, IČO: 00306754, DIČ: CZ00306754 (v této 
smlouvě jen jako „SSRZ“). 

 
7. Smluvní strany sjednávají, že osobami oprávněnými jednat ve věcech týkajících se správy 
a provozování předmětu nájmu jsou: 

- za správce majetku po celou dobu trvání nájmu: Mgr. Vladislav Kania, vedoucí provozního 
oddělení, tel:972 766 201, mobil:602 516 675, e-mail: Kania@spravazeleznic.cz  

- za nájemce do kolaudace: Ing. Vladimír Hýža, tel. 596 803 389, e-mail: 
hyza.vladimir@havirov-city.cz a Ing. Jakub Dobosz, tel. 596 803 256, e-mail: 

dobosz.jakub@havirov-city.cz  

- za SSRZ od kolaudace: kontaktní osoba Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce , tel. +420 
733 787 773, e-mail jiri.matej@ssrz.cz  

 
 

II.  
Účel nájmu 

 
1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu: 

jako sportovně – kulturní centrum se zázemím a serverovnu pro kamerový systém Městské 
policie Havířov 

a to způsobem neohrožujícím bezpečnost provozu železniční dopravy a životní prostředí, v souladu 
se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Bez 

předchozího písemného souhlasu pronajímatele a dodržení zákonných podmínek nesmí nájemce účel 

nájmu měnit, ani přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě. V případě, 
že by nájemce přenechal předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele, může to být považováno za závažné porušení nájemcových 
povinností. Pronajímatel se zavazuje tento souhlas udělit, pokud nebude mít vážný důvod k odmítnutí 
udělení tohoto souhlasu (např. poškození dobrého jména pronajímatele apod.) a pokud podnájem 
bude v souladu s předmětem nájmu podle této smlouvy. Krátkodobé podnájmy v předmětu nájmu 

do 14 dní trvání podnájmu, které musí být v souladu s účelem nájmu, nepodléhají povinnosti 
předchozího písemného souhlasu pronajímatele, ale nájemce je povinen písemně předem informovat 
(možno i e-mailem) pronajímatele o úmyslu uzavřít takovouto podnájemní smlouvu spolu se zasláním 
textu podnájemní smlouvy (informační povinnost nájemce). V případě, že by nájemce přenechal 
předmět nájmu nebo jeho část do krátkodobého podnájmu třetí osobě bez splnění této své informační 
povinnosti a/nebo v rozporu s účelem nájmu, může to být považováno za závažné porušení 
nájemcových povinností. 

 

2. Předmět nájmu není ke dni uzavření této smlouvy zkolaudovaný a způsobilý k účelu nájmu 
uvedenému v odst. 1 tohoto článku s tím, že nájemce po uzavření této smlouvy provede takové 
stavební úpravy – technické zhodnocení předmětu nájmu, aby předmět nájmu mohl sloužit 
ke sjednanému účelu. Provedení stavebních úprav - technického zhodnocení předmětu nájmu je 
upraveno v čl. V. této smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost přenechá pronajímatel nájemci 
předmět nájmu k užívání ode dne 1. 9. 2021.  

 
III.  

Nájemné a úhrada za služby 
 

1. Smluvní strany sjednaly za užívání předmětu nájmu uvedeného v čl. I. této smlouvy nájemné 
ve výši 288.000,- Kč/rok (slovy dvě stě osmdesát osm tisíc korun českých) + DPH ve výši 

stanovené zákonem. 

2. Nájemné je splatné v pravidelných čtvrtletních splátkách, a to vždy 15. dne prvního měsíce 

daného čtvrtletí, na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 
6358002621 dle splátkového kalendáře, který pronajímatel zašle nájemci po uzavření této smlouvy.  

 

mailto:Kania@spravazeleznic.cz
mailto:hyza.vladimir@havirov-city.cz
mailto:dobosz.jakub@havirov-city.cz
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První (neperiodická) splátka nájemného za období od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 ve výši 24.000 Kč + 

DPH ve výši stanovené zákonem bude dle splátkového kalendáře splatná do 5. 10. 2021.  
 
3. Pro splnění závazku na placení nájemného platí doručovací princip podle ustanovení § 1957 odst. 
1 občanského zákoníku, tj. že splátka je splněna připsáním placené částky na bankovní účet 
pronajímatele. 
 
4. Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli skutečnost, že přestal být plátcem DPH do 5 dnů 

od předložení žádosti o zrušení registrace u příslušného finančního úřadu. V případě, že tuto 
povinnost nesplní, je nájemce povinen uhradit bez zbytečného odkladu pronajímateli výši pokuty, 
kterou uhradil pronajímatel příslušnému finančnímu úřadu dle závazných právních předpisů.  
 
5. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úroky 
z prodlení určené předpisy práva občanského. Pronajímatel má právo na náhradu škody vzniklé 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li tato kryta úroky z prodlení, čímž smluvní strany výslovně 

vylučují úpravu dle ustanovení § 1971 občanského zákoníku. 
 
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že sjednaná výše ročního nájemného v tomto článku bude 
pronajímatelem každoročně upravována dosaženým indexem spotřebitelských cen a životních 
nákladů za posledních 12 měsíců předchozího roku (roční klouzavý průměr roku). Rozhodujícím 
údajem pro úpravu výše nájemného je roční míra inflace v procentech  vyjádřená přírůstkem 

průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI- Consumer Price Index) za 12 měsíců předchozího 
roku uvedená ve výpisu ze statistického zjišťování ČSÚ. Úprava výše nájemného bude nájemci 
oznámena doporučeným dopisem. Základem pro úpravu výše nájemného je výše ročního 
nájemného, která byla naposled sjednána v souladu s touto smlouvou, čímž se rozumí i nájemné 
upravené indexem spotřebitelských cen a životních nákladů za posledních 12 měsíců předchozího 
roku. Smluvní strany dohodly výše uvedenou úpravu nájemného jako závazný způsob určení ceny 
nájemného pro další období v souladu s § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. Nájemce se zavazuje takto upravenou výši nájemného hradit. Pronajímatel 
je oprávněn za výše uvedených podmínek vyúčtovat upravené nájemné a nájemce je povinen 

upravené nájemné platit v souladu s aktuálním splátkovým kalendářem. Výše nájemného bude 
upravována vždy od 1. ledna příslušného roku.  
 
7. Smluvní strany sjednávají, že úhrada služeb a spotřeb spojených s užíváním předmětu nájmu 

není součástí nájemného. Nájemce se zavazuje uhradit příslušnému dodavateli spotřeby služeb, 
elektrické energie, vodného a stočného, plynu, tepla a další případné platby vázající se k předmětu 
nájmu a sjednanému účelu užívání. Pokud budou v předmětu nájmu neměřené odběry elektrické 
energie, vodného a stočného, plynu, tepla a dalších služeb a spotřeb spojených s užíváním předmětu 
nájmu, budou tyto náklady rozúčtovány mezi ostatní uživatele prostor budovy, v níž se nachází 
předmět nájmu. Nájemce se zavazuje k zaplacení účelně vynaložených nákladů spojených 
s připojením k odběru elektrické energie a nutných nákladů a poplatků spojených se zajištěním 

potřebného příkonu pro nájemce. Smlouvy s dodavateli na výše uvedené služby a spotřeby 
se zavazuje nájemce uzavřít před započetím odběrů a do tří měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 24. 9. 2021 a ve stejném termínu předložit kopie smluv správci majetku. 
Neuzavření smluv a nepředložení jejich kopií může být považováno za zvlášť závažný způsob 

porušení povinnosti. Nájemce uzavřením této smlouvy zároveň bere na vědomí, že v souladu 
s Přílohou č. 4 této smlouvy „Podmínky Správy železnic pro zhotovitele stavby“ nesmí započít se 
stavebními úpravami dle čl. II odst. 2 této smlouvy dříve, než uzavře smlouvy s příslušnými 

dodavateli podle tohoto odstavce.  
 
8. Nájemce nemá nárok na slevu nájemného z důvodů negativních vlivů provozu železnice (tj. např. 
prašnost, hlučnost, vibrace, vliv bludných a trakčních proudů, rušení telekomunikačních systémů, 
atd.), s kterýmžto omezením svého užívacího práva je nájemce plně srozuměn.  
 

 
IV.  

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci užívání předmětu nájmu.  
 

2. Nájemce je povinen hradit nájemné a další platby vyplývající z této smlouvy ve výši a způsobem 

stanoveným v čl. III. této smlouvy. 
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3. Nájemce je povinen umožnit bezplatný vstup, popř. vjezd na předmět nájmu zaměstnancům 

správce majetku, ostatním zaměstnancům pronajímatele nebo dodavatelům prací, služeb a zboží, 
provádějícím úkony z důvodu oprav a údržby tratí, drážních staveb, zařízení a vedení, a dále 
za účelem provádění kontrol revizních zpráv a kontroly stavu předmětu nájmu včetně zařízení, které 
jsou součástí předmětu nájmu, a dbát jejich pokynů. Nájemce je zejména povinen v případech, kdy 
to pronajímatel za účelem realizace své činnosti vyžaduje, umožnit vstup do předmětu nájmu 
po trasách vyznačených v Příloze č. 1 této smlouvy červenou, zelenou a žlutou barvou.  
 

K zajištění přístupu do předmětu nájmu, zejména po výše uvedených trasách, se nájemce zavazuje 
ustanovit kontaktní osobu, a to: Jan Veselý, tel:+420 737 456 700, e-mail: jan.vesely@ssrz.cz, 
který bude v případě potřeby pronajímateli k dispozici; klíče budou k dispozici v pracovních dnech 
na recepci předmětu nájmu po předchozí dohodě s kontaktní osobou pronajímatele. Kontaktními 
osobami pronajímatele pro tyto záležitosti jsou v pracovní době (tj. Po-Pá 06:00-14:00) vedoucí 
elektrodílny Frýdek Místek – vrchní mistr OE Frýdek Místek, tel: 972 752 476, mobil: +420 724 

173 844, mimo pracovní dobu elektrodispečer OŘ Ostava ED I. ve službě, tel: 972 762 581. 

 
Nájemce je dále povinen z důvodů uvedených v čl. IV odst. 3 prvním odstavci strpět na dobu 
nezbytně nutnou i přerušení nebo omezení nájemních práv. V takovém případě se smluvní strany 
dohodnou o omezení užívání předmětu nájmu a na slevě z nájemného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
Pokud nedojde k dohodě o podmínkách užívání předmětu nájmu do jednoho měsíce ode dne, kdy 
nájemce byl vyzván pronajímatelem k uzavření dohody, je pronajímatel oprávněn vstoupit do 

předmětu nájmu v souladu s právními předpisy bez souhlasu nájemce a potřebné práce realizovat 
sám. V případě, že v důsledku neuzavření dohody v termínu dle tohoto odstavce vznikne 
pronajímateli škoda, je nájemce pronajímateli takto vzniklou škodu povinen uhradit. Vznikne-li 
nájemci z důvodů uvedených v tomto odstavci škoda, smluvní strany se dohodly na její úhradě, která 
je omezena trojnásobkem měsíčního nájemného. 
 
4. Nájemce je povinen zajišťovat na vlastní náklady a pouze ke své tíži níže uvedenou údržbu 

a opravy na předmětu nájmu: 
 

a) podle věcného vymezení 
• opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin, výměny prahů a lišt, 

obložení stěn; 
• opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí včetně těsnění, a výměna zámků, 

kování, klik, rolet a žaluzií; 
• výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles včetně krytů a domácích 

telefonů a elektrických zámků; 
• výměny uzavíracích kohoutů u rozvodů plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro pronajímaný 

předmět nájmu; 
• výměny sifonů a lapačů tuku; 
• opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, 

sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských 
sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných 
skříní; 

• opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná 

a plynná paliva včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového 
topení (nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvody ústředního topení); 

• za opravy, k nimž je nájemce povinen, se považují rovněž výměny jednotlivých součástí 

uvedených předmětů; 
• desinfekce, desinsekce, deratizace; 
• běžnou údržbou a opravnou prací je rovněž malování, obnova ochranných nátěrů včetně 

oprav omítek, tapetování, čištění podlah a podlahových krytin, obkladů stěn,  mytí oken 
a dveří a čištění  a udržování  průchodnosti odpadů až ke stoupačce,  svodů dešťových vod, 
kouřovodů a jejich čištění.  

 

b) podle výše nákladů 

• za opravy, k nimž je nájemce povinen, se považují též další opravy předmětu nájmu a jeho 
vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny 
výše v odstavci a), jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 40. 000 Kč. Provádí-

li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisí, je rozhodující součet nákladů 
na související opravy;  

tel:+420


 

5 

 

• za údržbu, jejíž náklady hradí výlučně nájemce, se rovněž považují výměny zařízení nebo 

součástí předmětu nájmu, jejichž cena překročí hranici 40. 000 Kč, pokud bude uživatel při 
výměně požadovat nadstandardní provedení. 

 
V případě pochybností o tom, že náklady na údržbu předmětu nájmu jsou pouze k tíži nájemce, 
sjednávají smluvní strany, že tyto výdaje nájemce (včetně DPH v zákonem stanovené výši) jsou 
věcným plněním nájemného vedle sjednaného finančního nájemného.  

Nájemce je povinen zajišťovat údržbu a opravy na předmětu nájmu odborně způsobilými 

a oprávněnými osobami. 
 
5. Nájemce je povinen zajistit na svůj náklad odvoz a likvidaci odpadu vzniklého z jeho činnosti, 
a to u osoby k této činnosti oprávněné dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud se s pronajímatelem nebo správcem majetku písemně nedohodne jinak. 
 

6. Nájemce se zavazuje, že bude ve vztahu k předmětu nájmu na vlastní náklady zajišťovat a plnit 

úkoly požární ochrany v souladu s platnými předpisy o požární ochraně.  
 
7. Nájemce se zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu přebírá odpovědnost za porušení 
platných právních předpisů, zejména předpisů o ekologii, odpadech, předpisů hygienických, dále pak 
nesmí v míře nepřiměřené místním poměrům obtěžovat sousedy a ostatní nájemce hlukem, 
prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, 

vibracemi a dalšími imisemi, dále chovat bez povolení domácí hospodářská zvířata, skladovat 
a manipulovat s ropnými látkami. 
 
Nájemce při porušení výše uvedených právních předpisů odpovídá za způsobenou škodu 
a odpovídá  v případě potřeby za provedení příslušných sanačních prací. Nájemce je dále povinen 
v případě porušení příslušných předpisů uhradit veškeré poplatky, pokuty a sankce udělené formou 
rozhodnutí orgánů státní správy. 

Na vyžádání pronajímatele je nájemce povinen poskytnout pronajímateli podklady pro ohlašovací 
povinnost vyplývající z platných zákonů, nařízení a vyhlášek v oblasti životního prostředí, 

a to ve stanovených termínech. 
 
8. Jsou-li technická zařízení předmětem nájmu, je nájemce povinen plnit všechny povinnosti spojené 
s provozováním technického zařízení stanovené právními předpisy. 

 
9. Nájemce je povinen zejména zajišťovat odborně způsobilými a oprávněnými osobami pravidelné 
elektrorevize, kontroly a revize pronajatých technických zařízení ve vlastnictví ČR a právu hospodařit 
pronajímatele a odstraňovat zjištěné závady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  
 
10. Nájemce je dále povinen na výzvu pronajímatele předložit platné revizní zprávy a doklady 
o prohlídkách technických zařízení ve vlastnictví nájemce. 

 
11. Veškeré opravy, stavební úpravy a údržba (mimo činnosti uvedené v odst. 4 tohoto článku, 
opravy při havarijních stavech vyžadujících neodkladné řešení a stavební úpravy/technické 

zhodnocení upravené v čl. V. této smlouvy) prováděné nájemcem v předmětu nájmu dle této 
smlouvy, zejména pak v prostoru budovy, v níž se nachází předmět nájmu, vyžadují výslovného 
předchozího písemného souhlasu pronajímatele a budou sjednány v dodatku k této smlouvě, kde 
bude především uvedeno, jak se náklady na opravy, stavební úpravy a údržbu zúčtovávají a hradí. 

Součástí souhlasu je i výslovná specifikace těchto činností, a to dle jejich popisu a seznamu tak, jak 
je předložen v žádosti nájemce. 
 
12. Nájemcem vynaložené náklady na pronajímatelem písemně povolené opravy nebo údržbu 
provedené v rámci čl. IV. odst. 11 této smlouvy, jsou věcným plněním nájemného vedle sjednaného 
finančního nájemného. Jejich povolení včetně výše ceny a zúčtování je povinen nájemce před 

realizací písemně projednat a odsouhlasit s pronajímatelem. Věcným plněním ve smyslu předchozích 
vět je i zajišťování revizí a prokázané odstranění zjištěných závad na určeném technickém zařízení a 
při elektrorevizích. Nájemci nevzniká při ukončení nájmu právo uplatnit na pronajímateli nárok dle § 
2220 odst. 1 občanského zákoníku. Nedal-li pronajímatel nájemci souhlas s provedením oprav a 
údržby nad rámec údržby a oprav stanovených v čl. IV. odst. 4 této smlouvy ve smyslu shora 

uvedeném, je nájemce povinen uvést předmět nájmu do původního stavu, jakmile jej o to 
pronajímatel požádá. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního 

stavu, je pronajímatel oprávněn uvést předmět nájmu do původního stavu na účet nájemce, který 
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ponese též veškerou odpovědnost za jakékoli a veškeré újmy a škody prováděním prací při uvádění 

do původního stavu způsobené.  

 
13. Nájemce může provádět jakékoliv stavební úpravy pouze při dodržení postupu podle ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
14. Nájemce se zavazuje provozovat svoji činnost v/na předmětu nájmu způsobem a v rozsahu 
nenarušujícím provozní a obchodní činnost pronajímatele a ostatních případných nájemců v budově, 
v níž se nachází předmětu nájmu.  
 
15. Nájemce odpovídá pronajímateli za všechny škody, které mu způsobí. Za tímto účelem 
je nájemce povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou náležitou pojistnou smlouvu, 

kterou je povinen kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy na žádost pronajímatele předložit 
pronajímateli.   

Nájemce se zavazuje dbát, aby se v pronajatém předmětu nájmu, zejména v prostorech staveb, 
nezdržovaly osoby, jejichž přítomnost nesouvisí s činnostmi uvedenými v čl. II. této smlouvy. 
 
16. Za zboží a majetek umístěný v pronajatých prostorech nenese pronajímatel odpovědnost.  

 
17. Nájemce je povinen po dobu trvání nájemního vztahu předmět nájmu přiměřeně označit zejména 
umístěním nápisů či emblémů, a to po předchozím projednání s pronajímatelem. V případě, 
že se předmět nájmu nachází v obvodu železniční stanice, je nájemce povinen dohodnout způsob 
přístupu k předmětu nájmu a jeho provozování s přednostou provozního obvodu příslušné železniční 
stanice. 
 

18. Nájemce se zavazuje zajistit na svůj náklad úklid předmětu nájmu a jeho okolí (tj. minimálně 
v okruhu 3 m), umístit přiměřený počet odpadkových košů v místech přístupných veřejnosti a v této 
souvislosti zajistit likvidaci odpadků v souladu s odst. 5 a 7 tohoto článku. Z přilehlých neveřejných 
chodníků a cest odstraňovat sníh a led, provádět jejich posyp a čistit je, pokud se nedohodne 

s pronajímatelem písemně jinak. 
 
19. V případě změny podstatných skutečností u obou smluvních stran, které mají význam nejen 

z  hlediska trvání této smlouvy, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této 
smlouvy, jsou obě smluvní strany povinny písemně projednat takovouto změnu s druhou smluvní 
stranou, a to prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu s tím, že o těchto změnách smluvní 
strany uzavřou dodatek k této smlouvě. Nájemce je rovněž povinen bez odkladu oznámit změnu 
názvu (obchodní firmy), sídla, změnu adresy pro doručování písemností včetně dalších kontaktních 
údajů uvedených v této smlouvě.  

 
20. Pronajímatel je oprávněn po předchozím oznámení nájemci vstupovat do předmětu nájmu 
za účelem kontroly předmětu nájmu a plnění smluvních povinností nájemce, totéž oprávnění 
má pronajímatel po zprovoznění sportovně-kulturního centra uvedeného v čl. II odst. 1 této smlouvy 
v průběhu běžné provozní doby tohoto centra. Mimo běžnou provozní dobu je pronajímatel oprávněn 
vstupovat do předmětu nájmu jen v neodkladných záležitostech, zejména při nutnosti okamžitého 

zásahu do rozvodných sítí, ve věci zajištění bezpečnosti osob a majetku apod. a to i bez předchozího 

svolení nájemce, jestliže není možné kontaktovat žádnou z osob nájemce dle čl. I. odst. 7 této 
smlouvy. Pro takovýto případ je nájemce povinen uložit u pronajímatele nebo jím pověřené osoby 
klíče, přístupové karty či kódy do předmětu nájmu a určit své kontaktní osoby, na které se může 
pronajímatel obrátit v případě krizové situace. Pronajímatel se zavazuje uchovávat klíče, přístupové 
karty či kódy v zapečetěné obálce tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 
 
21. Pokud nájemce nesplní některou ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pronajímatel 

je oprávněn zajistit splnění takové povinnosti sám na účet nájemce, jestliže nedojde k plnění 
ze strany nájemce ani do 10 dní od doručení písemné výzvy pronajímatele k nápravě. 
 
22. Nájemce je povinen počínat si při užívání předmětu nájmu tak, aby jeho činností nebylo 
ohrožováno dobré jméno pronajímatele. Nájemce je zejména povinen zajistit, aby v předmětu nájmu 
nebyly provozovány obchody a služby, které jsou v rozporu s právními předpisy, veřejným pořádkem 

nebo dobrými mravy.  

 
23. Při provozování zdroje znečištění ovzduší, je povinen nájemce plnit sám ohlašovací povinnost 
vůči příslušným správním úřadům. Za zdroje znečištění se považují topidla na pevná paliva, která 
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se dělí na „malé zdroje do výkonu 0,2 MW, „střední zdroje“ do výkonu 0,2-5 MW a „velké zdroje“ 

s výkonem nad 5 MW. Nájemce hradí i všechny poplatky za znečištění ovzduší vyplývající z činnosti 
nájemce stanovené právními předpisy. 
 

V.  
Podmínky realizace stavebních prací a vypořádání technického zhodnocení předmětu 

nájmu 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že nájemce provede se souhlasem pronajímatele stavební 
úpravy předmětu nájmu (dále jen „stavební úpravy“) tak, aby vyhovovaly účelu nájmu dle čl. II této 
smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v čl. IV. odst. 13 a v Příloze č. 4 této smlouvy. 
Stavební úpravy budou provedeny podle projektu vypracovaného projektantem KOHL Architekti 
s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 28597931 pod názvem „Využití 
výpravní haly žst. Havířov“ (dále jen „PD“). PD je Přílohou č. 3 této smlouvy. Smluvní strany 

prohlašují, že PD bude vzhledem ke svému rozsahu k této smlouvě připojena v elektronické verzi po 

uzavření této smlouvy, a to formou přiložení DVD s ochranou proti změně zápisu dat. Nájemce se 
zavazuje při podpisu této smlouvy předat pronajímateli vyhotovení PD ve fyzické podobě, včetně 
seznamu jednotlivých dokumentů obsažených v PD.  
 
2. Nájemce předloží v dostatečném předstihu pronajímateli, minimálně však 30 kalendářních dní 
před zahájením realizace stavebních úprav k písemnému odsouhlasení PD, včetně výkazu výměr. 

Realizaci stavebních prací dle PD může nájemce zahájit až po písemném odsouhlasení PD ze strany 
pronajímatele. Stejnému postupu podléhají i případné další změny PD. 
 
3. Vyžaduje-li to zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, projedná 
nájemce PD a realizaci stavebních úprav z ní vyplývajících, včetně případného uvedení stavebních 
úprav do provozu, s příslušným stavebním úřadem a s příslušným orgánem památkové péče a na 
vlastní náklady zajistí všechna potřebná stanoviska a povolení. Stanoviska a povolení (rozhodnutí) 

uvedených úřadů předá nájemce do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy jsou mu doručena, 
pronajímateli - správci majetku. Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci součinnost potřebnou 

k získání stavebního povolení i ke kolaudaci stavebních úprav provedených dle PD, kterou lze po něm 
rozumně požadovat. Kolaudaci stavebních úprav si zajistí nájemce na vlastní náklady. Kolaudační 
rozhodnutí je nájemce povinen předložit pronajímateli nejpozději následující pracovní den po jeho 
vydání a pravomocné kolaudační rozhodnutí (s doložkou právní moci) následující pracovní den po dni 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
 
4. Smluvní strany se zavazují po dokončení stavebních úprav uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož 
předmětem bude přesná specifikace provedených stavebních úprav včetně specifikace nákladů na 
stavební úpravy vynaložených a jehož přílohou bude projektová dokumentace úplného provedení 
stavby a fotokopie daňových dokladů prokazujících náklady vynaložené na stavební úpravy. 
V návaznosti na uzavření tohoto dodatku bude ze strany pronajímatele posouzeno a určeno, které 

náklady vynaložené na stavební úpravy provedené na základě PD jsou technickým zhodnocením 
předmětu nájmu. Smluvní strany berou na vědomí, že kde se v této smlouvě mluví o technickém 
zhodnocení, má se na mysli technické zhodnocení dle tohoto odstavce. 
 

5. Pronajímatel, jakožto vlastník předmětu nájmu, se zavazuje nenavýšit vstupní cenu předmětu 
nájmu o výdaje vynaložené nájemcem na jeho technické zhodnocení. Pronajímatel současně 
prohlašuje, že budova je zatříděna v souladu s § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, do 

odpisové skupiny č. 5. 
 
6. Pronajímatel v dodatku dle čl. V. odst. 4 této smlouvy vysloví souhlas s odepisováním technického 
zhodnocení předmětu nájmu nájemcem v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu jeho užívání nájemcem. 
 

7. Smluvní strany se pro případ ukončení této smlouvy před uplynutím doby, na kterou je dle čl. VII. 
tato smlouva uzavřena, dohodly na následujícím vypořádání technického zhodnocení předmětu 
nájmu: 

a. v případě ukončení této smlouvy ze strany nájemce nebo ukončení této smlouvy z důvodu 
neplnění povinností nájemce plynoucích z této smlouvy, po jejichž porušení je možno tuto 

smlouvu ukončit, není pronajímatel povinen hradit nájemci zůstatkovou cenu technického 
zhodnocení předmětu nájmu a nájemce provedené technické zhodnocení vypořádá způsobem 

stanoveným v odst. 8 níže, 
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b. v případě ukončení této smlouvy ze strany pronajímatele, vyjma případů, kdy k jejímu 

ukončení dojde z důvodů neplnění závazků nájemce, na jejichž základě je možno tuto smlouvu 
ukončit, náleží nájemci finanční kompenzace za technické zhodnocení předmětu nájmu do 
výše určené znaleckým posudkem, 

c. bez ohledu na důvod ukončení této smlouvy pronajímatel nájemci uhradí technické 
zhodnocení pevně spojené s předmětem nájmu tj. takové technické zhodnocení, jež není 
možné odstranit, aniž by tím došlo k jeho znehodnocení a porušení jeho podstaty (zejména, 
nikoliv však výlučně, technické zhodnocení v podobě rozvodů vody či jiných energií, budou-li 

realizovány, apod.), a to do výše určené znaleckým posudkem. 
 
8. V případě ukončení této smlouvy dle čl. V. odst.7.a této smlouvy určí pronajímatel, které technické 
zhodnocení předmětu nájmu je nájemce povinen odstranit a které má v předmětu nájmu zůstat 
zachováno. Dnem, kdy bude částka stanovená technickým posudkem za technické zhodnocení 
předmětu nájmu dle čl. V odst.  7 této smlouvy připsána na bankovní účet nájemce, se technické 

zhodnocení stává vlastnictvím České republiky s právem hospodařit pro pronajímatele. 

 
9. Vypořádání technického zhodnocení předmětu nájmu podle čl. V této smlouvy je speciální úpravou 
ve vztahu k čl. IV. odst. 11. této smlouvy. Na vypořádání oprav, stavebních úprav a údržby mimo čl. 
V této smlouvy se užije úprava sjednaná v čl. IV. odst. 11 této smlouvy. 

 
VI. 

Smluvní pokuta 

 
1. V případě porušení povinností nájemce vyjmenovaných v tomto článku níže vzniká pronajímateli 
vůči nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení povinností, pokud 
po předchozím písemném upozornění neodstranil nájemce závadný stav v termínu, který určil 
pronajímatel s přihlédnutím k obvyklé době potřebné ke zjednání nápravy. Smluvní pokutu má právo 
pronajímatel uložit i opakovaně.  
 

Smluvní pokutu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci v těchto případech: 

• nájemce neuzavřel smlouvy o dodávkách médií a energií spojených s užíváním předmětu 
nájmu, 

• nájemce nesplnil v termínu určeném pronajímatelem povinnost odstranit závadný stav 
na předmětu nájmu, který vznikl neplněním povinnosti nájemce vyplývající z této smlouvy 
(závadný stav bude vždy konkrétně pronajímatelem specifikován), 

• nájemce dal bez souhlasu pronajímatele předmět nájmu do podnájmu a/nebo nesplnil svou 
informační povinnost u krátkodobého podnájmu ve smyslu čl. II odst. 1 této smlouvy či dal 
předmět nájmu do podnájmu v rozporu s účelem nájmu,  

• nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným účelem užívání,  
• nájemce neprovedl úhradu nájemného, 
• nájemce neprovedl úhradu zálohy za poskytnuté energie a služby. 

 

2. Smluvní pokuta v souvislosti s vyklizením předmětu nájmu je sjednaná v čl. VII. odst. 8 této 
smlouvy. 
  

3. Pronajímatel má též nárok na náhradu škody, která přesahuje svojí výší smluvní pokutu. Zaplacení 
smluvní pokuty nezbavuje nájemce povinnosti, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno. 

 
VII.  

Doba nájmu, ukončení nájmu 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počne běžet předáním předmětu nájmu nájemci 
dle čl. II. odst. 2 této smlouvy a skončí uplynutím 30 (slovy třiceti) let ode dne účinnosti této smlouvy. 

Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu způsobem a z důvodů stanovených 
touto smlouvou a občanským zákoníkem. 

 
2. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní době, a to po předchozí 
písemné výzvě pronajímatele se stanovenou lhůtou k nápravě, v případě, že: 

• nájemce neuzavřel a/nebo nepředložil smlouvy s dodavateli služeb dle čl. III. odst. 7 této 

smlouvy; 
• nájemce přenechal předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez předchozího písemného 

souhlasu pronajímatele, přenechal předmět nájmu nebo jeho část do krátkodobého 
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podnájmu bez předchozího informování pronajímatele či dal předmět nájmu do podnájmu 

v rozporu s účelem nájmu dle čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

 
3. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět v šestiměsíční výpovědní době, v případě, že nájemce 
porušil závažným způsobem svoje smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za takovéto 
porušení smluvní povinnosti nájemcem závažným způsobem se zejména považuje:  

• nájemce je v prodlení s placením nájemného nebo jeho části, služeb a spotřeb médií a energií 
spojených s užíváním předmětu nájmu o více jak jeden měsíc a nájemce neprovede úhradu 
ani v náhradní lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy mu byla ze strany pronajímatele doručena výzva 
k úhradě výše uvedeného dluhu; 

• nájemce nesplnil v  termínu určeném pronajímatelem povinnost odstranit závadný stav, 
který vznikl neplněním povinnosti nájemce. 

 

4. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní době bez výzvy k nápravě 
v případě že: 

• pronajímatel bude potřebovat předmět nájmu k plnění úkolů v rámci své působnosti nebo 
stanoveného předmětu činnosti (např. pro potřeby železniční dopravy nebo k zajištění stavby 
na základě územního rozhodnutí či vydaného stavebního povolení), 

• nájemce užívá předmět nájmu způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda 

nikoli malá (§ 138 zákona č. 40/2009 Sb.), nebo jestliže s ohledem na pravomocné 
rozhodnutí příslušného orgánu je třeba předmět nájmu vyklidit, 

• nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným způsobem užívání. 
 
5. Nájemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní době v případě, že: 

• nájemce ztratí způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je předmět nájmu dle čl. II. odst. 1 
určen,  

• přestane-li být předmět nájmu z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k němuž 
byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo 

• porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci. 
 

6. Nájemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v šestiměsíční výpovědní době v případě, že: 
• dojde na straně nájemce k podstatné změně okolností mající významný vliv na plnění povinností 

nájemce vyplývajících z této smlouvy a tuto změnu nájemce nemohl rozumně předpokládat ani 

ovlivnit a tato změna nastala až po uzavření této smlouvy. 
 
7. Výpovědní doba podle této smlouvy začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího poté, co byla výpověď doručena druhé smluvní straně a končí posledním dnem daného 
kalendářního měsíce. 
 

8. V případě ukončení nájmu je nájemce povinen do skončení doby nájmu uvést pronajatý předmět 
nájmu na vlastní náklady do původního stavu s výjimkou technického zhodnocení předmětu nájmu 
upraveného v čl. V. této smlouvy a pronajímatelem písemně odsouhlasených oprav, stavebních úprav 
a údržby dle čl. IV. odst. 11 a 12 této smlouvy, a zajistit na své náklady provedení nápravných 
opatření, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Vyklizený předmět nájmu musí nájemce předat pronajímateli nejpozději v poslední den sjednané 

doby nájmu, není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Předání předmětu nájmu bude 

provedeno písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, k čemuž se pronajímatel 
zavazuje poskytnout nájemci potřebnou součinnost. Nevyklizení předmětu nájmu nájemcem 
ve stanovené lhůtě nezakládá nájemci žádné právo na pokračování v nájmu. 
Při nedodržen lhůty pro předání vyklizeného předmětu nájmu a nesplnění uvedených povinností 
nájemcem vzniká pronajímateli vůči nájemci právo na smluvní pokutu za každý den prodlení 
s vyklizením a řádným předáním předmětu nájmu. Její výše je stanovena částkou 1.000,- Kč/den.  
Zaplacením výše uvedené smluvní pokuty není dotčena povinnost nájemce uhradit veškeré škody, 

které přesahují svojí výší smluvní pokutu a které vznikly pronajímateli v souvislosti s pozdním 
vyklizením a předáním předmětu nájmu.  
 
9. Smluvní strany sjednávají, že úpravy, opravy a údržba předmětu nájmu, k nimž dal pronajímatel 
nájemci souhlas dle této smlouvy a technické zhodnocení předmětu nájmu, jsou ze strany 
pronajímatele akceptovány i pro účely ukončení této smlouvy, když v tomto směru není nájemce 

k obnově původního stavu předmětu nájmu povinen. Toto ujednání se vztahuje obecně i na čl. V této 

smlouvy s tím, že pokud konkrétní podmínky týkající se technického zhodnocení předmětu nájmu 
budou v čl. V této smlouvy upraveny odlišně od tohoto odst. 9, použijí se ujednání uvedená v čl. 
V této smlouvy. 
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10. Smluvní strany se dohodly, že na nájem založený touto smlouvou se nepoužije ustanovení § 
2285 v návaznosti na § 2311 občanského zákoníku o obnovení nájmu a ustanovení § 2223, § 2230 
a § 2315 občanského zákoníku. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, jakož i její dodatky a další dohody, které 

na ni navazují či z ní vycházejí, bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“ nebo „ZRS“) a současně souhlasí 
se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu této smlouvy a datu jejího uzavření. 
Dle dohody smluvních stran se pronajímatel zavazuje zajistit odeslání této smlouvy správci registru 
smluv. Pronajímatel je oprávněn před odesláním této smlouvy správci registru smluv ve smlouvě 

znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle Zákona o registru smluv. 

Dozví-li se nájemce, že pronajímatel neodeslal smlouvu správci registru smluv do pěti (5) dnů 
od uzavření této smlouvy, je oprávněn provést nápravu a smlouvu odeslat správci registru smluv bez 
zbytečného odkladu ode dne, kdy se dověděl o porušení povinnosti pronajímatele odeslat smlouvu 
správci registru smluv založené touto smlouvou. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po jiné smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 

vzniknout mohla. 
 
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 
ZRS. 

 
3. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze smluvních stran tuto smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 

uzavřením této smlouvy, nebude druhá smluvní strana jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení smluvní strany druhé 
smluvní straně obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této smlouvy včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Smluvní strana je povinna výslovně uvést, 
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 

neprodleně písemně sdělit druhé smluvní straně skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 
 
4. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 

které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 
 

5. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí o právech a povinnostech nájemce i pronajímatele 
vyplývajících z nájemního poměru příslušná ustanovení občanského zákoníku a předpisů jej 
provádějících a doplňujících.  
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv.  

 
7. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl na straně pronajímatele udělen Usnesením Správní rady 
pronajímatele č. 30/2021 na jejím zasedání konaném dne 16. dubna 2021. Tato smlouva na straně 
nájemce byla schválena Zastupitelstvem města Havířova dne…………….., č. usnesení ……… 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, a prohlašují, že byla uzavřena 

na základě vzájemné svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni, ani za nápadně 

nevýhodných podmínek.  
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9. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 

nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních 
předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní 
strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, 
které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 
 
10. Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemných dodatků, vyjma úpravy ceny 

nájemného inflací a úpravy o DPH, případně změny výše sazby DPH dle zákona a s tím související 
úpravou splátkového kalendáře, která bude stanovena jednostranně pronajímatelem a kterou oznámí 
pronajímatel nájemci doporučeným dopisem. Smluvní strany prohlašují, že v případě informování o 
změně oprávněných a kontaktních osob uvedených v čl. I odst. 7 a čl. IV odst. 3 této smlouvy postačí 
forma doporučeného dopisu. Oboustranně podepsané dodatky, vzestupně číslované, se dnem jejich 
uzavření, případně jiným dnem v těchto označených, stávají nedílnou součástí této smlouvy, přičemž 

aplikace § 562 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena. Uzavření, změny, dodatky či zrušení této 

smlouvy provedené jakoukoli jinou formou než písemnou, a to ať již ústně, prostředky dálkové 
komunikace, či jinak, jsou smluvními stranami vyloučeny. 
 
11. Pronajímatel se uzavřením této smlouvy zavazuje udělit na základě písemné žádosti nájemce, 
po jejím odsouhlasení ze strany správní rady pronajímatele, a to nejdříve s účinností ke dni 
následujícímu po dni kolaudace stavebních úprav předmětu nájmu, souhlas s postoupením této 

smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, z nájemce jako 
postupitele na SSRZ jako postupníka, jímž na postupníka přejdou veškerá práva a povinnosti 
nájemce dle této smlouvy, a to výslovně včetně, ne však pouze, práv a povinností týkajících se 
technického zhodnocení předmětu nájmu sjednaného dle čl. V. této smlouvy. Pro odstranění 
pochybností smluvní strany souhlasně konstatují, že ze vzájemného případného vypořádání práv a 
povinností vyplývajících z této smlouvy mezi postupitelem a postupníkem pronajímateli nevzniknou 
žádné povinnosti, případně závazky.  

 
12. Smluvní strany se dohodly na tom, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (výpověď, 

uplatnění inflace, splátkový kalendář, změna bankovní účtu apod.) budou druhé smluvní straně 
zasílány výhradně doporučeným dopisem s doručenkou (na dodejku), a to na adresu smluvní strany 
uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na písemně a prokazatelně oznámenou změnu adresy smluvní 
strany, jíž je písemnost zasílána. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena (převzata 

oprávněným zaměstnancem smluvní strany) a nebude-li tato zásilka vyzvednuta na poště do patnácti 
dnů ode dne jejího uložení, bude poslední den této lhůty považován za den úspěšného doručení 
zásilky se všemi právními následky. 
 
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží 2 a nájemce 
2 vyhotovení.  
 

Přílohy: č. 1 Situační plán budovy s přesným popisem místností a prostor 
č. 2 Předávací protokol 
č. 3 Projektová dokumentace (přiložena elektronicky) 
č. 4 Podmínky Správy železnic pro zhotovitele stavby 

 
 
V.................... dne ...........    V .................. dne...............  

 
 
 
Pronajímatel:                        Nájemce: 

 

   

.....................................................                               .............................................        
Správa železnic, státní organizace                                     statutární město Havířov 
Bc. Jiří Svoboda, MBA                                                       Ing. Josef Bělica, MBA 
generální ředitel                                                               primátor 
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Místo pro přiložení přílohy č. 3 Projektová dokumentace v elektronické podobě 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

IČO: 00306754 

     

Svěřený majetek ke dni 26. 4. 2021 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Na pozemku 

budova s číslem 

popisným / 

evidenčním 

Katastrální území  

203/97 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(Park pod soudem) 

7 945  Bludovice 

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 
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2996/1 
zastavěná plocha a nádvoří 

(VÚH ul. Těšínská) 
5 789 1296 Bludovice 

2996/4 
ostatní plocha – zeleň  

(VÚH ul. Těšínská) 
1 949  Bludovice 

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 
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988/3  
zastavěná plocha 

(Sportovní hala Žákovská) 
2 670 1548 Havířov-město 

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 
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3953 
zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
519 863 Havířov-město 

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 
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3974 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

206  Havířov-město 

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 
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1213/32 
 

ostatní plocha – zeleň 

(sportovní centrum - 

ul. Opletalova)   

129  Šumbark 

 

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 
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2469/37 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Centrum dopravní výchovy) 

1 061  Šumbark 

2469/39 
ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 
314  Šumbark 

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 
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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 

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 
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244 

správní budova koupaliště, včetně 

restaurace, šaten a sociálního zázemí 

1955 

3972 Havířov-město 

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 
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budova 

bez  

č. p./č. ev. 

provozní budova (část první) 

(Městský fotbalový areál ul. U Hřiště) 

1994 

1248/8 Prostřední Suchá 

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 

 



Důvodová zpráva: 

 

Město Havířov bylo v roce 2020 zřizovatelem 42 příspěvkových organizací, a to příspěvkové 

organizace školského charakteru a ostatní příspěvkové organizace. Všechny tyto organizace 

mají právní subjektivitu. 

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

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

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

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

prostředky nejsou převáděny na účty školských organizací prostřednictvím účtu zřizovatele, 

ale přímo na účty školských organizací.  

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

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

centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov, Sociální služby města 

Havířova a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov. 

 

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

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

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

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

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

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

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

takového výsledku hospodaření musí zřizovatel (město Havířov) poskytnout příspěvkové 

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

na provoz se stává součástí výnosů příspěvkové organizace. 

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

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

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

vedlejší činnosti. Dosažený výsledek hospodaření z vedlejší činnosti použije příspěvková 

organizace v hlavní činnosti.  

 

Zřizovatel může příspěvkové organizaci poskytnout investiční příspěvek. Ze státních fondů  

jiných veřejných rozpočtů může být příspěvkové organizaci poskytnuta investiční dotace. 

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

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

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

také RMH schvaluje hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací.  

 

 

Mateřské školy: 

MŠ dosáhly v roce 2020 výsledek hospodaření v celkové výši +1 668,89 tis. Kč (hlavní činnost 

+1 655,98 tis. Kč a vedlejší činnost +12,91 tis. Kč). Oproti roku 2019, kdy bylo dosaženo 

hospodářského výsledku ve výši +684,06 tis. Kč, je to nárůst o 984,83 tis. Kč. 

S nulovým výsledkem hospodaření v r. 2020 skončily 2 MŠ, v r. 2019 to bylo 5 MŠ. Největší 

výsledek hospodaření měla MŠ Petřvaldská +238,83 tis. Kč. Z celkového dosaženého výsledku 

hospodaření ve výši +1 668,89 tis. Kč je podíl vedlejší činnosti 0,77 % (v roce 2019 to bylo 

2,66 %). 
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V následující tabulce jsou MŠ dány do 2 skupin a to podle toho, zda mají jen hlavní činnost 

anebo i činnost vedlejší (v tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Výnosy          ∑ 187 880,76 175 377,90 +12 502,86 329,83 515,27 -185,44 

Náklady        ∑ 186 224,78 174 712,04 +11 512,74 316,92 497,07 -180,15 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+1 655,98 +665,86 +990,12 +12,91 +18,20 -5,29 

 

Vedlejší činnost vykonávalo v roce 2020 celkem 6 MŠ (MŠ Balzacova, MŠ E. Holuba,  

MŠ Lípová, MŠ Mládí, MŠ Moravská, MŠ Přímá). 

 

 

 

Základní školy: 

Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2020 je ve výši +3 367,24 tis. Kč (hlavní činnost  

+1 538,54 tis. Kč a vedlejší činnost +301,74 tis. Kč). Oproti roku 2019, kdy bylo dosaženo 

hospodářského výsledku ve výši +2 858,18 tis. Kč, je to nárůst o 509,06 tis. Kč.  

Ze 17 ZŠ měla nulový výsledek hospodaření pouze 1  ZŠ (ZŠ K. Světlé). Ve srovnání s rokem 

2019 dosáhla 1 ZŠ záporného výsledku hospodaření (ZŠ F. Hrubína), nulový hospodářský 

výsledek neměla v roce 2019 žádná ZŠ. V roce 2020 měla nejvyšší výsledek hospodaření  

ZŠ a MŠ Na Nábřeží a to +701,92 tis. Kč. 

Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +3 367,24 tis. Kč je podíl vedlejší 

činnosti 8,96 % (v roce 2019 to bylo 46,17 %). 

 

 

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

anebo i činnost vedlejší (v tis. Kč): 

 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020 - 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020 - 2019 

Výnosy          ∑ 569 456,29 532 555,82 +36 900,47 6 803,65 10 341,17 -3 537,52 

Náklady        ∑ 566 390,79 531 017,28 +35 373,51 6 501,91 9 021,53 -2 519,62 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+3 065,50 +1 538,54 +1 526,96 +301,74 +1 319,64 -1 017,90 

 

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

Zbývajících 16 ZŠ vykonává jak hlavní tak i vedlejší činnost. 

 

 

Výsledky hospodaření podle jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2020 a 2019  jsou 

uvedeny v Příloze č. 1.  
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ASTERIX 

Příspěvková organizace ASTERIX vykonává pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření 

za rok 2020 je ve výši +352,40 tis. Kč. Oproti roku 2019 je výsledek hospodaření vyšší  

o 215,27 tis. Kč. Meziroční index výsledku hospodaření je 2,5698. Výnosy jsou při meziročním 

srovnání vyšší o 59,08 tis. Kč, ale náklady oproti roku 2019 klesly, a to o 156,19 tis. Kč.   

 

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

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy 14 978,44 14 919,36 +59,08 1,0040 

Náklady 14 626,04 14 782,23 -156,19 0,9894 

Výsledek hospodaření +352,40 +137,13 +215,27 2,5698 

 

 

 

Domov seniorů Havířov 

DSH dosáhl v roce 2020 nulový výsledek hospodaření. V roce 2019 byl výsledek hospodaření 

kladný a to ve výši +0,90 tis. Kč. Výnosy za rok 2020 dosáhly v hlavní činnosti výše  

157 261,68 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu o 20 202,55 tis. Kč. Na zvýšení 

výnosů v roce 2020 měl vliv i poskytovaný příspěvek na provoz od zřizovatele – z jiných 

zdrojů  MSK, MPSV - který byl ve výši 40 433,00 tis. Kč, v předchozím roce byl tento 

příspěvek o 3 637,00 tis. Kč nižší, DSH navíc v roce 2020 získal neinvestiční dotaci ve výši 

7 117,39 tis. Kč na odměny zaměstnanců v rámci pandemie COVID-19. Příspěvek na provoz 

poskytovaný zřizovatelem se také meziročně zvýšil a to o 3 330,00 tis. Kč. Náklady DSH 

spojené s hlavní činností se meziročně zvýšily o 20 203,26 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce 

podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. Při meziročním srovnání došlo 

ke zvýšení o 14 630,87 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se rovněž podílela spotřeba materiálu, 

a to o 822,22 tis. Kč. 

 

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

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy    157 261,68  137 059,13 +20 202,55 1,1474 

Náklady 157 263,06  137 059,80 +20 203,26 1,1474 

Výsledek hospodaření -1,38 -0,67 -0,71 2,0597 

 

Výnosy z vedlejší činnosti meziročně klesly o 16,80 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti 

se také snížily a to o 16,61 tis. Kč. 

 

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

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy 22,08 38,88 -16,80 0,5679 

Náklady 20,70 37,31 -16,61 0,5548 

Výsledek hospodaření +1,38 +1,57 -0,19 0,8790 
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Městská knihovna Havířov 

MK má jen hlavní činnost, jejíž výsledek hospodaření za rok 2020 byl ve výši +48,93 tis. Kč. 

V roce 2019 byl výsledek hospodaření nulový. Výnosy MK jsou oproti roku 2019 vyšší  

o 769,90 tis. Kč a náklady o 720,97 tis. Kč. Při meziroční porovnání výnosových položek 

je patrný významný nárůst příspěvku na provoz od zřizovatele, a to o 1 400,90 tis. Kč 

Naproti tomu došlo ke snížení výnosů z prodeje služeb, a to 370,03 tis. Kč.. 

Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely osobní náklady a s tím spojené zákonné odvody, 

kde došlo ke zvýšení o 724,02 tis. Kč.  

 

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

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy 26 556,00 25 786,10 +769,90 1,0299 

Náklady 26 507,07 25 786,10 +720,97 1,0280 

Výsledek hospodaření +48,93 0,00 +48,93 - 

 

 

 

Městské kulturní středisko Havířov 

MKS mělo v roce 2020 výsledek hospodaření v celkové výši +6 781,09 tis. Kč. Oproti roku 

2019 je to nárůst o 6 778,90 tis. Kč. MKS má hlavní i vedlejší činnost.  

Výnosy z hlavní činnosti meziročně výrazně klesly a to o 19 876,39 tis. Kč vlivem pandemie 

Covid-19. Na snížení výnosů MKS má největší podíl pokles tržeb z prodeje služeb, které 

meziročně klesly o 15 090,11 tis. Kč, výrazně se také snížil příspěvek na provoz od zřizovatele, 

a to o 3 791,99 tis. Kč.  

Náklady z hlavní činnosti MKS také meziročně klesly, a to o 27 477,91 tis. Kč. Na pokles 

nákladů se nejvíce podílely ostatní služby, kde došlo k meziročnímu snížení  

o 22 507,64 tis. Kč. 

 

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

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy 59 665,55 79 541,94 -19 876,39 0,7501 

Náklady 53 564,57 81 042,48 -27 477,91 0,6609 

Výsledek hospodaření +6 100,98 -1 500,54 +7 601,52 - 

 

Výnosy z vedlejší činnosti se meziročně snížily  o 796,91 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti 

vzrostly o 25,72 tis. Kč. 

 

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

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy 1 325,43 2 122,33 -796,90 0,6245 

Náklady 645,32 619,60 +25,72 1,0415 

Výsledek hospodaření +680,11 +1 502,73 -822,62 0,4526 
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Sociální služby města Havířova 

SSmH vykonávají pouze hlavní  činnost. Výsledek hospodaření za rok 2020 byl v celkové výši 

+4 741,93 tis. Kč. V roce 2019 bylo dosaženo také kladného výsledku hospodaření, 

a to +936,27 tis. Kč. 

Výnosy SSmH jsou oproti roku 2019 vyšší o 5 005,26 tis. Kč a náklady o 1 199,60 tis. Kč.  

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

-  dotace MSK, MPSV a to o 7 353,04 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení zejména u tržeb 

za prodané zboží (strava klientů) a to o 1 169,19 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se nejvíce podílely 

mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody, kde došlo ke zvýšení o 2 301,30 tis. Kč 

a u spotřeby materiálu, kde došlo k meziročnímu zvýšení o 1 438,05 tis. Kč. Naproti tomu došlo 

ke snížení nákladů u ostatních služeb, a to o 2 012,51 tis. Kč a také u oprav a udržování, kde je 

pokles o 1 101,56 tis. Kč. 

 

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

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy  93 528,90 88 523,64  +5 005,26 1,0565 

Náklady 88 786,97 87 587,37 +1 199,60 1,0137 

Výsledek hospodaření +4 741,93 +936,27 +3 805,66 5,0647 

 

 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

SSRZ má hlavní i vedlejší činnost. V roce 2020 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření 

ve výši +5,05 tis. Kč. V roce 2019 bylo dosaženo nulového hospodářského výsledku.  

Výnosy SSRZ z hlavní činnosti se meziročně snížily o 826,17 tis. Kč. Při meziročním 

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

a to o 7 736,10 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke snížení výnosů zejména u tržeb z prodeje služeb, 

a to  o 3 494,97 tis. Kč. Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2019  

o 857,43 tis. Kč. Na růstu nákladů se nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné 

odvody, kde došlo ke zvýšení o 2 789,49 tis. Kč, spotřeba materiálu, kde došlo ke zvýšení  

o 715,75 tis. Kč. Naopak ke snížení nákladů došlo u položek opravy a udržování, kde je pokles 

o 2 087,50 tis. Kč a u ostatních služeb, tam je snížení ve výši 513,65 tis. Kč.  

 

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

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy 70 738,53 71 564,70 -826,17 0,9885 

Náklady 70 568,67 69 711,24 +857,43 1,0123 

Výsledek hospodaření +169,86 +1 853,46 -1 683,60 0,0916 

 

Výnosy z vedlejší činnosti  meziročně klesly o 3 588,74 tis. Kč a náklady z vedlejší činnosti 

se snížily o 5 277,39 tis. Kč.  
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Meziroční porovnání výnosů, nákladů a hospodářského výsledku z vedlejší činnosti (v tis. Kč) 

 

 

SANTÉ - centrum ambulantních  a pobytových sociálních služeb 

SANTÉ vykonával v roce 2020 hlavní i vedlejší činnost. Výsledek hospodaření v roce 2020 

dosáhl hodnoty +42,70 tis. Kč. V roce 2019 bylo dosaženo nulového výsledku hospodaření.  

Výnosy SANTÉ z hlavní činnosti se meziročně zvýšily o 3 414,19 tis. Kč. Při meziroční 

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

a to o 1 766,92 tis. Kč a u příspěvku na provoz – zřizovatel, a to o 1 730,58 tis. Kč. 

Náklady SANTÉ se meziročně rovněž zvýšily o 3 414,19 tis. Kč. Na nárůstu nákladů se nejvíce 

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

o 1 802,56 tis. Kč a spotřeba materiálu, kde došlo ke zvýšení o 557,64 tis. Kč.  

 

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

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy 32 619,50 29 205,31 +3 414,19 1,1169 

Náklady 32 619,50 29 205,31 +3 414,19 1,1169 

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

 

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

 

 

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

příspěvkových organizací (tis. Kč): 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Výnosy          ∑ 1 212 685,65 1 154 533,90 +58 151,75 10 236,87 18 298,07 -8 061,20 

Náklady        ∑ 1 196 551,45 1 150 903,85 +45 647,60 9 362,84 17 309,39 -7 946,55 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+16 134,20 +3 630,05 +12 504,15 +874,03 +988,68 -114,65 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy 1 691,68 5 280,42 -3 588,74 0,3204 

Náklady 1 856,49 7 133,88 -5 277,39 0,2602 

Výsledek hospodaření -164,81 -1 853,46 +1 688,65 0,0889 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Rozdíl 

2020-2019 

Index 

2020:2019 

Výnosy 64,20 0,00 +64,20 - 

Náklady 21,50 0,00 +21,50 - 

Výsledek hospodaření +42,70 0,00 +42,70 - 
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V Příloze č. 2 je přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2020 

a 2019 v členění na hlavní a vedlejší činnost. V Příloze č. 4 je uveden návrh rozdělení výsledků 

hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 do peněžních fondů. 

  

 

Rozdělení příspěvkových organizací do skupin podle výše dosaženého výsledku hospodaření 

(tis. Kč a počet příspěvkových organizací): 

 

Výsledek 

hospodaření 

Příspěvková 

organizace 

Z
á

p
o

rn
ý

 H
V

  

 

0 

 

 

do 

5 

od 5 

do 

10 

od 10 

do 20 

od 

20 

do 

50 

od 50 

do100 

od 100 

do 250 

od 

250 

do 

500 

od 

500 

do 

1000 

od 

1000 

do 

2000 

od 

2000 

do 

5000 

nad 

5000 

MŠ 0 2 1 0 0 1 6 8 0 0 0 0 0 

ZŠ 0 1 1 0 0 3 2 5 3 2 0 0 0 

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

Ostatní 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 

Celkem 0 4 2 1 0 6 8 13 4 2 0 1 1 

 

 

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

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

a) rezervní fond (RF), 

b) fond investic (FI), 

c) fond odměn (FO), 

d) fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). 

 

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

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

 

 

Rezervní fond 

 

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

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

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

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

provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu  

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

a prostředky převedené podle § 28 odst. 6. 

 

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

§ 28 odst. 6, používá příspěvková organizace: 

a) k dalšímu rozvoji své činnosti, 

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

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

d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. 

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

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

použila k posílení svého fondu investic. 

 

 

Toky na rezervním fondu za rok 2020 (v tis. Kč):   

 

Počáteční 

stav 

k 1.1.2020 

Převod 

VH 

(2019) na 

RF 

Tvorba 

RF v 

r.2020 

Převod 

z RF do 

FI 

Zapojení 

RF 

Konečný 

stav 

k 31.12.2020 

MŠ 6 151,47 +566,06 +4 626,85 -200,00 -3 505,49        7 638,89 

ZŠ 19 622,59 +2 471,22 +11 443,42 -649,00 -14 745,26 18 142,97 

ASTERIX 359,11 +137,13 0,00 0,00 0,00 496,24 

DSH 4 744,67 +0,90 +216,90 0,00 -81,33 4 881,14 

MK 1 995,73 0,00 +10,50 0,00 -0,50 2 005,73 

MKS 5,35 +2,19 +180,50 0,00 -180,50 7,54 

SSmH 3 935,26 +686,27 +666,00 0,00 -666,94 4 620,59 

SSRZ 310,10 0,00 0,00 0,00 0,00 310,10 

SANTÉ 2 210,62 0,00 +91,49 -600,00 -118,79 1 583,32 

CELKEM 39 334,90 +3 863,77 +17 235,66 -1 449,00 -19 298,81 39 686,52 

 

 

 

Fond investic 

 

Fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb.  

Zdrojem fondu investic jsou: 

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

prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,  

b) investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele, 

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

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

podle svého rozhodnutí připustí, 

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

k investičním účelům, 

f) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové 

organizace, 

g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

 

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

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

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

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

v Příloze č. 1 jsou finančně kryty. 

 

Fond investic příspěvkové organizace se používá: 

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

s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 

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



 9 

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

který příspěvková organizace používá pro svou činnost. 

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

půjček. 

 

Toky na fondu investic za rok 2020 (v tis. Kč)   

 

Počáteční 

stav 

k 1.1.2020 

Tvorba FI  

v r. 2020 

Převod 

z RF do FI 

Zapojení 

FI 

Konečný stav 

k 31.12.2020 

MŠ 607,15 +4 305,57 +200,00 -4 765,28 347,44 

ZŠ 1 952,51 +18 995,24 +649,00 -19 408,82 2 187,93 

ASTERIX 27,85 +192,29 0,00 -192,29 27,85 

DSH 2 314,14 +7 465,65 0,00 -6 432,31 3 347,48 

MK 211,89 +570,21 0,00 -661,70 120,40 

MKS 439,58 +8 468,63 0,00 -8 468,63 439,58 

SSmH 530,93 +2 271,56 0,00 -2 401,03 401,46 

SSRZ 1 429,60 +16 456,55 0,00 -15 503,92 2 382,23 

SANTÉ 1 741,98 +1 703,31 +600,00 -1 130,12  2 915,17 

CELKEM 9 255,63 +60 429,01 +1 449,00 -58 964,10 12 169,54 

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

zahrnuty i ve sloupci „Zapojení FI“. 

 

 

 

Fond odměn 

 

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, 

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

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

Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel. 

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

překročení stanoveného objemu prostředků na platy. 

 

Toky na fondu odměn za rok 2020 (v tis. Kč):  

 
Počáteční stav 

k 1.1.2020 

Převod VH 

(2019) na FO 
Zapojení FO 

Konečný stav 

k 31.12.2020 

MŠ 1 089,87 +118,00 -90,06 1 117,81 

ZŠ 2 255,23 +651,92 -191,97 2 715,18 

ASTERIX 386,32 0,00 -51,00 335,32 

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

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

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

SSmH 1 811,87 +250,00 0,00 2 061,87 

SSRZ 706,27 0,00 0,00 706,27 

SANTÉ 485,48 0,00 0,00 485,48 

CELKEM 7 540,91 +1 019,92 -333,03 8 227,80 
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FKSP 

 

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

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

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

práci. 

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

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

účetní závěrky.  

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

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

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

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

stupně pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a 

jiným fyzickým nebo i právnickým osobám. 

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

Ministerstvo financí vyhláškou. 

 

Toky na fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2020 (v tis. Kč): 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2020 
Tvorba FKSP 

Zapojení 

FKSP 

Konečný stav 

k 31.12.2020 

MŠ 1 659,46 +2 191,50 -1 424,00 2 426,96 

ZŠ 4 836,42 +6 845,12 -4 526,07 7 155,47 

ASTERIX 273,24 +151,28 -59,54 364,98 

DSH 1 087,86 +1 705,93 -1 636,34 1 157,45 

MK 248,62 +281,79 -241,27 289,14 

MKS 12,66 +299,13 -298,99  12,80 

SSmH 306,97 +983,56 -940,03 350,50 

SSRZ 238,49 +564,08 -489,89 312,68 

SANTÉ 386,97 +369,35 -256,30 500,02 

CELKEM 9 050,69 +13 391,74 -9 872,43 12 570,00 

 

 

Počáteční a konečné stavy fondů všech příspěvkových organizací za rok 2020 jsou uvedeny 

v Příloze č. 1. 

 

 

 

Úpravy schváleného rozpočtu ze strany PO – změny závazných ukazatelů 

 

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

rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení, předkládají 

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

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

odvětvového odboru MMH. 

Požadavek na změnu závazného ukazatele předložilo 5 PO (1 ZŠ, SVČ ASTERIX, MKS, DSH 

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

Příspěvková organizace  Ukazatel Schváleno  
Návrh 

změny 
Rozdíl 

ZŠ Gorkého Nákup majetku DDHM 286 ,00 600,00 +314,00 

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

MKS Opravy a udržování  1 404,00 2 263,00 +859,00 

DSH Osobní náklady 119 310,00 120 050,00 +740,00 

 Ostatní náklady 23 994,00 25 471,00 +1 477,00 

SANTÉ Ostatní náklady 24 991,00 25 538,00 +547,00 

 Ostatní náklady 5 080,00 5 380,00 +300,00 

 

 

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

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

poskytuje svým příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz a v určitých případech 

investiční příspěvky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byla na příspěvky na provoz určena 

částka 290 896,00 tis. Kč (ze zdrojů města). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení 

příspěvků na provoz, které poskytnul zřizovatel, na částku 294 215,31 tis. Kč. 

Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byla ve schváleném rozpočtu určena částka 

6 461,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách to bylo 8 561,78 tis. Kč. 

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

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

 

 

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

za rok 2020 (v tis. Kč): 

 

 
Příspěvek na provoz 

„Schválený rozpočet“ 

Příspěvek na provoz 

„Upravený 

rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

příspěvek na provoz 

MŠ 22 511,00 23 311,00 23 311,00 

ZŠ 59 355,00 59 039,74 59 039,74 

ASTERIX 3 176,00 3 223,48 3 223,48 

DSH 30 606,00 33 930,00 33 930,00 

MK 24 580,00 23 981,80 23 981,80 

MKS 46 603,00 40 992,94 40 992,94 

SSmH 46 775,00 46 775,00 46 775,00 

SSRZ 44 307,00 51 015,77 51 015,77 

SANTÉ 12 983,00 11 945,58 11 945,58 

CELKEM 290 896,00 294 215,31 294 215,31 
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Investiční příspěvek 

„Schválený rozpočet“ 

Investiční příspěvek 

„Upravený 

rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

investiční příspěvek 

MŠ 180,00 180,00 180,00 

ZŠ 751,00 838,78 838,78 

ASTERIX 0,00 0,00 0,00 

DSH 0,00 1 700,00 1 700,00 

MK 0,00 0,00 0,00 

MKS 0,00 0,00 0,00 

SSmH 845,00 845,00 845,00 

SSRZ 4 685,00 3 948,00 3 948,00 

SANTÉ 0,00 1 050,00 1 050,00 

CELKEM 6 461,00 8 561,78 8 561,78 

 

 
Skutečně přijaté 

neinvestiční dotace 

Skutečně přijaté 

investiční dotace 
Přijaté dotace celkem 

MŠ 6 317,34 0,00 6 317,34 

ZŠ 7 854,97 0,00 7 854,97 

ASTERIX 40,00 0,00 40,00 

DSH 48 359,66 0,00 48 359,66 

MK 1 068,00 0,00 1 068,00 

MKS 250,00 0,00 250,00 

SSmH 20 844,23 0,00 20 844,23 

SSRZ 0,00 0,00 0,00 

SANTÉ 14 057,30 139,30 14 196,60 

CELKEM 98 791,50 139,30 98 930,80 

 

 Neinvestiční 

půjčené prostředky 

od zřizovatele 

Investiční půjčené 

prostředky od 

zřizovatele 

Půjčené prostředky 

celkem 

ZŠ Mládežnická 905,99 2 140,02 3 046,01 

 

 

ZMH v roce 2020 schválilo v souvislosti s výskytem a rozšířením onemocnění COVID-19 

a s tím souvisejícími opatřeními, které mají dopad na hospodaření města, snížení příspěvků 

na provoz a investičních příspěvků. Příspěvkové organizace byly osloveny, na základě 

rozhodnutí vedení města, o vyčíslení úspor. Jednalo se především o akce a projekty, které 

se nerealizovaly nebo se realizovaly v omezeném rozsahu. Byl snížen příspěvek na provoz 

Městské knihovně Havířov ve výši 600 000,00 Kč a Městskému kulturnímu středisku 

ve výši 6 000 000,00 Kč. Dále byl snížen investiční příspěvek pro Správu sportovních 

a rekreačních zařízení ve výši 1 050 000,00 Kč. 

SSRZ                                            1 050 000,00 Kč 

MK                                                                                                                        600 000,00 Kč 

MKS                                                                                                                   6 000 000,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2020 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 301 500,00 Kč 

Městskému kulturnímu středisku Havířov z důvodu zvýšení mzdových prostředků vyplývající 
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z nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech účinného od 1. 1. 2020. Toto navýšení 

nebylo zapracováno do schváleného rozpočtu na rok 2020 

MKS                   301 500,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2020 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 2 910 050,00 Kč Správě 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov z důvodu zvýšení mzdových prostředků vyplývající 

z nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech účinného od 1. 1. 2020. Toto navýšení 

nebylo zapracováno do schváleného rozpočtu na rok 2020 

SSRZ                           2 910 050,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2020 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 5 024 000,00 Kč Domovu 

seniorů Havířov z důvodu zvýšení mzdových prostředků vyplývající z nařízení vlády 

č. 300/2019 Sb., o platových poměrech účinného od 1. 1. 2020. Toto navýšení nebylo 

zapracováno do schváleného rozpočtu na rok 2020 

DSH                           5 024 000,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2020 schválilo navýšení investičního příspěvku o částku 313 000,00 Kč Správě 

sportovních a rekreačních zařízení na pořízení mobilní ledové plochy včetně souvisejícího 

investičního majetku. 

SSRZ                                        313 000,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2020 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 702 100,00 Kč Správě 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov na zajištění provozu mobilní ledové plochy 

dle uzavřené smlouvy mezi SSRZ a městem. Tyto prostředky budou účelově vázané, SSRZ 

je bude evidovat jako zálohové neinvestiční prostředky určené k vyúčtování. Pokud nebudou 

tyto prostředky vyčerpány, rozdíl bude vrácen do rozpočtu města. 

SSRZ                              702 100,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2020 schválilo navýšení příspěvku na provoz o částku 3 000 000,00 Kč Správě 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov k dokrytí ztráty z hospodářské činnosti 

a scházejících tržeb v roce 2020 

SSRZ                           3 000 000,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2020 schválilo snížení příspěvku na provoz o částku 1 700 000,00 Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 700 000,00 Kč Domovu seniorů Havířov. 

DSH                                          1 700 000,00 Kč 

 

 

ZMH v roce 2020 schválilo snížení příspěvku na provoz o částku 1 050 000,00 Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 050 000,00 Kč organizaci SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov. 

SANTÉ                                         1 050 000,00 Kč 
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 Rovněž ZMH v roce 2020 mateřským školám, základním školám a středisku volného času 

schválilo (v Kč): 

 

PO Účel zvýšení/snížení příspěvku Celková výše 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ 

Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle 

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

nařízení vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů 

 

 

+146 200,00 

Zvýšení příspěvku na provoz na náklady spojené s otevřením nové 

třídy z důvodu navýšení počtu dětí ve školce – MŠ Lípová 

 

+50 000,00 

Zvýšení příspěvku na provoz MŠ ČSA z důvodu havárie a 

rozsáhlého vytopení všech prostor mateřské školy 

 

+500 000,00 

Zvýšení příspěvku na provoz MŠ „U kamarádů“ na nákup nového 

účetního programu GINIS-EXPRESS SQL. Cena se skládá z modulu 

včetně prací spojených s implementací (instalace, školení, 

administrace) 

 

 

 

+75 400,00 

Zvýšení příspěvků na provoz na poskytnutí mimořádných odměn 

zaměstnancům za práci nad rámec jejich pracovních povinností 

(úklid a znovu zprovoznění objektů)  

   MŠ Okružní 

   MŠ Moravská 

   MŠ ČSA 

 

 

 

+48 000,00 

+92 000,00 

+36 000,00 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků  

 

-131 800,00 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků, školní akce, 

které se z důvodu pandemie nekonaly 

 

 

-147 900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ 

Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle 

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

nařízení vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů 

 

 

+451 000,00 

Zvýšení příspěvků na provoz pro ZŠ – předfinancování podpory ze 

státního rozpočtu k zajištění potřebného vybavení k zajištění 

distanční výuky z důvodu pandemie COVID-19 – nákup mobilní 

výpočetní techniky, softwaru a další technologické podpory. 

Snížení příspěvků na provoz pro ZŠ – vrácení finančních prostředků 

zřizovateli. 

 

 

 

+7 675 156,00 

 

-7 675 156,00 

Dofinancování plavání žáků v r. 2020 +398 300,00 

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

umístění“ 

 

+56 000,00 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků 

 

-512 587,00 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků, školní akce, 

které se z důvodu pandemie nekonaly 

 

 

-1 068 400,00 

Poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci na 

předfinancování projektu v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu pro ZŠ Mládežnická: 

       zvýšení schváleného příspěvku na provoz 

       zvýšení investičního příspěvku 

       zvýšení neinvestiční půjčené prostředky 

       zvýšení investiční půjčené prostředky 

 

 

 

+100 666,00 

+237 780,00 

+905 992,00 

+2 140 018,00 
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Snížení investičního příspěvku – nerealizovaná oprava podlahy 

v tělocvičně – ZŠ Školní 

 

-150 000,00 

SVČ Dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle 

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

nařízení vlády č. 341/2017 Sb. včetně zákonných odvodů 

 

 

+67 700,00 

Zvýšení příspěvku na provoz - náklady související s opravou 

stoupacího potrubí 

 

+124 242,00 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků 

 

-150 000,00 

Snížení příspěvku na provoz v souvislosti s výskytem a rozšířením 

onemocnění COVID-19, úspora mzdových prostředků 

 

-250 000,00 

Snížení příspěvku na provoz z důvodu nekonání příměstských táborů 

v plánovaném rozsahu z důvodu pandemie COVID-19 

 

-34 870,00 

 

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

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

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

 

 Celkové zvýšení příspěvku na provoz o pojistné plnění 

MŠ 132 097,00 

ZŠ 259 750,00 

ASTERIX 290 405,00 

DSH 0,00 

MK 1 800,00 

MKS 88 434,00 

SSmH 0,00 

SSRZ 96 624,00 

SANTÉ 12 583,00 

CELKEM 881 693,00 

 

Přehled změn transferů příspěvkovým organizacím mezi schváleným rozpočtem a konečným 

rozpočtem roku 2020 a dosaženou skutečností je v Příloze č. 3. 

 



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2020 k 31.12. 2020 k 1.1. 2020 k 31.12. 2020 k 1.1. 2020 k 31.12. 2020 k 1.1. 2020 k 31.12. 2020

MŠ Balzacova +143,27 +157,09 28,00 88,00 39,20 81,44 972,11 1 038,63 325,29 52,12

MŠ "U kamarádů" +119,97 +17,02 0,00 0,00 23,85 25,26 16,96 33,99 0,00 0,00

MŠ ČSA 0,00 +59,33 301,95 261,95 57,85 87,27 785,73 701,66 3,46 18,93

MŠ E. Holuba +0,07 +0,05 0,00 0,00 101,34 175,13 193,46 188,57 13,10 14,57

MŠ Horymírova +69,11 +41,83 36,00 36,00 148,12 234,02 132,44 174,28 25,75 25,75

MŠ Lípová +65,15 +2,72 107,30 107,30 79,83 34,19 430,18 230,35 1,48 1,48

MŠ Mládí +148,40 +22,25 29,00 40,00 139,32 203,25 339,35 395,85 0,18 0,18

MŠ Moravská +56,74 +100,14 30,00 70,00 48,09 128,49 290,20 774,65 22,60 22,60

MŠ Okružní +199,72 0,00 45,00 45,00 56,29 98,01 304,06 463,42 18,30 14,60

MŠ Petřvaldská +238,83 +168,65 75,30 75,30 352,73 507,12 496,50 977,79 33,80 33,80

MŠ Přímá +106,86 0,00 0,00 0,00 64,89 51,08 213,92 213,92 0,04 0,04

MŠ Puškinova +141,50 +11,89 30,00 30,00 130,19 184,50 203,03 452,25 13,07 13,29

MŠ Radniční 0,00 +5,40 107,17 107,17 252,24 384,66 515,60 393,10 0,15 0,15

MŠ Sukova +122,08 +86,69 123,00 123,00 19,97 46,96 16,15 15,75 0,00 0,00

MŠ Švabinského +81,09 0,00 0,00 0,00 26,70 21,85 241,31 318,52 1,27 1,27

MŠ U Jeslí +41,81 0,00 40,00 40,00 21,57 23,79 412,07 689,97 1,33 1,33

MŠ U Stromovky +74,39 +11,00 50,50 7,44 59,81 97,56 126,34 125,84 0,07 0,07

MŠ U Topolů +59,90 0,00 86,65 86,65 37,47 42,38 462,06 450,35 147,26 147,26

MŠ celkem +1 668,89 +684,06 1 089,87 1 117,81 1 659,46 2 426,96 6 151,47 7 638,89 607,15 347,44

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2019

Fond odměn
Výsledek 

hospodaření 

r. 2020

Příloha č. 1



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2020 k 31.12. 2020 k 1.1. 2020 k 31.12. 2020 k 1.1. 2020 k 31.12. 2020 k 1.1. 2020 k 31.12. 2020

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2019

Fond odměn
Výsledek 

hospodaření 

r. 2020

ZŠ 1. máje +236,62 +176,00 170,00 170,00 546,29 699,03 1 701,29 1 717,64 69,60 69,99

ZŠ F. Hrubína +336,37 -264,95 284,22 284,22 593,11 841,98 1 773,04 1 122,24 399,68 399,68

ZŠ a MŠ Frýdecká +31,43 +90,56 40,20 40,20 319,74 472,40 716,29 971,24 60,27 60,27

ZŠ Gen. Svobody +76,52 +144,41 15,00 15,00 392,69 563,22 1 727,75 811,06 3,81 0,57

ZŠ Gorkého +67,02 +76,07 0,00 0,00 258,72 324,53 843,92 389,20 79,02 89,72

ZŠ Jarošova +528,94 +32,20 69,65 54,65 123,94 143,67 311,46 284,35 31,29 31,29

ZŠ K. Světlé 0,00 +17,55 118,79 118,79 142,72 390,54 1 294,63 662,06 18,08 18,08

ZŠ Kpt. Jasioka +149,42 +227,56 187,97 218,45 253,51 392,25 1 070,67 929,38 49,09 49,09

ZŠ M. Kudeříkové +369,75 +294,85 110,00 130,00 590,22 791,77 890,90 1 252,75 138,52 99,47

ZŠ M. Pujmanové +134,59 +103,76 100,00 100,00 227,15 413,59 1 426,52 800,75 23,37 27,92

ZŠ Mládežnická +193,38 +372,93 203,40 197,95 331,82 672,08 2 120,73 1 575,12 4,88 47,81

ZŠ Moravská +34,75 +286,47 85,00 85,00 161,19 194,37 696,21 2 718,82 176,72 264,14

ZŠ a MŠ Na Nábřeží +701,92 +265,21 197,77 217,77 205,53 343,86 1 111,67 1 451,53 276,27 284,81

ZŠ a MŠ Selská +108,65 +231,24 144,00 174,00 224,76 316,97 872,45 582,75 0,00 0,00

ZŠ Školní +346,65 +299,76 371,81 551,67 99,21 124,26 1 146,14 1 152,35 101,76 109,35

ZŠ a MŠ Zelená +4,15 +0,31 47,04 47,1 138,46 169,48 486,53 628,73 0,08 0,08

ZŠ Žákovská +47,08 +504,25 110,38 310,38 227,36 301,47 1 432,39 1 093,00 520,07 635,66

ZŠ celkem +3 367,24 +2 858,18 2 255,23 2 715,18 4 836,42 7 155,47 19 622,59 18 142,97 1 952,51 2 187,93

Příloha č. 1



Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1. 2020 k 31.12. 2020 k 1.1. 2020 k 31.12. 2020 k 1.1. 2020 k 31.12. 2020 k 1.1. 2020 k 31.12. 2020

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

r. 2019

Fond odměn
Výsledek 

hospodaření 

r. 2020

ASTERIX +352,40 +137,13 386,32 335,32 273,24 364,98 359,11 496,24 27,85 27,85

Domov seniorů Havířov 0,00 +0,90 189,72 189,72 1 087,86 1 157,45 4 744,67 4 881,14 2 314,14 3 347,48

MK +48,93 0,00 544,90 544,90 248,62 289,14 1 995,73 2 005,73 211,89 120,40

MKS +6 781,09 +2,19 71,25 71,25 12,66 12,80 5,35 7,54 439,58 439,58

SSmH +4 741,93 +936,27 1 811,87 2 061,87 306,97 350,50 3 935,26 4 620,59 530,93 401,46

SSRZ +5,05 0,00 706,27 706,27 238,49 312,68 310,10 310,10 1 429,60 2 382,23

SANTÉ +42,70 0,00 485,48 485,48 386,97 500,02 2 210,62 1 583,32 1 741,98 2 915,17

Velké PO celkem +11 972,10 +1 076,49 4 195,81 4 394,81 2 554,81 2 987,57 13 560,84 13 904,66 6 695,97 9 634,17

Celkem +17 008,23 +4 618,73 7 540,91 8 227,80 9 050,69 12 570,00 39 334,90 39 686,52 9 255,63 12 169,54

Příloha č. 1



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2020

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Výnosy 16 871,42 15 815,45 111,58 160,86 16 983,00 15 976,31

Náklady 16 736,52 15 667,64 103,21 151,59 16 839,73 15 819,23

Hospod. výsledek +134,90 +147,81 +8,37 +9,27 +143,27 +157,08

Výnosy 6 456,73 5 854,16 0,00 4,00 6 456,73 5 858,16

Náklady 6 456,73 5 794,83 0,00 4,00 6 456,73 5 798,83

Hospod. výsledek 0,00 +59,33 0,00 0,00 0,00 +59,33

Výnosy 13 163,10 11 655,65 159,37 276,28 13 322,47 11 931,93

Náklady 13 163,10 11 655,65 159,30 276,23 13 322,40 11 931,88

Hospod. výsledek 0,00 0,00 +0,07 +0,05 +0,07 +0,05

Výnosy 9 576,99 8 783,37 0,00 0,00 9 576,99 8 783,37

Náklady 9 507,88 8 741,54 0,00 0,00 9 507,88 8 741,54

Hospod. výsledek +69,11 +41,83 0,00 0,00 +69,11 +41,83

Výnosy 12 107,52 9 601,23 13,28 13,10 12 120,80 9 614,33

Náklady 12 042,47 9 601,23 13,18 10,38 12 055,65 9 611,61

Hospod. výsledek +65,05 0,00 +0,10 +2,72 +65,15 +2,72

Výnosy 10 858,55 10 220,20 7,60 4,30 10 866,15 10 224,50

Náklady 10 710,15 10 197,94 7,60 4,30 10 717,75 10 202,24

Hospod. výsledek +148,40 +22,26 0,00 0,00 +148,40 +22,26

Výnosy 14 396,04 13 536,71 33,50 37,23 14 429,54 13 573,94

Náklady 14 343,67 13 442,73 29,13 31,07 14 372,80 13 473,80

Hospod. výsledek +52,37 +93,98 +4,37 +6,16 +56,74 +100,14

Výnosy 6 988,80 6 521,62 0,00 0,00 6 988,80 6 521,62

Náklady 6 789,08 6 521,62 0,00 0,00 6 789,08 6 521,62

Hospod. výsledek +199,72 0,00 0,00 0,00 +199,72 0,00

Výnosy 22 387,10 21 764,92 0,00 7,73 22 387,10 21 772,65

Náklady 22 148,27 21 596,28 0,00 7,73 22 148,27 21 604,01

Hospod. výsledek +238,83 +168,64 0,00 0,00 +238,83 +168,64

Výnosy 8 459,33 8 059,07 4,50 4,68 8 463,83 8 063,75

Náklady 8 352,47 8 059,07 4,50 4,68 8 356,97 8 063,75

Hospod. výsledek +106,86 0,00 0,00 0,00 +106,86 0,00

Výnosy 9 367,50 8 386,42 0,00 0,00 9 367,50 8 386,42

Náklady 9 226,00 8 374,53 0,00 0,00 9 226,00 8 374,53

Hospod. výsledek +141,50 +11,89 0,00 0,00 +141,50 +11,89

Výnosy 15 941,01 15 883,84 0,00 0,00 15 941,01 15 883,84

Náklady 15 941,01 15 878,44 0,00 0,00 15 941,01 15 878,44

Hospod. výsledek 0,00 +5,40 0,00 0,00 0,00 +5,40

Výnosy 7 315,19 6 937,39 0,00 0,00 7 315,19 6 937,39

Náklady 7 193,11 6 850,70 0,00 0,00 7 193,11 6 850,70

Hospod. výsledek +122,08 +86,69 0,00 0,00 +122,08 +86,69

Výnosy 6 653,98 6 291,11 0,00 2,66 6 653,98 6 293,77

Náklady 6 572,89 6 291,11 0,00 2,66 6 572,89 6 293,77

Hospod. výsledek +81,09 0,00 0,00 0,00 +81,09 0,00

Hlavní činnost Vedlejší činnost

MŠ Mládí

MŠ Balzacova

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

MŠ ČSA

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

MŠ Lípová

MŠ Moravská

MŠ Okružní

MŠ Petřvaldská

MŠ Přímá

MŠ Puškinova

MŠ Radniční

MŠ Sukova

MŠ Švabinského

Celkem



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2020

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Hlavní činnost Vedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Celkem

Výnosy 8 829,34 8 575,12 0,00 0,00 8 829,34 8 575,12

Náklady 8 709,37 8 558,09 0,00 0,00 8 709,37 8 558,09

Hospod. výsledek +119,97 +17,03 0,00 0,00 +119,97 +17,03

Výnosy 6 005,61 5 666,78 0,00 0,00 6 005,61 5 666,78

Náklady 5 963,80 5 666,78 0,00 0,00 5 963,80 5 666,78

Hospod. výsledek +41,81 0,00 0,00 0,00 +41,81 0,00

Výnosy 5 876,72 5 435,26 0,00 4,43 5 876,72 5 439,69

Náklady 5 802,33 5 424,26 0,00 4,43 5 802,33 5 428,69

Hospod. výsledek +74,39 +11,00 0,00 0,00 +74,39 +11,00

Výnosy 6 625,83 6 389,60 0,00 0,00 6 625,83 6 389,60

Náklady 6 565,93 6 389,60 0,00 0,00 6 565,93 6 389,60

Hospod. výsledek +59,90 0,00 0,00 0,00 +59,90 0,00

Výnosy 187 880,76 175 377,90 329,83 515,27 188 210,59 175 893,17

Náklady 186 224,78 174 712,04 316,92 497,07 186 541,70 175 209,11

Hospod. výsledek +1 655,98 +665,86 +12,91 +18,20 +1 668,89 +684,06

Výnosy 49 576,59 45 696,59 209,64 396,98 49 786,23 46 093,57

Náklady 49 429,71 45 658,96 119,90 258,61 49 549,61 45 917,57

Hospod. výsledek +146,88 +37,63 +89,74 +138,37 +236,62 +176,00

Výnosy 39 396,46 36 202,44 701,17 1 252,18 40 097,63 37 454,62

Náklady 38 856,51 36 183,59 904,75 1 535,98 39 761,26 37 719,57

Hospod. výsledek +539,95 +18,85 -203,58 -283,80 +336,37 -264,95

Výnosy 32 625,90 30 354,41 87,18 111,97 32 713,08 30 466,38

Náklady 32 616,07 30 283,83 65,58 91,99 32 681,65 30 375,82

Hospod. výsledek +9,83 +70,58 +21,60 +19,98 +31,43 +90,56

Výnosy 42 717,56 41 286,87 299,92 510,27 43 017,48 41 797,14

Náklady 42 709,60 41 238,58 231,36 414,15 42 940,96 41 652,73

Hospod. výsledek +7,96 +48,29 +68,56 +96,12 +76,52 +144,41

Výnosy 39 009,18 37 227,52 304,27 477,66 39 313,45 37 705,18

Náklady 38 953,50 37 189,90 292,93 439,21 39 246,43 37 629,11

Hospod. výsledek +55,68 +37,62 +11,34 +38,45 +67,02 +76,07

Výnosy 16 760,14 15 106,40 16,26 29,63 16 776,40 15 136,03

Náklady 16 236,81 15 074,25 10,65 29,58 16 247,46 15 103,83

Hospod. výsledek +523,33 +32,15 +5,61 +0,05 +528,94 +32,20

Výnosy 32 879,64 30 627,43 20,70 86,45 32 900,34 30 713,88

Náklady 32 890,74 30 657,44 9,60 38,88 32 900,34 30 696,32

Hospod. výsledek -11,10 -30,01 +11,10 +47,57 0,00 +17,56

Výnosy 19 420,76 17 767,16 75,72 111,54 19 496,48 17 878,70

Náklady 19 312,08 17 539,92 34,98 111,23 19 347,06 17 651,15

Hospod. výsledek +108,68 +227,24 +40,74 +0,31 +149,42 +227,55

Výnosy 33 945,39 31 002,03 668,22 590,78 34 613,61 31 592,81

Náklady 33 586,79 30 722,63 657,07 575,33 34 243,86 31 297,96

Hospod. výsledek +358,60 +279,40 +11,15 +15,45 +369,75 +294,85

MŠ  "U kamarádů"                  

MŠ U Topolů

MŠ U Jeslí

MŠ U Stromovky

MŠ celkem

ZŠ 1. máje

ZŠ F. Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

ZŠ K. Světlé

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ M. Kudeříkové



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2020

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Hlavní činnost Vedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Celkem

Výnosy 35 367,77 31 378,01 394,13 537,64 35 761,90 31 915,65

Náklady 35 221,83 31 298,12 405,48 513,77 35 627,31 31 811,89

Hospod. výsledek +145,94 +79,89 -11,35 +23,87 +134,59 +103,76

Výnosy 47 467,78 45 176,01 663,59 1 337,72 48 131,37 46 513,73

Náklady 47 421,79 45 240,14 516,20 900,66 47 937,99 46 140,80

Hospod. výsledek +45,99 -64,13 +147,39 +437,06 +193,38 +372,93

Výnosy 49 486,25 48 351,37 1 736,76 2 764,15 51 223,01 51 115,52

Náklady 49 484,20 48 351,37 1 704,06 2 477,68 51 188,26 50 829,05

Hospod. výsledek +2,05 0,00 +32,70 +286,47 +34,75 +286,47

Výnosy 47 805,78 45 372,17 945,98 1 074,07 48 751,76 46 446,24

Náklady 47 144,47 45 247,62 905,37 933,42 48 049,84 46 181,04

Hospod. výsledek +661,31 +124,55 +40,61 +140,65 +701,92 +265,20

Výnosy 11 480,31 11 158,69 13,34 18,66 11 493,65 11 177,35

Náklady 11 374,36 10 929,60 10,64 16,50 11 385,00 10 946,10

Hospod. výsledek +105,95 +229,09 +2,70 +2,16 +108,65 +231,25

Výnosy 19 273,39 17 690,49 30,87 97,96 19 304,26 17 788,45

Náklady 18 929,03 17 401,01 28,58 87,68 18 957,61 17 488,69

Hospod. výsledek +344,36 +289,48 +2,29 +10,28 +346,65 +299,76

Výnosy 12 153,69 10 239,95 0,00 0,00 12 153,69 10 239,95

Náklady 12 149,54 10 239,64 0,00 0,00 12 149,54 10 239,64

Hospod. výsledek +4,15 +0,31 0,00 0,00 +4,15 +0,31

Výnosy 40 089,70 37 918,28 635,90 943,51 40 725,60 38 861,79

Náklady 40 073,76 37 760,68 604,76 596,86 40 678,52 38 357,54

Hospod. výsledek +15,94 +157,60 +31,14 +346,65 +47,08 +504,25

Výnosy 569 456,29 532 555,82 6 803,65 10 341,17 576 259,94 542 896,99

Náklady 566 390,79 531 017,28 6 501,91 9 021,53 572 892,70 540 038,81

Hospod. výsledek +3 065,50 +1 538,54 +301,74 +1 319,64 +3 367,24 +2 858,18

Výnosy 14 978,44 14 919,36 0,00 0,00 14 978,44 14 919,36

Náklady 14 626,04 14 782,23 0,00 0,00 14 626,04 14 782,23

Hospod. výsledek +352,40 +137,13 0,00 0,00 +352,40 +137,13

Výnosy 157 261,68 137 059,13 22,08 38,88 157 283,76 137 098,01

Náklady 157 263,06 137 059,80 20,70 37,31 157 283,76 137 097,11

Hospod. výsledek -1,38 -0,67 +1,38 +1,57 0,00 +0,90

Výnosy 26 556,00 25 786,10 0,00 0,00 26 556,00 25 786,10

Náklady 26 507,07 25 786,10 0,00 0,00 26 507,07 25 786,10

Hospod. výsledek +48,93 0,00 0,00 0,00 +48,93 0,00

Výnosy 59 665,55 79 541,94 1 325,43 2 122,33 60 990,98 81 664,27

Náklady 53 564,57 81 042,48 645,32 619,60 54 209,89 81 662,08

Hospod. výsledek +6 100,98 -1 500,54 +680,11 +1 502,73 +6 781,09 +2,19

Výnosy 93 528,90 88 523,64 0,00 0,00 93 528,90 88 523,64

Náklady 88 786,97 87 587,37 0,00 0,00 88 786,97 87 587,37

Hospod. výsledek +4 741,93 +936,27 0,00 0,00 +4 741,93 +936,27

Domov seniorů 

Havířov

ZŠ Mládežnická

ZŠ M. Pujmanové

MK

MKS

SSmH

ZŠ Moravská

ZŠ a MŠ Na 

Nábřeží

ZŠ a MŠ Selská

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Zelená

ZŠ Žákovská

ZŠ celkem

ASTERIX



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2020

Příloha č. 2 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Skutečnost          

r. 2020

Skutečnost          

r. 2019

Hlavní činnost Vedlejší činnost

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Celkem

Výnosy 70 738,53 71 564,70 1 691,68 5 280,42 72 430,21 76 845,12

Náklady 70 568,67 69 711,24 1 856,49 7 133,88 72 425,16 76 845,12

Hospod. výsledek +169,86 +1 853,46 -164,81 -1 853,46 +5,05 0,00

Výnosy 32 619,50 29 205,31 64,20 0,00 32 683,70 29 205,31

Náklady 32 619,50 29 205,31 21,50 0,00 32 641,00 29 205,31

Hospod. výsledek 0,00 0,00 +42,70 0,00 +42,70 0,00

Výnosy 455 348,60 446 600,18 3 103,39 7 441,63 458 451,99 454 041,81

Náklady 443 935,88 445 174,53 2 544,01 7 790,79 446 479,89 452 965,32

Hospod. výsledek +11 412,72 +1 425,65 +559,38 -349,16 +11 972,10 +1 076,49

Výnosy 1 212 685,65 1 154 533,90 10 236,87 18 298,07 1 222 922,52 1 172 831,97

Náklady 1 196 551,45 1 150 903,85 9 362,84 17 309,39 1 205 914,29 1 168 213,24

Hospod. výsledek +16 134,20 +3 630,05 +874,03 +988,68 +17 008,23 +4 618,73

Příspěvkové 

organizace 

ostatní celkem

Příspěvkové 

organizace 

celkem

SSRZ

SANTÉ



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2020

Upravený 

rozpočet 

VI. r. 2020

Skutečnost             

1 - 12/2020

sl. 1 sl. 2 sl. 3

příspěvek na provoz 1 947,00 1 931,44 1 931,44
z toho:  

     ÚZ 00000 1 947,00 1 931,44 1 931,44

neinvestiční dotace 0,00 462,63 462,63
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 69,39 69,39

     ÚZ 103533063 0,00 393,24 393,24

příspěvek na provoz 406,00 944,20 944,20
z toho: 
     ÚZ 00000 406,00 944,20 944,20
neinvestiční dotace 0,00 313,04 313,04
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 46,96 46,96
     ÚZ 103533063 0,00 266,08 266,08
příspěvek na provoz 1 098,00 1 087,20 1 087,20
z toho:  
     ÚZ 00000 1 098,00 1 087,20 1 087,20
neinvestiční dotace 0,00 352,00 352,00
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 52,80 52,80
     ÚZ 103533063 0,00 299,20 299,20
investiční příspěvek 50,00 50,00 50,00
z toho:

     ÚZ 00000 50,00 50,00 50,00
příspěvek na provoz 1 102,00 1 104,80 1 104,80
z toho: 
     ÚZ 00000 1 102,00 1 104,80 1 104,80

neinvestiční dotace 0,00 348,11 348,11
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 52,22 52,22

     ÚZ 103533063 0,00 295,89 295,89

příspěvek na provoz 1 616,00 1 679,32 1 679,32
z toho:  
     ÚZ 00000 1 616,00 1 679,32 1 679,32
příspěvek na provoz 1 206,00 1 194,75 1 194,75
z toho:  
       ÚZ 00000 1 206,00 1 194,75 1 194,75
neinvestiční dotace 0,00 379,27 379,27
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 56,89 56,89
     ÚZ 103533063 0,00 322,38 322,38
příspěvek na provoz 2 000,00 2 058,20 2 058,20
z toho:  
     ÚZ 00000 2 000,00 2 058,20 2 058,20
neinvestiční dotace 0,00 510,75 510,75
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 65,86 65,86
     ÚZ 103533063 0,00 373,21 373,21
     ÚZ 120113014 0,00 10,75 10,75
     ÚZ 120513014 0,00 60,93 60,93
příspěvek na provoz 874,00 911,40 911,40
z toho:  
     ÚZ 00000 874,00 911,40 911,40
neinvestiční dotace 0,00 483,36 483,36
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 45,23 45,23
     ÚZ 103533063 0,00 256,29 256,29
     ÚZ 120113014 0,00 27,28 27,28
     ÚZ 120513014 0,00 154,56 154,56
příspěvek na provoz 2 848,00 2 926,96 2 926,96
z toho:  
     ÚZ 00000 2 848,00 2 926,96 2 926,96

neinvestiční dotace 0,00 622,48 622,48
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 79,22 79,22

     ÚZ 103533063 0,00 448,90 448,90
     ÚZ 120113014 0,00 14,16 14,16
     ÚZ 120513014 0,00 80,20 80,20

MŠ Balzacova

MŠ Moravská

MŠ Okružní 

MŠ Petřvaldská

MŠ Horymírova

MŠ Mládí

MŠ ČSA

MŠ Lípová

MŠ E. Holuba

Organizační jednotky



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              
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příspěvek na provoz 1 168,00 1 151,15 1 151,15
z toho:  
     ÚZ 00000 1 168,00 1 151,15 1 151,15
neinvestiční dotace 0,00 305,25 305,25
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 45,79 45,79
     ÚZ 103533063 0,00 259,46 259,46
příspěvek na provoz 1 171,00 1 178,40 1 178,40
z toho: 
     ÚZ 00000 1 171,00 1 178,40 1 178,40
neinvestiční dotace 0,00 334,91 334,91
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 50,24 50,24
     ÚZ 103533063 0,00 284,67 284,67
investiční příspěvek 130,00 130,00 130,00
z toho:
     ÚZ 00000 130,00 130,00 130,00
příspěvek na provoz 1 647,00 1 651,70 1 651,70
z toho:  
     ÚZ 00000 1 647,00 1 651,70 1 651,70
neinvestiční dotace 0,00 472,78 472,78
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 70,92 70,92
     ÚZ 103533063 0,00 401,86 401,86
příspěvek na provoz 921,00 926,00 926,00
z toho:  
     ÚZ 00000 921,00 926,00 926,00
neinvestiční dotace 0,00 315,42 315,42
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 47,31 47,31
     ÚZ 103533063 0,00 268,11 268,11
příspěvek na provoz 817,00 800,60 800,60
z toho:  
     ÚZ 00000 817,00 800,60 800,60
neinvestiční dotace 0,00 302,51 302,51
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 45,38 45,38
     ÚZ 103533063 0,00 257,13 257,13
příspěvek na provoz 846,00 832,48 832,48
z toho:  
     ÚZ 00000 846,00 832,48 832,48
neinvestiční dotace 0,00 547,90 547,90
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 45,22 45,22
     ÚZ 103533063 0,00 256,26 256,26
     ÚZ 120113014 0,00 36,96 36,96
     ÚZ 120513014 0,00 209,46 209,46
příspěvek na provoz 1 002,00 1 088,90 1 088,90
z toho:  

     ÚZ 00000 1 002,00 1 088,90 1 088,90
neinvestiční dotace 0,00 303,73 303,73
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 45,56 45,56
     ÚZ 103533063 0,00 258,17 258,17
příspěvek na provoz 1 032,00 1 028,20 1 028,20
z toho:  
     ÚZ 00000 1 032,00 1 028,20 1 028,20
příspěvek na provoz 810,00 815,30 815,30
z toho:  
     ÚZ 00000 810,00 815,30 815,30
neinvestiční dotace 0,00 263,20 263,20
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 39,48 39,48
     ÚZ 103533063 0,00 223,72 223,72

MŠ Radniční

MŠ Puškinova

MŠ Přímá

MŠ Sukova

MŠ U Jeslí

MŠ Švabinského

MŠ U Topolů

MŠ "U kamarádů"                              

MŠ U Stromovky
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příspěvek na provoz 22 511,00 23 311,00 23 311,00
z toho:  
     ÚZ 00000 22 511,00 23 311,00 23 311,00
neinvestiční dotace 0,00 6 317,34 6 317,34
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 858,47 858,47
     ÚZ 103533063 0,00 4 864,57 4 864,57
     ÚZ 120113014 0,00 89,15 89,15
     ÚZ 120513014 0,00 505,15 505,15
investiční příspěvek 180,00 180,00 180,00
z toho:  

     ÚZ 00000 180,00 180,00 180,00
příspěvek na provoz 3 700,00 3 705,71 3 705,71
z toho:  

     ÚZ 00000 3 700,00 3 705,71 3 705,71
neinvestiční dotace 0,00 1 111,94 1 111,94
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 166,79 166,79
     ÚZ 103533063 0,00 945,15 945,15
příspěvek na provoz 3 571,00 3 530,36 3 530,36
z toho:  

     ÚZ 00000 3 571,00 3 530,36 3 530,36

neinvestiční dotace 0,00 57,88 57,88
z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 8,68 8,68
     ÚZ 120513014 0,00 49,20 49,20
příspěvek na provoz 3 349,00 3 270,55 3 270,55
z toho:  
     ÚZ 00000 3 349,00 3 270,55 3 270,55
neinvestiční dotace 0,00 961,49 961,49
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 144,22 144,22
     ÚZ 103533063 0,00 817,27 817,27
příspěvek na provoz 3 401,00 3 290,28 3 290,28
z toho:  

     ÚZ 00000 3 401,00 3 290,28 3 290,28
neinvestiční dotace 0,00 162,87 162,87
z toho:  
     ÚZ 120113014 0,00 24,43 24,43
     ÚZ 120513014 0,00 138,44 138,44
investiční příspěvek 276,00 276,00 276,00
z toho:  
     ÚZ 00000 276,00 276,00 276,00
příspěvek na provoz 3 451,00 3 521,20 3 521,20
z toho:  
     ÚZ 00000 3 451,00 3 521,20 3 521,20
neinvestiční dotace 0,00 59,46 59,46
z toho:  

     ÚZ 120113014 0,00 8,92 8,92
     ÚZ 120513014 0,00 50,54 50,54
příspěvek na provoz 2 726,00 2 711,56 2 711,56
z toho:  
     ÚZ 00000 2 726,00 2 711,56 2 711,56
neinvestiční dotace 0,00 303,32 303,32
z toho:  
     ÚZ 120113014 0,00 45,50 45,50
     ÚZ 120513014 0,00 257,82 257,82
příspěvek na provoz 2 878,00 2 827,58 2 827,58
z toho:  
     ÚZ 00000 2 878,00 2 827,58 2 827,58
neinvestiční dotace 0,00 947,66 947,66
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 129,49 129,49
     ÚZ 103533063 0,00 733,78 733,78
     ÚZ 120113014 0,00 12,66 12,66
     ÚZ 120513014 0,00 71,73 71,73
příspěvek na provoz 2 913,00 2 926,84 2 926,84
z toho:  
     ÚZ 00000 2 913,00 2 926,84 2 926,84

ZŠ 1.máje

ZŠ F.Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká                               

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ K. Světlé

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ Jarošova

ZŠ Gorkého

MŠ celkem
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příspěvek na provoz 3 862,00 3 904,48 3 904,48
z toho:  
     ÚZ 00000 3 862,00 3 904,48 3 904,48
neinvestiční dotace 0,00 776,60 776,60
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 116,49 116,49
     ÚZ 103533063 0,00 660,11 660,11
příspěvek na provoz 4 089,00 3 961,44 3 961,44
z toho:  
     ÚZ 00000 4 089,00 3 961,44 3 961,44
neinvestiční dotace 0,00 181,12 181,12
z toho:  
     ÚZ 120113014 0,00 27,17 27,17
     ÚZ 120513014 0,00 153,95 153,95
investiční příspěvek 80,00 80,00 80,00
z toho:
     ÚZ 00000 80,00 80,00 80,00
příspěvek na provoz 3 694,00 3 783,13 3 783,13
z toho:  
     ÚZ 00000 3 694,00 3 769,49 3 769,49
     ÚZ 00010 0,00 13,64 13,64
investiční příspěvek 245,00 482,78 482,78
z toho:

     ÚZ 00000 245,00 482,78 482,78
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 905,99 905,99
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 2 140,02 2 140,02
příspěvek na provoz 5 410,00 5 454,36 5 454,36
z toho:  
     ÚZ 00000 5 410,00 5 454,36 5 454,36
neinvestiční dotace 0,00 863,41 863,41
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 129,51 129,51
     ÚZ 103533063 0,00 733,90 733,90
příspěvek na provoz 6 952,00 6 981,66 6 981,66
z toho:  

     ÚZ 00000 6 952,00 6 979,16 6 979,16
     ÚZ 00010 0,00 2,50 2,50
neinvestiční dotace 0,00 1 020,23 1 020,23
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 153,03 153,03
     ÚZ 103533063 0,00 867,20 867,20
příspěvek na provoz 1 156,00 1 142,40 1 142,40
z toho:  
     ÚZ 00000 1 156,00 1 142,40 1 142,40
příspěvek na provoz 2 976,00 2 973,24 2 973,24
z toho:  
     ÚZ 00000 2 976,00 2 973,24 2 973,24
neinvestiční dotace 0,00 839,79 839,79
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 76,73 76,73
     ÚZ 103533063 0,00 434,77 434,77
     ÚZ 120113014 0,00 49,24 49,24
     ÚZ 120513014 0,00 279,05 279,05
investiční příspěvek 150,00 0,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 150,00 0,00 0,00
příspěvek na provoz 1 275,00 1 324,47 1 324,47
z toho:  
     ÚZ 00000 1 275,00 1 324,47 1 324,47
neinvestiční dotace 0,00 569,20 569,20
z toho:  
     ÚZ 103133063 0,00 85,38 85,38
     ÚZ 103533063 0,00 483,82 483,82
příspěvek na provoz 3 952,00 3 730,48 3 730,48
z toho:  
     ÚZ 00000 3 952,00 3 730,48 3 730,48

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Selská                                          

ZŠ a MŠ Zelená                                         

ZŠ M.Kudeříkové                           

ZŠ Mládežnická

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

ZŠ Moravská

ZŠ M.Pujmanové

ZŠ Žákovská
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příspěvek na provoz 59 355,00 59 039,74 59 039,74
z toho:  

     ÚZ 00000 59 355,00 59 023,60 59 023,60
     ÚZ 00010 0,00 16,14 16,14
neinvestiční dotace 0,00 7 854,97 7 854,97
z toho:  

     ÚZ 103133063 0,00 1 001,64 1 001,64
     ÚZ 103533063 0,00 5 676,00 5 676,00
     ÚZ 120113014 0,00 176,60 176,60
     ÚZ 120513014 0,00 1 000,73 1 000,73
investiční příspěvek 751,00 838,78 838,78
z toho:  

      ÚZ 00000 751,00 838,78 838,78
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 905,99 905,99
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 2 140,02 2 140,02
příspěvek na provoz 3 176,00 3 223,48 3 223,48
z toho:
     ÚZ 00000 3 176,00 3 223,48 3 223,48
neinvestiční dotace 0,00 40,00 40,00
z toho:  

     ÚZ 00332 0,00 40,00 40,00
příspěvek na provoz 30 606,00 33 930,00 33 930,00
z toho:  
     ÚZ 00000 30 606,00 33 930,00 33 930,00
neinvestiční dotace 0,00 48 359,66 48 359,66
z toho:  
     ÚZ 13305 0,00 40 433,00 40 433,00
     ÚZ 13351 0,00 7 117,39 7 117,39
     ÚZ 35442 0,00 809,27 809,27

investiční příspěvek 0,00 1 700,00 1 700,00
z toho:  

      ÚZ 00000 0,00 1 700,00 1 700,00
příspěvek na provoz 24 580,00 23 981,80 23 981,80
z toho:  
     ÚZ 00000 24 580,00 23 981,80 23 981,80
neinvestiční dotace 0,00 1 068,00 1 068,00
z toho:  
     ÚZ 00345 0,00 1 032,00 1 032,00
     ÚZ 34053 0,00 16,00 16,00
     ÚZ 34070 0,00 20,00 20,00
příspěvek na provoz 46 603,00 40 992,94 40 992,94
z toho:  
     ÚZ 00000 46 603,00 40 980,31 40 980,31
     ÚZ 00010 0,00 12,63 12,63
neinvestiční dotace 0,00 250,00 250,00
z toho:  

     ÚZ 34026 0,00 250,00 250,00
příspěvek na provoz 46 775,00 46 775,00 46 775,00
z toho:  

     ÚZ 00000 46 775,00 46 775,00 46 775,00
neinvestiční dotace 0,00 20 844,23 20 844,23
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 37,00 37,00
     ÚZ 00351 0,00 532,00 532,00
     ÚZ 13305 0,00 14 016,00 14 016,00
     ÚZ 13351 0,00 5 065,23 5 065,23

     ÚZ 104100253 0,00 59,70 59,70

     ÚZ 104113013 0,00 119,40 119,40

     ÚZ 104513013 0,00 1 014,90 1 014,90
investiční příspěvek 845,00 845,00 845,00
z toho:
     ÚZ 00000 845,00 845,00 845,00
příspěvek na provoz 44 307,00 51 015,77 51 015,77
z toho:  
     ÚZ 00000 44 307,00 51 015,77 51 015,77
investiční příspěvek 4 685,00 3 948,00 3 948,00
z toho:
     ÚZ 00000 4 685,00 3 948,00 3 948,00

SSRZ

ASTERIX

MKS

MK

ZŠ celkem

DSH

SSmH
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příspěvek na provoz 12 983,00 11 945,58 11 945,58
z toho:  

      ÚZ 00000 12 983,00 11 945,58 11 945,58
neinvestiční dotace 0,00 14 057,30 14 057,30
z toho:  
     ÚZ 13305 0,00 13 105,00 13 105,00
     ÚZ 13351 0,00 952,30 952,30
investiční příspěvek 0,00 1 050,00 1 050,00
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 1 050,00 1 050,00
investiční dotace 0,00 139,30 139,30
z toho:  
     ÚZ 00359 0,00 139,30 139,30

297 357,00 404 753,90 404 753,90
MŠ provoz 22 511,00 23 311,00 23 311,00

ZŠ provoz 59 355,00 59 039,74 59 039,74

Ostatní př. organizace - provoz 209 030,00 211 864,57 211 864,57
z toho:
     ÚZ 00000 290 896,00 294 186,54 294 186,54
     ÚZ 00010 0,00 28,77 28,77
neinvestiční dotace 0,00 98 791,50 98 791,50
z toho:  
     ÚZ 00000 0,00 37,00 37,00
     ÚZ 00332 0,00 40,00 40,00
     ÚZ 00345 0,00 1 032,00 1 032,00
     ÚZ 00351 0,00 532,00 532,00
     ÚZ 13305 0,00 67 554,00 67 554,00
     ÚZ 13351 0,00 13 134,92 13 134,92
     ÚZ 34026 0,00 250,00 250,00
     ÚZ 34053 0,00 16,00 16,00
     ÚZ 34070 0,00 20,00 20,00
     ÚZ 35442 0,00 809,27 809,27
     ÚZ 103133063 0,00 1 860,11 1 860,11
     ÚZ 103533063 0,00 10 540,57 10 540,57
     ÚZ 104100253 0,00 59,70 59,70
     ÚZ 104113013 0,00 119,40 119,40
     ÚZ 104513013 0,00 1 014,90 1 014,90
     ÚZ 120113014 0,00 265,75 265,75
     ÚZ 120513014 0,00 1 505,88 1 505,88
investiční příspěvek 6 461,00 8 561,78 8 561,78
z toho:
     ÚZ 00000 6 461,00 8 561,78 8 561,78
investiční dotace 0,00 139,30 139,30
z toho:  
     ÚZ 00359 0,00 139,30 139,30
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 905,99 905,99

investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 2 140,02 2 140,02

Investiční příspěvek se poskytuje z rozpočtu zřizovatele.
Investiční nebo neinvestiční dotace je poskytnuta ze státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtu kraje.

Pozn.: účelové znaky                                                                   
ÚZ 00000 - příspěvek města
ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje
ÚZ 00332 - ASTERIX "Podpora technických a přírodovědných aktivit…"
ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"
ÚZ 00351 - SSmH "Protidrogová politika kraje na rok 2020"
ÚZ 00359 - SANTÉ Program na podporu zvýšení kvality soc.služeb…"
ÚZ 13305 - DSH, SSmH, SANTÉ "Poskytování sociálních služeb"
ÚZ 13351 - DSH, SSmH, SANTÉ - na odměny zaměstnanců - epidemie koronaviru
ÚZ 34026 - MKS "Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury"
ÚZ 34053 - MK "Veřejné informační služby knihoven"
ÚZ 34070 - MK "Knihovna 21. století"
ÚZ 35442 - DSH "Odměňování zdravotnických pracovníků - epidemie koronaviru"
ÚZ 103533063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU)
ÚZ 103133063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávánía (CZ)
ÚZ 104100253 - SSmH "Projekt OP Zaměstnanost", podíl kraje
ÚZ 104113013 - SSmH "Projekt OP Zaměstnanost", podíl CZ
ÚZ 104513013 - SSmH "Projekt OP Zaměstnanost", podíl EU
ÚZ 120113014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)
ÚZ 120513014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU)

SANTÉ 

Příspěvkové organizace celkem
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-15,56

-15,56

+462,63

+69,39

+393,24

538,20

538,20
+313,04

+46,96
+266,08

-10,80

-10,80
+352,00

+52,80
+299,20

0,00

0,00
+2,80

+2,80

+348,11

+52,22

+295,89

+63,32

+63,32
-11,25

-11,25
+379,27

+56,89
+322,38

+58,20

+58,20
+510,75

+65,86
+373,21

+10,75
+60,93
+37,40

+37,40
+483,36

+45,23
+256,29

+27,28
+154,56

+78,96

+78,96

+622,48

+79,22

+448,90
+14,16
+80,20
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-16,85

-16,85
+305,25

+45,79
+259,46

+7,40

+7,40
+334,91

+50,24
+284,67

0,00

0,00
+4,70

+4,70
+472,78

+70,92
+401,86

+5,00

+5,00
+315,42

+47,31
+268,11

-16,40

-16,40
+302,51

+45,38
+257,13

-13,52

-13,52
+547,90

+45,22
+256,26

+36,96
+209,46

+86,90

+86,90
+303,73

+45,56
+258,17

-3,80

-3,80
+5,30

+5,30
+263,20

+39,48
+223,72
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+800,00

+800,00
+6 317,34

+858,47
+4 864,57

+89,15
+505,15

0,00

0,00
+5,71

+5,71
+1 111,94

+166,79
+945,15

-40,64

-40,64

+57,88

+8,68
+49,20
-78,45

-78,45
+961,49

+144,22
+817,27
-110,72

-110,72
+162,87

+24,43
+138,44

0,00

0,00
+70,20

+70,20
+59,46

+8,92
+50,54
-14,44

-14,44
+303,32

+45,50
+257,82

-50,42

-50,42
+947,66

+129,49
+733,78

+12,66
+71,73
+13,84

+13,84
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+42,48

+42,48
+776,60

+116,49
+660,11
-127,56

-127,56
+181,12

+27,17
+153,95

0,00

0,00
+89,13

+75,49
+13,64

+237,78

+237,78
+905,99

+2 140,02
+44,36

+44,36
+863,41

+129,51
+733,90

+29,66

+27,16
+2,50

+1 020,23

+153,03
+867,20

-13,60

-13,60
-2,76

-2,76
+839,79

+76,73
+434,77

+49,24
+279,05
-150,00

-150,00
+49,47

+49,47
+569,20

+85,38
+483,82
-221,52

-221,52



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Rozdíl 

sl. 2 - sl. 1

-315,26

-331,40
+16,14

+7 854,97

+1 001,64
+5 676,00

+176,60
+1 000,73

+87,78

+87,78
+905,99

+2 140,02
+47,48

+47,48
+40,00

+40,00
+3 324,00

+3 324,00
+48 359,66

+40 433,00
+7 117,39

+809,27

+1 700,00

+1 700,00
-598,20

-598,20
+1 068,00

+1 032,00
+16,00
+20,00

-5 610,06

-5 622,69
+12,63

+250,00

+250,00
0,00

0,00
+20 844,23

+37,00
+532,00

+14 016,00
+5 065,23

+59,70

+119,40

+1 014,90
0,00

0,00
+6 708,77

+6 708,77
-737,00

-737,00



Rozpočtové úpravy transferů                                   

příspěvkovým organizacím

Příloha č. 3

(v tis. Kč)

Rozdíl 

sl. 2 - sl. 1

-1 037,42

-1 037,42
+14 057,30

+13 105,00
+952,30

+1 050,00

+1 050,00
+139,30

+139,30
+107 396,90

+800,00

-315,26

+2 834,57

+3 290,54
+28,77

+98 791,50

+37,00
+40,00

+1 032,00
+532,00

+67 554,00
+13 134,92

+250,00
+16,00
+20,00

+809,27
+1 860,11

+10 540,57
+59,70

+119,40
+1 014,90

+265,75
+1 505,88
+2 100,78

+2 100,78
+139,30

+139,30
+905,99

+2 140,02



Návrh rozdělení výsledků hospodaření

 příspěvkových organizací

za rok 2020 do peněžních fondů 

Příloha č. 4

(v Kč) 

MŠ Balzacova +143 270,00 143 270,00 0,00

MŠ ČSA 0,00 0,00 0,00

MŠ E. Holuba +69,80 69,80 0,00

MŠ Horymírova +69 105,44 69 105,44 0,00

MŠ Lípová +65 154,77 65 154,77 0,00

MŠ Mládí +148 397,83 70 397,83 78 000,00

MŠ Moravská +56 736,96 56 736,96 0,00

MŠ Okružní +199 723,18 179 723,18 20 000,00

MŠ Petřvaldská +238 831,65 238 831,65 0,00

MŠ Přímá +106 859,79 106 859,79 0,00

MŠ Puškinova +141 503,81 141 503,81 0,00

MŠ Radniční 0,00 0,00 0,00

MŠ Sukova +122 077,24 102 077,24 20 000,00

MŠ Švabinského +81 089,14 81 089,14 0,00

MŠ "U kamarádů" +119 971,34 79 971,34 40 000,00

MŠ U Jeslí +41 811,92 41 811,92 0,00

MŠ U Stromovky +74 394,99 24 394,99 50 000,00

MŠ U Topolů +59 895,98 39 895,98 20 000,00

MŠ celkem +1 668 893,84 1 440 893,84 228 000,00

ZŠ 1. máje +236 625,31 236 625,31 0,00

ZŠ F. Hrubína +336 366,52 336 366,52 0,00

ZŠ a MŠ Frýdecká +31 433,80 31 433,80 0,00

ZŠ Gen. Svobody +76 520,37 76 520,37 0,00

ZŠ Gorkého +67 017,05 67 017,05 0,00

ZŠ Jarošova +528 941,02 418 941,02 110 000,00

ZŠ K. Světlé 0,00 0,00 0,00

ZŠ Kpt. Jasioka +149 418,24 29 918,24 119 500,00

ZŠ M. Kudeříkové +369 752,78 349 752,78 20 000,00

ZŠ M. Pujmanové +134 588,05 134 588,05 0,00

ZŠ Mládežnická +193 378,15 193 378,15 0,00

ZŠ Moravská +34 747,86 34 747,86 0,00

ZŠ a MŠ Na Nábřeží +701 918,25 701 918,25 0,00

ZŠ a MŠ Selská +108 645,63 108 645,63 0,00

ZŠ Školní +346 649,39 146 649,39 200 000,00

ZŠ a MŠ Zelená +4 153,72 3 322,98 830,74

ZŠ Žákovská +47 080,69 37 080,69 10 000,00

ZŠ celkem +3 367 236,83 2 906 906,09 460 330,74

ASTERIX +352 395,08 300 395,08 52 000,00

DSH 0,00 0,00 0,00

MK +48 935,46 48 935,46 0,00

MKS +6 781 095,31 6 781 095,31 0,00

SSmH +4 741 934,26 3 741 934,26 1 000 000,00

SSRZ +5 042,41 5 042,41 0,00

SANTÉ +42 701,00 42 701,00 0,00

C e l k e m +17 008 234,19 +15 267 903,45 +1 740 330,74

Příspěvkové               

organizace

Výsledek hospodaření               

r. 2020
Fond odměnRezervní fond



Seznam použitých zkratek

ASTERIX  - ASTERIX - středisko volného času Havířov

č.  - číslo

DDHM  - drobný dlouhodobý hmotný majetek

DSH  - Domov seniorů Havířov, p.o.

EO  - ekonomický odbor

FI  - fond investic

FO  - fond odměn

 FKSP  -  fond kulturních a sociálních potřeb 

 Kč  -  Koruna česká 

 MK  -  Městská knihovna 

 MKS  -  Městské kulturní středisko 

 MMH  -  Magistrát města Havířova 

 MPSV  -  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 MSK  -  Moravskoslezský kraj 

 MŠ  -  mateřská škola 

 PO  -  příspěvková organizace 

 r.  -  rok 

 RF  -  rezervní fond 

 RMH  -  Rada města Havířova 

 SANTÉ  - 

 Sb.  -  sbírka 

 SSmH  -  Sociální služby města Havířova 

 SSRZ  -  Správa sportovních a rekreačních zařízení 

 SVČ  -  středisko volného času 

 tis.  -  tisíc 

 v. r.  -  vlastní rukou 

 VH  -  výsledek hospodaření 

 ZMH  -  Zastupitelstvo města Havířova 

 z.s.  -  zapsaný spolek 

 ZŠ  -  základní škola 

 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 
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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. 22.  Na základě rozhodnutí ministra vnitra ze dne 10. 2. 2021 č. j. UT-33019/2020 č. 1 

získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši 82 630,00 Kč. Tyto finanční prostředky 

jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti 

s azylovým zařízením za IV. čtvrtletí r. 2020. 

 

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

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                       82 630,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                82 630,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 23. Na základě přijatého rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka 

v Ostravě v souladu s § 47d zákona č. 359/1999 Sb., byla městu uložena povinnost vrátit část 

státního příspěvku na výkon pěstounské péče celkem ve výši 80 000,00 Kč za rok 2021.  

 

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

přijaté transfery ze státního rozpočtu snižují o částku                                      80 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OSV se s ÚZ 13010 snižují o částku                                80 000,00 Kč. 

  

 

č. 24. Na základě oznámení MPSV byla městu poskytnuta 1. část účelové dotace v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost na projekt s názvem „Otevřené a přívětivé město 

Havířov“ ve výši 703 850,25 Kč. Dotace se skládá z investiční části ve výši 570 000,00 Kč  

a neinvestiční části ve výši 133 850,25 Kč. Tato dotace nebyla rozpočtována ve schváleném 

rozpočtu na rok 2021. Nyní budou o tuto dotace navýšeny příjmy ekonomického odboru  

a výdaje organizačního odboru. 

 

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

ze státního rozpočtu zvyšují s ÚZ 104513013, org 20080 o částku                 119 761,00 Kč 

a s ÚZ 104113013, org 20080 zvyšují o částku                                                    14 090,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu zvyšují s ÚZ 104513013, org 20080 o částku                  510 000,00 Kč 

a s ÚZ 104113013, org 20080 zvyšují o částku                                                    60 000,00 Kč. 

  

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují o částku                                                 703 851,00 Kč 

dle následujícího členění: 

Investiční část celkem 570 000,00 Kč 

z toho: ÚZ 104513013, org 20080 510 000,00 Kč 

            ÚZ 104113013, org 20080 60 000,00 Kč 

Neinvestiční část celkem 133 851,00 Kč 

z toho: ÚZ 104513013, org 20080 119 761,00 Kč 

            ÚZ 104113013, org 20080 14 090,00 Kč 
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č. 25.  Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe č. 423/2011 

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

2020.  

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                                    49 455,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují                                49 455,00 Kč. 

 

 

č. 26. ZMH usn.č. 572/17ZM/2021 ze dne 25. 1. 2021 schválilo podání žádostí o státní 

účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 na realizaci 

projektu „Havířov – Asistent prevence kriminality 2021“, její přijetí a zapracování do 

rozpočtových úprav r. 2021.  Podmínkou je spoluúčast města. Zdrojem financování 

spoluúčasti města Havířova je fond bezpečnosti. Požadovaná dotace je ve výši 576 000,00 Kč 

a spoluúčast města na předmětném projektu je 116 800,00 Kč. 

 

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

ze SR s ÚZ 14032 zvyšují o částku                                                                     576 000,00 Kč. 

 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 14032 o částku                                                       576 000,00 Kč 

a současně se výdaje MP zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                      116 800,00 Kč. 

 

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

                                                                                                                              116 800,00 Kč. 

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

o částku                              116 800,00 Kč 

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

                                                                                                                              116 800,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 27. ZMH svým usn. č. 602/18ZM/2021 ze dne 1. 3. 2021 schválila poskytnutí investičního 

příspěvku ve výši 103 145,24 Kč ZŠ F. Hrubína.  Finanční prostředky jsou určeny na pořízení 

účetního programu GINIS – produkt GINIS Express SQL z důvodu končící smlouvy a licence 

a bude financován z neinvestiční nespecifikované rezervy EO. 

 

Investiční příspěvek ZŠ F. Hrubína s ÚZ 00000 se zvyšuje o částku              103 146,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                       

o částku                                                                                                                 103 146,00 Kč. 

 

 

č. 28.  RMH dne 12. 4. 2021 usn. č. 3003/67RM/2021 doporučila ZMH schválit   

ZŠ F. Hrubína předfinancování projektu „Rekonstrukce odborných učeben  

F-CH, IVT“ ve výši 8 497 898,72 Kč. Projekt byl schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

MMR, č.j. 38561/2020-55/1 dne 17. 7. 2020. Základní škole bude poskytnuta bezúročná 

návratná finanční výpomoc. Jedná se o investiční i neinvestiční finanční prostředky. Dále pak 

bude základní škole navýšen příspěvek na provoz a poskytnut investiční příspěvek - 10 % 

z celkové výše požádané dotace jako spoluúčast žadatele. Výše uvedené prostředky budou 

poskytnuty z neinvestiční rezervy EO. 

 

Výdaje ZŠ F. Hrubína se zvyšují na položce 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky 

zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                             3 911 019,00 Kč. 
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Dále pak se výdaje ZŠ F. Hrubína navýší na položce 6451 – Investiční půjčené prostředky 

zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                             3 737 091,00 Kč. 

 

Příspěvek na provoz ZŠ F. Hrubína se zvyšuje s ÚZ 00000 o částku             434 558,00 Kč. 

Investiční příspěvek ZŠ F. Hrubína se zvyšuje s ÚZ 00000 o částku              415 233,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku                

                                                                                                                           8 497 901,00 Kč.  

 

 

č. 29. RMH dne 12. 4. 2021 usn. č. 3004/67RM/2021 doporučila ZMH schválit   

ZŠ a MŠ Na Nábřeží předfinancování projektu „Modernizace odborných učeben“ ve výši 

5 211 327,00 Kč. Projekt byl schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace MMR, č.j. 

37176/2020-55/1 dne 2. 7. 2020. Základní škole bude poskytnuta bezúročná návratná finanční 

výpomoc. Jedná se o investiční i neinvestiční finanční prostředky. Dále pak bude základní 

škole navýšen příspěvek na provoz a poskytnut investiční příspěvek - 10 % z celkové výše 

požádané dotace jako spoluúčast žadatele. Výše uvedené prostředky budou poskytnuty 

z neinvestiční rezervy EO. 

 

Výdaje ZŠ a MŠ Na Nábřeží se zvyšují na položce 5651 – Neinvestiční půjčené 

prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                          4 167 475,00 Kč. 

Dále pak se výdaje ZŠ a MŠ Na Nábřeží zvýší na položce 6451 – Investiční půjčené 

prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                             522 720,00 Kč. 

 

Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Na Nábřeží se zvyšuje s ÚZ 00000 o částku   463 053,00 Kč. 

Investiční příspěvek ZŠ a MŠ Na Nábřeží se zvyšuje s ÚZ 00000 o částku     58 080,00 Kč.  

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku                

                                                                                                                           5 211 328,00 Kč.  

 

 

č. 30. Na základě ZMH usn.č. 603/18ZM/2021 ze dne 1. 3. 2021 schválilo ZŠ a MŠ Zelená 

předfinancování projektů ve výši 940 339,05 Kč. Z toho bude pro Základní školu Zelená 

poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 494 022,66 Kč na projekt „Úprava venkovního 

areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Havířov – Životice Zelená“ a 446 316,39 Kč pro  

MŠ U Křížů na projekt „Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ U Křížů, Havířov – 

Životice“. Jedná se o investiční i neinvestiční finanční prostředky. Dále pak bude základní  

i mateřské škole navýšen příspěvek na provoz a poskytnut investiční příspěvek - 15 % 

z celkové výše požádané dotace jako spoluúčast žadatele. Výše uvedené prostředky budou 

poskytnuty z neinvestiční rezervy EO.  

 

Výdaje ZŠ a MŠ Zelená se zvyšují na položce 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky 

zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                                557 826,00 Kč. 

Dále pak se výdaje ZŠ a MŠ Zelená zvýší na položce 6451 – Investiční půjčené prostředky 

zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                                382 515,00 Kč. 

 

ZŠ Zelená org 11045 292 871,00 Kč 

MŠ U Křížů  org 21045 264 955,00 Kč 

Položka 5651 – Neinvestiční půjč. prostředky… celkem  557 826,00 Kč 

ZŠ Zelená org 11045 201 153,00 Kč 
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MŠ U Křížů  org 21045 181 362,00 Kč 

Položka 6451 – Investiční půjč. prostředky … celkem  382 515,00 Kč 

 

 

Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Zelená se zvyšuje s ÚZ 00000 o částku            98 440,00 Kč. 

Investiční příspěvek ZŠ a MŠ Zelená se zvyšuje s ÚZ 00000 o částku             67 504,00 Kč. 

 

ZŠ Zelená org 11045 51 683,00 Kč 

MŠ U Křížů  org 21045 46 757,00 Kč 

Příspěvek na provoz celkem  98 440,00 Kč 

ZŠ Zelená org 11045 35 498,00 Kč 

MŠ U Křížů  org 21045 32 006,00 Kč 

Investiční příspěvek celkem  67 504,00 Kč 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku                

                                                                                                                           1 106 285,00 Kč.  

 

 

č. 31. Porada vedení dne 15. 2. 2021 souhlasila s poskytnutím bezúročné zápůjčky pro fyzické 

a právnické osoby v max. výši 50 000,00 Kč se splatností 30. 6. 2022, kdy z rozpočtu EO 

bude vyčleněno 2 000 000,00 Kč. Tyto zápůjčky budou poskytovány dle pravidel, která byla 

schválena RMH usn. 2071/47RM/2020 ze dne 25. 5. 2020. Zápůjčky bude zasílat ekonomický 

odbor, oddělení správy rozpočtu a majetku a výdajová část EO bude zvýšena o 2 000 000,00 

Kč z neinvestiční nespecifikované rezervy EO. Výdaje budou zařazeny na § 5213 – Krizová 

opatření, položku 5612 – Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským 

subjektům – fyzickým osobám a položku 5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním 

podnikatelským subjektům – právnickým osobám. 

 

Rozpočtované výdaje EO se tímto zvyšují o částku                                        2 000 000,00 Kč 

a zároveň se snižuje u EO neinvestiční nespecifikovaná rezerva o částku   2 000 000,00 Kč. 

 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 
 
č. 32.  Usnesením RMH č. 2791/62RM/2021 byl schválen nový Organizační řád Magistrátu 
města Havířova s účinností od 1. 2. 2021. Vznikla nová organizační jednotka „Odbor 
stavebního řádu a památkové péče“ (dále jen „OJ 5“), do 31.1.2021 stavební úřad, jako 
oddělení odboru územního rozvoje. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byly rozpočtovány 
příjmy této OJ u odboru územního rozvoje. Nyní budou rozpočtované příjmy ze schváleného  
i upraveného rozpočtu přesunuty pod tento odbor (OJ 5).  
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Rozpočtované příjmy OÚR se snižují na položce 1361 – Správní poplatky o částku               

                                                                                                                           1 000 000,00 Kč, 

dále se snižuje položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů o částku                

                                                                                                                                  5 000,00 Kč. 

Příjmy odboru stavebního řádu a památkové péče se zvyšují na položce 1361 – Správní 

poplatky o částku                                                                                             1 000 000,00 Kč, 

dále se zvyšuje položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů o částku                

                                                                                                                                  5 000,00 Kč. 

 

  

č. 33.  Na základě požadavku organizačního odboru bude částka 5 000 000,00 Kč přesunuta 

odboru územního rozvoje. Tuto částku měl organizační odbor ve výdajích schváleného 

rozpočtu na rok 2021 na rekonstrukci střech D, H, B budovy Radnice rozpočtován na 

investiční položce 6121 – Budovy, haly a stavby. Realizaci této akce bude provádět odbor 

územního rozvoje, oddělení investic.  

 

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 00000 snižují o částku                            5 000 000,00 Kč 

a výdaje OÚR se s ÚZ 00000 zvyšují o částku                                                5 000 000,00 Kč. 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 34. V příjmové části rozpočtu na rok 2021 byly rozpočtovány investiční dotace na akci 

„Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy – zateplení“ ve 

výši 2 316 000,00 Kč, město obdrželo platbu ve výši 2 297 061,13, tedy o 18 938,87 Kč méně 

než bylo rozpočtováno. Dála pak na akci „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, 

detašované pracoviště U Školy – vzduchotechnika s rekuperací“ byla v příjmech města 

rozpočtována částka 797 000,00 Kč, město obdrželo platbu ve výši 791 529,24 Kč, tedy  

o 5 470,76 Kč méně než bylo rozpočtováno. Jedná se o konečné platby, realizace akcí byla 

ukončena v roce 2020. V rámci vyrovnanosti rozpočtu budou o rozdíl mezi přijatými  

a obdrženými dotacemi sníženy výdaje OÚR. 

 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

SR: 

s ÚZ 106515974, org 18015 o částku                                                      18 938,00 Kč, 

s ÚZ 106515974, org 19052 o částku 5 470,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje OÚR se s ÚZ 00000 snižují o částku                              24 408,00 Kč. 

 

 

č. 35. V příjmové části rozpočtu na rok 2021 byly rozpočtovány investiční dotace na akci 

„Snižování spotřeby energie MŠ Okružní, vzduchotechnika s rekuperací“ ve výši 950 000,00 

Kč, město obdrželo platbu ve výši 852 660,41 Kč, tedy o 97 339,59 Kč méně než bylo 

rozpočtováno. Dála pak na akci „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, zateplení“ byla 

v příjmech města rozpočtována částka 1 979 000,00 Kč, město obdrželo platbu ve výši 

1 967 997,03 Kč, tedy o 11 002,97 Kč méně než bylo rozpočtováno. Jedná se o konečné 
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platby, realizace akcí byla ukončena v roce 2020. V rámci vyrovnanosti rozpočtu budou  

o rozdíl mezi přijatými a obdrženými dotacemi sníženy výdaje OÚR. 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

SR: 

s ÚZ 106515974, org 18051 o částku                                                        11 003,00 Kč, 

s ÚZ 106515974, org 20058 o částku 97 339,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje OÚR se s ÚZ 00000 snižují o částku                           108 342,00 Kč. 

 

 

č. 36. V rámci finančního vypořádání roku 2020 získalo město finanční prostředky na 

dofinancování překročených výdajů dotace v souvislosti s konáním společných voleb do 

Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 482 582,58 Kč. Tyto příjmy budou 

zdrojem FRR. 

 

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

vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů s ÚZ 98193 zvyšuje  

o částku                                                                                                                482 583,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                                482 583,00 Kč. 

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

zvyšují o částku                                                                                                    482 583,00 Kč 

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

fondům se zvyšují o částku                                                                                 482 583,00 Kč. 

 

 

č. 37. Na základě dosažené skutečnosti v příjmové části rozpočtu OŠK na položce 2229 – 

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

o vratky průtokových dotací. Tyto finanční prostředky jsou prostřednictvím zřizovatele 

zasílány OŠK poskytovateli dotace do státního rozpočtu. Tyto vratky nejsou rozpočtovány ve 

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

výdajová část rozpočtu OŠK. 

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

a podobné příjmy zvyšují o částku                                                                      78 793,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OŠK se zvyšují o částku                                                    78 793,00 Kč. 

 

 

č. 38. Odbor Kancelář primátora požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2020 ve výši 134 266,00 Kč. Jedná se o finanční prostředky na výdaje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů Havířov – Město a Havířov – Životice. Tyto nevyčerpané prostředky se 

staly součástí výsledku hospodaření za rok 2020, který je převáděn na účet FRR proto nyní 

bude zapojen FRR do výdajů KP. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje KP zvyšují s ÚZ 00010 o částku                       134 266,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 134 266,00 Kč, 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                     134 266,00 Kč. 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                    134 266,00 Kč. 
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č. 39. Na účet města byl přisána dne 19. 2. 2021 částka 40 000,00 Kč, jedná se finanční 

prostředky přijaté na základě darovací smlouvy uzavřené dne 9. 2. 2021 mezi dárcem  

Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s. se sídlem v Brně a Statutárním městem Havířov. 

Prostředky jsou určené na rozvoj a podporu dobrovolné hasičské činnosti a bude použita pro 

jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov – Životice. O tuto částku budou zvýšený příjmy 

i výdaje odboru Kancelář primátora. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy KP na položce 2321 – Přijaté neinvestiční dary zvyšují  

o částku                                                                                                                   40 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje KP s ÚZ 00000 se zvyšují o částku                                   40 000,00 Kč. 

 

 

č. 40. OÚR požádal o převedení nevyčerpaných prostředků roku 2020 z Fondu nájemního 

bydlení (dále „FNB“). Tyto finanční prostředky požaduje OÚR na krytí dvou akcí, týkající se 

bytového fondu MRA, s.r.o., které byly v roce 2020 financovány z FNB. Finanční prostředky 

budou použity na zpracování projektových dokumentací níže uvedených akcí:  

 
č.st. Název akce Částka v Kč 

19066 Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 17, Havířov - Město 700 000,00 

19068 Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 23 - 33, Havířov - Město 600 000,00 

Celkem 1 300 000,00 

 

Rozpočtované výdaje OÚR se s ÚZ 00114 zvyšují o částku                          1 300 000,00 Kč. 

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

FNB (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              1 300 000,00 Kč. 

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

zvyšuje o částku                                                                                                1 300 000,00 Kč 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                 1 300 000,00 Kč. 

 

 

č. 41. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OJ 5, OSV 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. Od 1. 2. 2021 

vznikla nová organizační jednotka „Odbor stavebního řádu a památkové péče“ („OJ 5“).  

Položka 2329 ve schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb. 

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

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                        15 500,00 Kč, 

OJ 5 se zvyšuje příjem o částku                                                                            15 000,00 Kč, 

OSV se zvyšuje příjem o částku                                                                              1 500,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                          4 888 000,00 Kč. 

 

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

nezařazených snižují o částku                                                                          4 920 000,00 Kč. 

 

 

č. 42. 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. 
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Pro MP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů zvyšuje příjem  

o částku                                                                                                                 194 000,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                      194 000,00 Kč. 

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

                                                                                                                               194 000,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 194 000,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 43. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto 

příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. 

 

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

subjektů zvyšují o částku                                                                                       11 344,00 Kč 

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

fondu o částku                                                                                                    144 261,00 Kč 

a na položce 1335 – Poplatky za odnětí pozemků funkcí lesa o částku                  841,00 Kč. 

 

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                    156 446,00 Kč. 

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

                                                                                                                               156 446,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 156 446,00 Kč. 

 

 

č. 44. Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru na položce 1383 – Zrušený 

odvod výherních hracích přístrojů dochází k úpravě FVPA, na který jsou převáděny 

prostředky, které město získá podle zákona o dani z hazardních her. Jedná se o příjmovou  

položku, která se ve schváleném rozpočtu nerozpočtuje,  účtují se zde na základě skutečnosti 

pouze dobíhající části odvodu z loterií a jiných podobných her z předchozích let.  

  

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG na položce 1383 – Zrušený odvod výherních 

hracích přístrojů o částku                                                                                  419 718,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                                419 718,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                                 419 718,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním 

fondům o částku                                                                                                  419 718,00 Kč.  

 

 

č. 45. Na účet města byla dne 8. 3. 2021 připsána platba za koupi motorového vozidla ve výši 

150 000,00 Kč, která je účtována na příjmové položce 3113 – Příjmy z prodeje ostatního 

hmotného dlouhodobého majetku. Na této příjmového položce nemá organizační odbor 

rozpočet, proto je nyní potřeba tuto položku upravit a zároveň budou o tyto prostředky 

zvýšeny výdaje organizačního odboru. 
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Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG na položce 3113 – Příjmy z prodeje ostatního 

hmotného dlouhodobého majetku o částku                                                     150 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00000 se zvyšují o částku                            150 000,00 Kč.  

 

                                                                                                                            

č. 46.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro níže uvedené příspěvkové organizace  

v celkové výši 9 382,00 Kč. Organizace si škodu hradily z vlastních zdrojů.  

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

                                                                                                                                  9 382,00 Kč. 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 se zvyšuje pro tyto příspěvkové organizace:             

 

ZŠ Školní o částku 1 194,00 Kč 

ASTERIX o částku 8 188,00 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. 20.  Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 15/1787 ze dne 5. 3. 2020 a na základě Smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 5. 3. 2020 obdrží město 

Havířov účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje. Tato dotace je určena pro 

příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova na financování služeb v projektu 

„Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021“ realizovaného v rámci „Operačního 

programu Zaměstnanost“. 

 

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

krajů zvyšují o částku                                                                                       1 194 000,00 Kč 

v následujícím členění: 

 
Název sociální služby ÚZ Částka v Kč 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 104100253 59 700,00 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 104113013 119 400,00 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 104513013 1 014 900,00 

 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro SSmH na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                              1 194 000,00 Kč 

v následujícím členění: 

 
Název sociální služby ÚZ Částka v Kč 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 104100253 59 700,00 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 104113013 119 400,00 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 104513013 1 014 900,00 

Dotace podléhá vyúčtování. 
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č. 21. 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 

1068 397 679,00 70 179,00 

1046 670 860,00 118 387,00 

Celkem 1 068 539,00 188 566,00 

 

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 Jarošova 1068 397 679,00 70 179,00 467 858,00 

ZŠ M. Pujmanové 1046 670 860,00 118 387,00 789 247,00 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 47. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla poskytnuta 

Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši 3 149 430,09 Kč Základní škole Mládežnická 

na projekt „Modernizace odborné učebny F - Ch“.  

 

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

ze SR zvyšují  

s ÚZ 107517016, org 1074 o částku                                                                    747 883,00 Kč, 

s ÚZ 107117015, org 1074 o částku                                                                      43 994,00 Kč. 

 

Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

ze SR zvyšují  

s ÚZ 107517969, org 1074 o částku                                                                 2 226 580,00 Kč, 

s ÚZ 107117968, org 1074 o částku                                                                    130 976,00 Kč. 

 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ Mládežnická na položce  

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  

s ÚZ 107517016, org 1074 o částku                                                                    747 883,00 Kč, 

s ÚZ 107117015, org 1074 o částku                                                                      43 994,00 Kč. 

 

Dále pak se zvyšuje investiční dotace pro ZŠ Mládežnická na položce  

6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  

s ÚZ 107517969, org 1074 o částku                                                                 2 226 580,00 Kč, 

s ÚZ 107117968, org 1074 o částku                                                                    130 976,00 Kč. 

 

 

č. 48. Na základě usn. zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/39 ze dne 17. 12. 2020 

 a následně uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dne 
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10. 2. 2021, získá Městská knihovna Havířov neinvestiční dotaci ve výši 1 361 000,00 Kč na 

zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji. Dotace bude 

v průběhu roku poskytnuta ve dvou částkách.  

 

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

krajů s ÚZ 345 zvyšují o částku                                                                     1 361 000,00 Kč. 

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

zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 345 o částku                             1 361 000,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 
 

č. 49. 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 ZŠ Žákovská. 

 

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 

1060 732 392,00 129 246,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro ZŠ Žákovská neinvestiční dotace na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

ZŠ Žákovská 1060 732 392,00 129 246,00 861 638,00 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 
 

č. 50. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 3/230 ze dne  

17. 3. 2021 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

získá město finanční prostředky ve výši 44 475 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro 

příspěvkovou organizaci Domov seniorů Havířov na financování běžných výdajů 

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

s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je zasílána ve dvou splátkách, první splátka ve 

výši maximálně 60 % částky dotace, druhá splátka ve výši zbývající nevyplacené částky. 

 

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

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                        44 475 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Domov seniorů Havířov na položce 5336 – 

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                     

                                                                                                                         44 475 000,00 Kč. 

 

 

č. 51. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 3/230 ze dne  

17. 3. 2021 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

získá město finanční prostředky ve výši 13 956 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro 

příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 
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Havířov na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů  

a forem sociálních služeb, a to souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je 

zasílána ve dvou splátkách, první splátka ve výši maximálně 60 % částky dotace, druhá 

splátka ve výši zbývající nevyplacené částky. 

 

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

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                        13 956 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                                        13 956 000,00 Kč. 

 

 

č. 52. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 3/230 ze dne  

17. 3. 2021 a na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

získá město finanční prostředky ve výši 14 779 000,00 Kč. Jsou účelově určeny pro 

příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova na financování běžných výdajů 

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

s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Dotace je zasílána ve dvou splátkách, první splátka ve 

výši maximálně 60 % částky dotace, druhá splátka ve výši zbývající nevyplacené částky. 

 

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

od krajů s ÚZ 13305 o částku                                                                        14 779 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro Sociální služby města Havířova na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                     

                                                                                                                         14 779 000,00 Kč. 

 

Závěr 
 

Po II. rozpočtových úpravách r. 2021 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 533 755,00 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 562 394,15 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozímu 

upravenému rozpočtu o 81 262,72 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými průtokovými 

dotacemi pro příspěvkové organizace poskytující sociální služby – DSH, SSmH a SANTÉ. 

 

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 

Upravený  

rozpočet II. r. 2021 

tř. 1 - daňové příjmy 72,27 72,13 68,30 

tř. 2 - nedaňové příjmy 2,28 2,30 2,23 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,17 0,17 0,17 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 74,72 74,60 70,70 

tř. 4 - přijaté transfery 25,28 25,40 29,30 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 984 123,61 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 2 803,81 tis. Kč a jejich upravený 
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rozpočet je 971 360,85 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 81 561,04 tis. Kč než schválený rozpočet a dosáhly 

hodnoty 2 012 762,76 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 

1 549 560,90 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti předchozímu 

upravenému rozpočtu zvýšila o 93 510,11 tis. Kč, kde se jedná především o průtokové dotace 

a poskytnuté návratné finanční výpomoci PO. 

 

Po druhých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 450 070,29,00 tis. Kč 

na částku  - 450 368,61 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. 

Upravený 

rozpočet II. 

FRR 215 185,00 233 569,12 237 150,00 161 159,35 161 507,66 

FRHA 24 738,00 26 122,62 13 757,00 15 141,62 15 141,62 

FŽP 1 041,00 1 369,49 791,00 1 119,49 1 275,94 

FNB 58 859,00 71 182,16 2 563,00 8 176,16 6 876,16 

FB 1 033,00 1 195,15 683,00 920,15 997,35 

FVPA 3 076,00 5 460,50 2 095,00 4 479,50 4 899,22 

Celkem účelové fondy 303 932,00 338 899,04 257 039,00 190 996,27 190 697,95 

SF 3 597,00 4 016,76 3 602,00 4 021,76 4 021,76 

ZBÚ 137 758,00 246 472,52 0,00 0,00 0,00 

Celkem 445 287,00 589 388,32 260 641,00 195 018,03 194 719,71 

 

 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                        

r. 2021  

Upravený  

rozpočet č. I. 

+přesuny  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet II. 

r. 2021 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 20 171,00 18 226,31 15 410,80 

rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 792,00 1 792,00 1 792,00 

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

vklad k navýšení základ.kapitálu spol.CEVYKO, a.s. 6 300,00 6 300,00 6 300,00 

Rezerva na předfinancování projektů ITI (IROP)  

– ZŠ F. Hrubína, ZŠ a MŠ Na Nábřeží 
14 000,00 14 000,00 0,00 

financování případného výpadků dotací z kraje pro DSH, 

SSmH, SANTÉ 
17 500,00 17 500,00 17 500,00 

rezerva na jednotný účetní program pro PO 3 000,00 3 000,00 2 896,85 

rezerva na „Firewally“ 5 100,00 0,00 0,00 

Celkem 72 863,00 65 818,31 48 899,65 
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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 +1 562 394,15 

Výdaje celkem -2 012 762,76 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 000,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +563 821,97 

z toho: FRR 315 048,17  

 FRHA 10 986,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 220 125,00  

 FB 466,80  

 FVPA 10 000,00  

 SF 6 946,00  
Příjmy fondů -174 241,75 

z toho: FRR 1 602,58  

 FRHA 5,00  

 FŽP 156,45  

 FNB 155 819,00  

 FB 269,00  

 FVPA 9 438,72  

 SF 6 951,00  
Konečný stav k 31.12.2021 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 246 472,52 
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Příloha - stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu  

 

Hodnotící list lokalita č. 1 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu 

Havířov 

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

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

 

1. Základní údaje  

1.1.Navrhovatel: 

(jméno, adresa) 

 Ing. Martin Pšenica, U Potůčku 80/2, 739 32 

Vratimov 

1.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku)  

pozemek parc.č. 840/4 k.ú. Bludovice,  

zahrada 262 m
2
,  

pozemek parc.č. 843/2 k.ú. Bludovice,  

zahrada 1 268 m
2 

,  

vlastník navrhovatel 

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.11.2018, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚP 

Havířov  

Pozemky parc.č.  840/4, 843/2 se nachází v 

zastavěném území,  

západní část pozemků je zařazena do stabilizované 

plochy obytné smíšené venkovské (SV) a východní 

část pozemků je zařazena do návrhové plochy 

smíšené výrobní (VS). 

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

zařadit východní část část pozemků parc.č. 840/4, 

843/2 v k.ú. Bludovice do plochy obytné smíšené 

venkovské (SV) 

 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz. pozn. 2) 

§ 46 odst. 2, 3 SZ 

 

3. Stanovisko pořizovatele 

§ 46 odst. 3 SZ 

Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit samostatnou změnu Územního plánu 

Havířov v lokalitě č. 1 na pozemcích parc.č. 840/4, 843/2 k.ú. Bludovice a doporučuje z 

efektivního a hospodárného důvodu prověřit předložený návrh na změnu územního plánu až 

v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022. 

Dle Územního plánu Havířov se pozemky parc.č. 840/4, 843/2 k.ú. Bludovice nachází 

v zastavěném území. Západní část pozemků parc.č. 840/4, 843/2 se nachází ve stabilizované 

ploše obytné smíšené venkovské (SV) a východní část předmětných pozemků je zařazena do 

návrhové plochy smíšené výrobní (VS). 

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

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

výsledků projednané zprávy o vyhodnocení územního plánu, kterou pořizovatel předloží 

zastupitelstvu města. Z těchto důvodů doporučujeme možnost prověřit předložený návrh na 

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

04/2018 – 04/2022. 

Z podání navrhovatele dále vyplývá, že požaduje, aby předložený návrh na pořízení změny na 

části pozemků parc.č. 840/4, 843/2 k.ú. Bludovice byl prověřen v rámci další aktualizace 

územního plánu v tomto případě v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za 

období 04/2018 – 04/2022.  
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Okrajem západní části pozemku parc.č. 840/4 podél komunikace vede stávající trasa řadu 

pitné vody, středotlakého plynovodu a gravitační stoka splaškové kanalizace.  

 

 

Pozn. 

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

z aktuálních územně analytických podkladů. 

 

Vysvětlivky, seznam zkratek: 

ÚP -         územní plán 

SZ -          stavební zákon 

KN -       katastr nemovitostí 

 

 

 

 

snímek z katastrální mapy 
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 Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 

 

 

letecký snímek  
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orientační vymezení pozemků 
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Příloha - stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu  

 

Hodnotící list lokalita č. 2 posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu 

Havířov 

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

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

 

1. Základní údaje  

1.1.Navrhovatel: 

(jméno, adresa) 

Jiří Krysta, Mlýnská 762, 739 23 Stará Ves nad 

Ondřejnicí 

 

11.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 4647/1 k.ú. Havířov – město, orná 

půda, rozloha 1 776 m2,  

vlastník navrhovatel 

 

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.11.2018, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚP 

Havířov 

pozemek parc.č. 4647/1 se nachází v nezastavěném 

území, je součástí stabilizované plochy zemědělské 

- orná půda, trvalé travní porosty - Z 

- třída ochrany ZPF II/BPEJ 6.43.10 

- odvodněné pozemky  

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

zařadit pozemek do ploch pro bydlení pro výstavbu 

rodinného domu  

 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz Pozn. 2) 

§ 46 odst. 2, 3 SZ 

 

3. Stanovisko pořizovatele 

§ 46 odst. 3 SZ 

Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov 

v lokalitě č. 2 na pozemku parc.č. 4647/1 v k.ú. Havířov – město z důvodu ochrany 

zemědělského půdního fondu, kde je zemědělské půda zařazena do II. třídy ochrany. 

Dle Územního plánu Havířov úplného znění po změně č. 4 je pozemek součástí nezastavěného 

území a je zařazen do stabilizované plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty (Z).  

Předmětný pozemek se nachází v území, kde je kultura zemědělské půdy zařazena do II. třídy 

ochrany. Podle ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu") je nutno 

pro nezemědělské účely použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a 

nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách 

stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením 

přežilých budov a zařízení. 

Dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy 

ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem 

ochrany zemědělského půdního fondu.  

V tomto případě návrh na vymezení nové zastavitelné plochy pro výstavbu rodinného domu 

na zemědělské půdě s II. třídou ochrany nelze specifikovat za veřejný zájem, který převažuje 

nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.    

Pořizovatel dále upozorňuje na ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona, že cílem a úkolem 

územního plánování je nutno chránit volnou krajinu zbytky volné přírody na území obce. 
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Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem již 

vymezené zastavitelné plochy. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro 

hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 

nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou 

požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při 

navázání na dosavadní urbanistický a stavební vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním 

z cílů a úkolů územního plánování je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a 

civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a architektonického dědictví a s ohledem na 

to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Z toho vyplývá, že zastavitelné plochy se 

vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť by navazovaly na soustředěnou stávající 

zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 

atraktivnost pro stávající zástavbu. 

Dostatečné a optimální množství zastavitelných ploch je řešeno vydanou změnou územního 

plánu a další zastavitelné plochy budou prověřeny v následné Zprávě o uplatňování územního 

plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022, neboť dle ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona lze 

jedině změnou územního plánu vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě prokázání 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.  

Východní okraj pozemku se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV. 

 

Pozn. 

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

z aktuálních územně analytických podkladů. 

2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 

území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 

Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 

uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 

Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 

územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch. 

 

Vysvětlivky, seznam zkratek: 

ÚP - územní plán 

SZ - stavební zákon 

KN - katastr nemovitostí 

ZPF -  zemědělský půdní fond 

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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snímek z katastrální mapy 

 

 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 
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letecký snímek  

 

orientační vymezení pozemku 

 


	USN 19. ZMH, 26.04.2021 - web
	HLASOVÁNÍ 19. ZMH
	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_00019
	Hlasování_00020
	Hlasování_00021
	Hlasování_00022
	Hlasování_00023
	Hlasování_00024
	Hlasování_00025
	Hlasování_00026
	Hlasování_00027
	Hlasování_00028
	Hlasování_00029
	Hlasování_00030
	Hlasování_00031
	Hlasování_00032
	Hlasování_00033
	Hlasování_00034
	Hlasování_00035
	Hlasování_00036
	Hlasování_00037
	Hlasování_00038
	Hlasování_00039
	Hlasování_00040
	Hlasování_00041
	Hlasování_00042
	Hlasování_00043
	Hlasování_00044
	Hlasování_00045
	Hlasování_00046

	Pořadač 19. zmh
	616.01     Příloha - Program 19. ZMH
	620.01     Příloha - Informativní zpráva
	622.01     Příloha - Žádost ředitelky
	623.01     Příloha č. 1 - Rozhodnutí
	623.03     Příloha č. 3 - Smlouva
	624.01     Příloha č. 1 - Rozhodnutí
	624.03     Příloha č. 3 - Smlouva
	625.01     Příloha č. 1 - Rozhodnutí
	625.03     Příloha č. 3 - Smlouva
	626.01     Příloha č. 1 - Rozhodnutí
	626.03     Příloha č. 3 - Smlouva
	627.01     Příloha - Přijetí daru, soupis majetku
	628.01     Příloha č. 1 - Předmět prodeje
	640.02     Příloha č. 2 - Úplné znění nájemní smlouvy
	647.01     Příloha č. 1 - ke ZL SSRZ Havířov
	648.00     DŮVODOVÁ ZPRÁVA
	648.01     Příloha č. 1 - Výsledky hospodaření PO
	648.02     Příloha č. 2 - Hospodaření PO
	648.03     Příloha č. 3 - transfery PO
	648.04     Příloha č. 4 - Návrh rozdělení HV
	648.05     Příloha č. 5 - Seznam zkratek
	649.01     Příloha č. 1 - Rozpis RÚ II.r.2021 ZMH
	651.01     Příloha č. 1 - Stanovisko OÚR 1
	651.02     Příloha č. 2 - Stanovisko OÚR 2


