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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
přijatých na 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 13.12.2021 

 
750/22ZM/2021 - Schválení předsednictva 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021  
 
751/22ZM/2021 - Schválení programu 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021 
 
752/22ZM/2021 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 22. zasedání ZMH, konaného  

dne 13.12.2021 
 
753/22ZM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 20.09.2021 
 
754/22ZM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 22. ZMH 
 

755/22ZM/2021 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu  

                              – návrh na rok 2022 

 

756/22ZM/2021 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu Slezská 2-4  

                              Havířov-Město 

 

757/22ZM/2021 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  

 

758/22ZM/2021 - Zvýšení příspěvku na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO 

 

759/22ZM/2021 - Snížení příspěvku na provoz – ZŠ Pujmanové Havířov 

 

760/22ZM/2021 - Směna pozemků v k. ú. Prostřední Suchá 

 

761/22ZM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá 

 

762/22ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1148, k. ú. Bludovice 

 

763/22ZM/2021 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové organizaci  

                              SSRZ Havířov 

 

764/22ZM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – „Notebooky pro MŠ“ 

 

765/22ZM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – projekt „Bubnujeme  

                              s fantazií“ 

 

766/22ZM/2021 - Záměr prodeje a pronájmu pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121,  

                              k. ú. Dolní Datyně  

 

767/22ZM/2021 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o zvýšení příspěvku  

                              na provoz 

 

768/22ZM/2021 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2021 

 

769/22ZM/2021 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 126. - 172.  

 

770/22ZM/2021 - Rozpočet města Havířova na rok 2022 



 
Usnesení z 22. zasedání ZMH 

konaného dne 13.12.2021 

3 

771/22ZM/2021 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého  

                              výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2023 a 2024  

 

772/22ZM/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2024 

 

773/22ZM/2021 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova 

 

774/22ZM/2021 - Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník Havířov z.s. 

 

775/22ZM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 1/2018  

 

776/22ZM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022 

 

777/22ZM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  

                              města Havířova 

 

778/22ZM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě RÚT Havířov, sociální rehabilitace  

 

779/22ZM/2021 - Žádost o souhlas k nabytí stavby neevidované v katastru nemovitostí 

 

780/22ZM/2021 - Vize města 2020+ - Schválení Akčního plánu na období 2022-2023 a  

                              vyhodnocení Akčního plánu za období 2020-2021 

 

781/22ZM/2021 - Smlouva o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Programu  

                              Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 

 

782/22ZM/2021 - Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu SMH v rámci 4. výzvy  

                              kotlíkových dotací (2021 – 2027)             

 

783/22ZM/2021 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad 

 

784/22ZM/2021 - Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování  

                              kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2022 

 

785/22ZM/2021 - Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování  

                              vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 2022 

 

786/22ZM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje OZV č. 8/2019 

 

787/22ZM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů nerealizovaných akcí z účetní evidence města 

 

788/22ZM/2021 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

789/22ZM/2021 - Plán prevence kriminality na rok 2022 

 

790/22ZM/2021 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

                              Havířova v roce 2022                               

 

791/22ZM/2021 - ENVEZ, a.s. - akcionářská smlouva s ČEZ ESCO, a.s. 

 

792/22ZM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku 
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793/22ZM/2021 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2021 

 

794/22ZM/2021 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH  

 

795/22ZM/2021 - Návrh na pověření KV ZMH k prošetření podnětu  

 
796/22ZM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 
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U S N E S E N Í 
z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 13.12.2021 

 

750/22ZM/2021 - Schválení předsednictva 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 13. prosince 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  

 

 

751/22ZM/2021 - Schválení programu 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 13.12.2021 dle přílohy upraveno takto: 

doplnění o bod č. 48 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021 

 

 

752/22ZM/2021 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 22. zasedání ZMH, konaného  

dne 13.12.2021____________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 13.12.2021  

 

paní PaedDr. Miladu HALÍKOVOU (KSČM) 

pana Mgr. Rudolfa ŠIMKA (HpH) 
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753/22ZM/2021 - Zpráva o ověření zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 20.09.2021____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 20.09.2021 

 

 

754/22ZM/2021 - Kontrola plnění usnesení pro 22. 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: 

 

860/22ZM/2017 Darování pozemků v k. ú. Havířov–město do majetku  

ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR   

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

673/20ZM/2021 Výkup pozemků v majetku GasNet s.r.o. 

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

522/16ZM/2020 Prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality ve 

městě Havířově na období 2017-2020 

674/20ZM/2021 Nabytí nemovitostí v majetku ČR-Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových 

695/20ZM/2021 Náklady na provoz mobilní ledové plochy – navýšení 

příspěvku na provoz na rok 2021 p. o. SSRZ Havířov 

696/20ZM/2021 Přestavba mobilního kluziště na hřiště s celoročním 

provozem, žádost SSRZ Havířov - navýšení příspěvku 

zřizovatele 

703/20ZM/2021 CEVYKO a.s. – Dodatek č. 1 k Akcionářské smlouvě, 

zvýšení základního kapitálu 

710/21ZM/2021 Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a 

kultury  

711/21ZM/2021 Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Moravská Havířov 

712/21ZM/2021 Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, 

zvýšení příspěvku  

na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO 

715/21ZM/2021 Prodej pozemku parc. č. 4100/1, k. ú. Havířov-město 

716/21ZM/2021 Prodej pozemků parc. č. 873/5, 872/2, 871/5, k. ú. 

Bludovice 

717/21ZM/2021 Prodej pozemků spol. Heimstaden Czech s.r.o. 

720/21ZM/2021 Prodej pozemku parc. č. 1880/3, k. ú. Bludovice 
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721/21ZM/2021 Prodej pozemku parc. č. 1028/17 a části pozemku parc.  

č. 1028/2, k. ú. Šumbark 

729/21ZM/2021 Vynětí majetku z hospodaření, předání majetku 

k hospodaření a darování 

majetku příspěvkovým organizacím 

738/21ZM/2021 Poskytnutí návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů 

747/21ZM/2021 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy 11/2021 

Regiony 2021 - Regionální sportovní infrastruktura  

2020-2024 

749/21ZM/2021 Návrh na poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10  

 

 

755/22ZM/2021 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu  

                              – návrh na rok 2022________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2022 včetně finančního plánu 

údržby domovního fondu města Havířova na r. 2022 dle příloh č. 1 a č. 2 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zapojení prostředků z Fondu nájemního bydlení na investice do domovního 

fondu města Havířova na rok 2022 dle přílohy č. 3 

 

 

756/22ZM/2021 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu Slezská 2-4  

                              Havířov-Město____________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prominutí smluvní pokuty za prodlení s provedením stavby „Rekonstrukce 

obytného domu na ul. Slezská 2-4, č.p. 766, 767, Havířov - Město“ dle Smlouvy 

o dílo č. 62/MRA/21 ze dne 10. 2. 2021, uplatněné vůči zhotoviteli  

MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava,  

IČO: 27776506, tak, že z celkové smluvní pokuty ve výši 267.600,45 Kč  

se promíjí částka 160.560,27 Kč (tj. 60 %)  

 

 

757/22ZM/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 na dofinancování plavání  

ve výši 19 500,00 Kč příspěvkové organizaci města:  
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Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958114  
 

u k l á d á 

 

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

uvedené usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: prosinec 2021 

 

 

758/22ZM/2021 - Zvýšení příspěvku na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO_____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkovým organizacím města: 

 

I. zvýšení příspěvku na provoz na školení a pořízení účetního programu  

   GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

 

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

     IČO: 709582 20 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši  

     7 260,00 Kč včetně   DPH 

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

     IČO: 70958246 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

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

     IČO: 48805475 ve výši 7 260,00 Kč včetně DPH 

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

     IČO: 62331230 ve výši   56 860,32 Kč včetně DPH 

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

     příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 50 965,20 Kč včetně DPH 

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

     organizace, IČO: 70958122 ve výši 62 881,28 Kč včetně DPH 

 

II. poskytnutí investičního příspěvku na pořízení účetního programu  

    GORDIC – produkt GINIS Express SQL takto: 

 

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

    IČO: 709582 20 ve výši 81 737,92 Kč včetně DPH 

2. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 ve výši  

     81 774,22 Kč včetně DPH 

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

     IČO: 70958246 ve výši 81 832,30 Kč včetně DPH 

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

     IČO: 48805475 ve výši 88 206,58 Kč včetně DPH 

 

 

 



 
Usnesení z 22. zasedání ZMH 

konaného dne 13.12.2021 

9 

u k l á d á 

 

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

uvedené usnesení 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: prosinec 2021 

 

 

759/22ZM/2021 - Snížení příspěvku na provoz – ZŠ Pujmanové Havířov__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola  

Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475  

ve výši 179 384,27 Kč 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru: 

1. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 snížení příspěvku na  

    provoz ve výši 179 384,27 Kč výše uvedené příspěvkové organizaci 

2. zapracovat do Návrhu rozpočtu města Havířova v rámci příspěvku na provoz  

    výše uvedené příspěvkové organizaci finanční prostředky ve výši 295 652,54  

    Kč včetně DPH pro rok 2022, ve výši 295 652,64 Kč včetně DPH pro rok 2023  

    a ve výši 73 912,91 Kč včetně DPH pro rok 2024 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: prosinec 2021 

 

 

760/22ZM/2021 - Směna pozemků v k. ú. Prostřední Suchá______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

směnu části pozemku parc. č. 1195/111, nově dle geometrického plánu č. 3310-

64/2021, označený jako pozemek parc. č. 1195/366, k. ú. Prostřední Suchá,  

o výměře 7 m2, ve vlastnictví paní A. B., ………………………., za část pozemku 

parc. č. 1195/1, nově dle geometrického plánu č. 3310-64/2021, označený jako 

pozemek parc. č. 1195/364, k. ú. Prostřední Suchá, o výměře 7 m2, ve vlastnictví 

statutárního města Havířov, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod 

garáží, bez finančního vyrovnání 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem směnné smlouvy 
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u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit směnnou smlouvu v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                                

Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31.03.2022 

 

 

761/22ZM/2021 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, zastavěná plocha a nádvoří,  

o výměře 21 m2, k. ú.  Prostřední Suchá, pod již postavenou garáží, panu S. K., 

………………………. 

 

762/22ZM/2021 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1148, k. ú. Bludovice______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 1148, o výměře cca 81 m2, k. ú. Bludovice 

manželům R. a D. K., bytem ………………………. za účelem výstavby 

parkoviště pro soukromá vozidla 

 

 

763/22ZM/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, 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, od 1. 1. 2022 a to 

těchto staveb, včetně jejich součástí a příslušenství: 

 

a) fontána Jitřenka, ul. Dlouhá třída, Havířov-Město, inv. číslo 00000005215,  

v účetní ceně 1.175.803,70 Kč a socha Tři pilíře na fontáně Jitřenka,  

ul. Dlouhá třída, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000000496, v účetní ceně 400.000,00 Kč 

 

b) fontána Sedmikráska, ul. Hlavní třída, prostranství u budovy Magistrátu 

města Havířova, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000011422, v účetní ceně 1.714.990,50 Kč 
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c) fontána Brána s kyvadlem a pramenem, náměstí Republiky, Havířov-Město,   

    inv. číslo 000000012005, v účetní ceně 1.472.278,32 Kč  

a socha Brána s kyvadlem, náměstí Republiky, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000011698, v účetní ceně 5.692.518,00 Kč  

a vodovodní přípojka k fontáně Brána s kyvadlem a pramenem, náměstí  

    Republiky, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000012002, v účetní ceně 66.759,00 Kč 

 

d) fontána Severka, prostranství u budovy Severky, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000017865, v účetní ceně 786.060,11 Kč 

 

e) fontána Nad Terasou, ul. Nad Terasou, Havířov-Podlesí,  

inv. číslo 000000032845, v účetní ceně 2.485.607,36 Kč  

a vodovodní přípojka k fontáně Nad Terasou, ul. Nad Terasou,  

Havířov-Podlesí,  

   inv. číslo 000000032846, v účetní ceně 169.960,76 Kč  

 

f) kašna, prostranství v parku u Kulturního domu Radost, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000014119, v účetní ceně 1.114.076,00 Kč  

a socha Hoch s rybou, prostranství v parku u Kulturního domu Radost,  

                                  Havířov-Město, inv. číslo 000000006252, v účetní ceně 1.258.000,00 Kč 

 

g) pítko, chodník v parku, ul. Na Nábřeží, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000021965, v účetní ceně 125.055,27 Kč 

 

h) pítko, prostranství v parku u budovy Lučiny, Havířov-Město,  

inv. číslo 000000004916, v účetní ceně 94.770,00 Kč 

 

2. darování movitého majetku příspěvkové organizaci Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, 

IČO: 00306754, a to: 

 

a) technologie vodního prvku pro fontánu Nad Terasou, ul. Nad Terasou,  

Havířov-Podlesí, inv. číslo 000000032707, v účetní ceně 296.026,50 Kč  

od 1. 1. 2022  

 

b) movitého majetku pořízeného v rámci investiční akce č. 6098 „Centrum  

    dopravní výchovy, Havířov-Šumbark“  

v celkové účetní ceně 1.087.491,51 Kč dle přílohy č. 1  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

u k l á d á   

 

ekonomickému odboru vyhotovit darovací smlouvy v souladu s tímto usnesením 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31.12.2021 
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764/22ZM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – „Notebooky pro MŠ“ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

darování movitých věcí, a to 32 kusů notebooků HP EliteBook 855 G8 v účetní 

ceně 37.534,20 Kč/ks od 1. 1. 2022 těmto příspěvkovým organizacím: 

 

1. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace,  

    IČO: 70958297, se sídlem Okružní 1070/1a, 736 01 Havířov-Šumbark – 4 ks  

    notebooků v celkové účetní ceně 150.136,80 Kč 

 

2. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

    IČO: 61988588, se sídlem Moravská 404/14, 736 01 Havířov-Šumbark – 3 ks  

    notebooků v celkové účetní ceně 112.602,60 Kč 

 

3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570,  

se sídlem Petřvaldská 262/32, 736 01 Havířov-Šumbark – 4 ks notebooků  

    v celkové účetní ceně 150.136,80 Kč 

 

4. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

    organizace, IČO: 70958203, se sídlem U Topolů 688/3, 735 64 Havířov –  

    Prostřední Suchá – 3 ks notebooků v celkové účetní ceně 112.602,60 Kč 

 

5. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

    IČO: 70958246, se sídlem Přímá 1333/8, 736 01 Havířov-Podlesí – 1 ks  

    notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

 

6. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

    příspěvková organizace, IČO: 70958289, se sídlem Čelakovského 1240/4,  

    736 01 Havířov-Podlesí – 1 ks notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

 

7. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace,  

    IČO:70958220, se sídlem Emila Holuba 1403/7, 736 01 Havířov-Podlesí - 1 ks  

    notebooku v účetní ceně 37.534,20 Kč 

 

8. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, se sídlem  

    Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí – 4 ks notebooků v celkové účetní  

    ceně 150.136,80 Kč 

 

9. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710, se sídlem Sukova  

    820/2a, 736 01 Havířov-Město – 2 ks notebooků v celkové účetní ceně  

    75.068,40 Kč 

 

10. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

      IČO: 70958254, se sídlem Švabinského 993/7, 736 01 Havířov-Město – 2 ks  

      notebooků v celkové účetní ceně 75.068,40 Kč 

 

11. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707, se sídlem  

      A. S. Puškina 908/7a, 736 01 Havířov-Město - 2 ks notebooků v celkové účetní  

      ceně 75.068,40 Kč 
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12. Mateřská škola Havířov – Město Čs. Armády 5/201, IČO: 61988561, se sídlem  

      Československé armády 201/5, 736 01 Havířov-Město – 1 ks notebooku  

      v účetní ceně 37.534,20 Kč 

 

13. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, se sídlem  

      Radniční 619/7, 736 01 Havířov-Město - 2 ks notebooků v celkové účetní ceně  

      75.068,40 Kč 

 

14. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701, se sídlem  

      Lípová 718/15, 736 01 Havířov-Město - 2 ks notebooků v celkové účetní  

      ceně 75.068,40 Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

u k l á d á   

 

ekonomickému odboru vyhotovit darovací smlouvy v souladu s tímto usnesením 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31.12.2021 

 

 

765/22ZM/2021 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – projekt „Bubnujeme  

                              s fantazií“________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

darování movitých věcí, a to 11 sad Africké dovádění v účetní ceně 21.175,00 

Kč/ks od 1. 1. 2022 těmto příspěvkovým organizacím: 

 

1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685, se sídlem  

    Balzacova 1190/2, 736 01 Havířov-Podlesí – sada inv. číslo 000000082554 

 

2. Mateřská škola Havířov – Město Čs. Armády 5/201, IČO: 61988561, se sídlem  

    Československé armády 201/5, 736 01 Havířov-Město – sada  

inv. číslo 000000082555 

 

3. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

    IČO: 61988588, se sídlem Moravská 404/14, 736 01 Havířov-Šumbark – sada  

    inv. číslo 000000082556 

 

4. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246, se sídlem Přímá 1333/8, 736 01 Havířov-Podlesí – sada  

inv. číslo 000000082557 

 

5. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,  

    IČO: 70958254, se sídlem Švabinského 993/7, 736 01 Havířov-Město – sada  

    inv. číslo 000000082558 
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6. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262, se sídlem U Jeslí 894/4, 736 01 Havířov-Šumbark – sada  

inv. číslo 000000082559 

 

7. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

    příspěvková organizace, IČO: 70958289, se sídlem Čelakovského 1240/4,  

    736 01 Havířov-Podlesí – sada inv. číslo 000000082560 

 

8. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

    organizace, IČO: 70958203, se sídlem U Topolů 688/3, 735 64 Havířov –  

    Prostřední Suchá – sada inv. číslo 000000082561 

 

9. Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 60337389, se sídlem Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov-Město – sada 

inv. číslo 000000082562 

 

10. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice,  

      Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 75026953, se sídlem  

      Školní 11, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína – sada  

inv. číslo 000000082563 

 

11. Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i  

      Wigury Těrlicko, příspěvková organizace, IČO: 70646066, se sídlem Horní  

      Těrlicko, Přehradní 243, 735 42 Těrlicko 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

u k l á d á   

 

organizačnímu odboru vyhotovit darovací smlouvy v souladu s tímto usnesením 

 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 31.12.2021 

 

 

766/22ZM/2021 - Záměr prodeje a pronájmu pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121,  

                              k. ú. Dolní Datyně_________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1725 m2, 

jehož součástí je budova s číslem popisným 121, objekt občanské vybavenosti,  

k. ú. Dolní Datyně dle Přílohy č. 1 a 
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s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1725 

m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 121, objekt občanské vybavenosti, 

k. ú. Dolní Datyně dle Přílohy č. 2.   

 

 

767/22ZM/2021 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o zvýšení příspěvku  

                              na provoz________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zvýšení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci, 

Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243)  

o částku 3.000.000 Kč  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz o 3.000.000 Kč 

do návrhu úprav rozpočtu na rok 2021 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: ředitel DSH, p.o.  

T: prosinec 2021 

 

 

768/22ZM/2021 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2021_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, navýšení příspěvku  

na provoz nutné k pokrytí všech nákladů příspěvkové organizace  

ve výši 5 800 tis. Kč, 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz o 5 800 tis. Kč 

do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 výše uvedené příspěvkové organizaci. 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: prosinec 2021 
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769/22ZM/2021 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 126. - 172.__  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 126., 127., 128., 129., 130., 131., 171. a 172.,  

dle Přílohy č. 1 

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

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 132. – 170., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 126. – 172. tyto nové závazné ukazatele  

    rozpočtu města Havířova na rok 2021: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 663 973,64 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 221 747,16 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 72 393,67 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 8 240,21 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 361 592,60 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 107 360,49 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 596 523,00 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 936,20 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 754,08 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje  643 413,68 tis. Kč 

 odbor organizační  319 502,18 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 370,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 346 996,73 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 104 612,72 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 135 956,87 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 980,52 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 510 837,49 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 142,67 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,91 tis. Kč 

 MŠ ČSA 909,62 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 64,36 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 344,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 131,74 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 230,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 119,74 tis. Kč 

 MŠ Lípová 2 181,98 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 67,96 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 227,70 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,65 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 955,81 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 70,25 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 169,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,92 tis. Kč 
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 MŠ Petřvaldská 2 943,42 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 92,27 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 670,48 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,83 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 140,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,11 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 030,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 87,28 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 015,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,78 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 930,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 105,33 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 1 058,05 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 140,63 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 233,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,66 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 885,08 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,73 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 236,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 500,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 12 230,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 501,29 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 615,45 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 4 223,44 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 297,30 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 447,73 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 676,31 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,52 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 518,57 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,40 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 285,90 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 84,95 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 978,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 88,21 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 8 039,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 62,43 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 503,49 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 880,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 544,73 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 553,80 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 852,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 76,59 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 030,41 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 73,97 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 162,63 tis. Kč 
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 ZŠ Žákovská 5 061,25 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 2 617,13 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 95 713,50 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 636,15 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 024,32 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb 

Havířov 

30 688,29 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 88,02 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 68 793,23 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 132,73 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 72 368,87 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 9 217,69 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 082,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +443 386,85 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 +387 686,85 tis. Kč 

 

 

770/22ZM/2021 - Rozpočet města Havířova na rok 2022________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Rozpočet města Havířova na rok 2022 v členění: 

 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 419 312,00 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 218 656,00 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 62 081,00 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 2 000,00 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 136 575,00 tis. Kč 

    

2) Výdaje celkem (a> + b>) 2 593 014,00 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 190 002,00 tis. Kč 

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

 odbor školství a kultury 19 559,00 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 368 956,00 tis. Kč 

 odbor organizační 319 759,00 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 750,00 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 380 086,00 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 102 915,00 tis. Kč 

 ekonomický odbor 983 810,00 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 9 427,00 tis. Kč 
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b) příspěvky a dotace organizacím 403 012,00 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 176,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 135,00 tis. Kč 

 MŠ ČSA 920,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 330,00 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 290,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 821,00 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 217,00 tis. Kč 

 MŠ Moravská        2 019,00 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 874,00 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 870,00 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 352,00 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 234,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 1 968,00 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 061,00 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 818,00 tis. Kč 

 MŠ "U kamarádů"  1 301,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 155,00 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 781,00 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 3 807,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 3 792,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 325,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 232,00 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 461,00 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 521,00 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 868,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 059,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 329,00 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 201,00 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 4 164,00 tis. Kč 

    z toho: investiční příspěvek 340,00 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 5 911,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 802,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 222,00 tis. Kč 

 ZŠ Školní 2 901,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 216,00 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 377,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 3 163,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 36 022,00 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 25 500,00 tis. Kč 
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 Městské kulturní středisko Havířov 47 000,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb 

Havířov 

12 983,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 46 775,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 75 695,00 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 14 477,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary      69 499,00 tis. Kč 

    

3) Financování celkem +173 702,00 tis. Kč 

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +51 241,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +189 596,00 tis. Kč 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských  

    aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně   

    prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

    a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířov (dále jen „Fond bezpečnosti“),  

    Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2022 dle Přílohy č. 1 

b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2022 dle Přílohy č. 1 

 

 

771/22ZM/2021 - Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého  

                              výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2023 a 2024___________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2023 a 2024,  

dle příloh č. 1 až č. 3 

 

 

772/22ZM/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2024______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do oku 2024, dle důvodové zprávy 

a příloh. 
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773/22ZM/2021 - Zásady participativního rozpočtu města Havířova______________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Zásady participativního rozpočtu města Havířova s účinností od 1. 1. 2022  

ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

774/22ZM/2021 - Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník Havířov z.s.____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Havířova z výdajové 

části OJ 10 – Ostatní dotace a dary schváleného rozpočtu statutárního města 

Havířova  na rok 2022 Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov z.s.,  

IČO: 14614260, na projektovou dokumentaci na rekonstrukci vzpěračské 

sportovní haly ve výši max 80 % celkových nákladů, max.  

do výše 2 400 000,00 Kč s tím, že účelu poskytnuté dotace bude dosaženo do 31. 

12. 2022, za podmínky vlastního financování celkových nákladů na projektovou 

dokumentaci a za podmínky spolufinancování projektu „Rekonstrukce objektu 

vzpěračské haly“ Národní sportovní agenturou a Moravskoslezským krajem. 

Nutnou podmínkou poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova 

z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary je vyřešení majetkoprávních vztahů 

k objektu samotné sportovní haly.  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyní pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace s organizací Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., IČO: 14614260 

 

                                  Z: vedoucí OŠK 

                                          T: únor 2022 

 

 

775/22ZM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 1/2018___________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á 

 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, 

která stanovuje školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem 

Havířov, dle návrhu přílohy č. 1  

                                                                                                      Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                     T: prosinec 2021 
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776/22ZM/2021 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022 dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu 

           

 

777/22ZM/2021 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního  

                              města Havířova___________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova ve znění 

přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 1. 1. 2022 

 

u k l á d á  

           

odboru školství a kultury  

1) informovat veřejnost o nových Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu  

statutárního města Havířova, 

2) vyzvat dotčené žadatele ze sportovní oblasti, kteří podali žádost o dotaci  

na rok 2022 před nabytím účinnosti nových Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova, aby specifikovali maximální výši 

výdajů na platy hráčů a na poplatek za nákup či hostování hráčů, které mají 

záměr hradit z poskytnuté dotace, v případě, že podaná žádost takovýto výdaj 

obsahovala 

   Z: vedoucí OŠK 

   T: leden 2022 

 

 

778/22ZM/2021 - Vyjádření potřebnosti sociální službě RÚT Havířov, sociální rehabilitace___  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyjádření potřebnosti sociální službě RÚT Havířov, sociální rehabilitace 

poskytované společností Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 

Český Těšín, IČO: 654 685 62 od 01.01.2022 včetně deklarace finanční 

spoluúčasti města minimálně ve výši 20 % oprávněné provozní ztráty ročně 
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779/22ZM/2021 - Žádost o souhlas k nabytí stavby neevidované v katastru nemovitostí______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních 

služeb, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470, nabytí 

stavby neevidované v katastru nemovitostí – dřevěný altán v celkové  

výši 275 577,50 Kč včetně DPH. 

 Z: ředitelka SANTÉ 

 T: červen 2022 

 

 

780/22ZM/2021 - Vize města 2020+ - Schválení Akčního plánu na období 2022-2023  

a vyhodnocení Akčního plánu za období 2020-2021_____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. Dokument „Vize města 2020+ - Vyhodnocení Akčního plánu za období  

    2020-2021“ dle přílohy č. 1 

2. Dokument „Vize města 2020+ - Akční plán 2022-2023“ dle přílohy č. 2 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 12/2021 

 

 

781/22ZM/2021 - Smlouva o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Programu  

                              Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Smlouvy o financování projektu „26 let spolupráce měst Jastrzębie-

Zdrój, Karviná, Havířov“ v rámci Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A 

Česká republika-Polsko 2014-2020 s Regionálním sdružením územní spolupráce 

Těšínského Slezska, se sídlem Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín,  

IČO: 68149468 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora města podpisem Smlouvy o financování projektu „26 let spolupráce 

měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ v rámci Fondu mikroprojektů Programu 

Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020, dle přílohy č. 1 

 

Z: vedoucí ORG 

T: 12/2021 
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782/22ZM/2021 - Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu SMH v rámci 4. výzvy  

                              kotlíkových dotací (2021 – 2027)________________________________             

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. zapojení statutárního města Havířov do 4. výzvy kotlíkových dotací formou  

    spolufinancování výměn nevyhovujících kotlů, které podpoří  

    Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

    IČO 70890692, 

2. poskytnutí dotace 7.500 Kč za každou provedenou výměnu kotle fyzickou  

    osobou vlastnící nemovitost na území města Havířova prostřednictvím  

    Moravskoslezského kraje, 

3. vyčlenění 500.000 Kč z rozpočtu statutárního města Havířov na celé období 4.  

    výzvy kotlíkových dotací. 

   Z: vedoucí ORG 

   T: 23.12.2021 

 

 

783/22ZM/2021 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad___ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství, ve znění přílohy č. 1. 

 

 

784/22ZM/2021 - Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování  

                              kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2022__________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na 

rok 2022, dle přílohy 

 

 

785/22ZM/2021 - Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování  

                              vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 2022___________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán hospodářské činnosti při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu  

na rok 2022, dle přílohy 
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786/22ZM/2021 - Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje OZV č. 8/2019_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2019 

k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, dle přílohy 

 

 

787/22ZM/2021 - Odpis pořizovacích nákladů nerealizovaných akcí z účetní evidence města__ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

1. seznam nerealizovaných akcí navržených k odpisu z účetní evidence města  

dle přílohy 

2. informativní zprávu o nerealizovaných akcích dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e  

 

odpis pořizovacích nákladů nerealizovaných akcí v celkové  

výši 10.087.463,74 Kč z účetní evidence města dle přílohy 

 

u k l á d á   

 

předložit ekonomickému odboru podklady pro odúčtovaní pořizovacích nákladů 

nerealizovaných akcí v celkové výši 10.087.463,74 Kč z účetní evidence města 

dle přílohy 

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 12/2021 

 

 

788/22ZM/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 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.2354/1, 2359/6 k.ú. Dolní Suchá, 

v lokalitě č. 2 - na pozemku 488/2 k.ú. Dolní Datyně 

v rozsahu přílohy 
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789/22ZM/2021 - Plán prevence kriminality na rok 2022________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

„Plán prevence kriminality města Havířova na rok 2022“ ve znění Přílohy č. 1 

 

 

790/22ZM/2021 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

                              Havířova v roce 2022_______________________________________________                               

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2022 takto: 

 

24.01.2022  

28.02.2022 

25.04.2022 

20.06.2022 

19.09.2022 

      

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2022 takto: 

 

10.01.2022 27.06.2022 

14.02.2022 25.07.2022 

14.03.2022 15.08.2022 

11.04.2022 05.09.2022 

02.05.2022 26.09.2022 

23.05.2022 17.10.2022 

06.06.2022  

 

   

791/22ZM/2021 - ENVEZ, a.s. - akcionářská smlouva s ČEZ ESCO, a.s.___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

1. uzavření akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti ENVEZ, a.s., se  

    sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČO: 07334214 (dále jen  

    „Společnost“), kterými jsou společnost ČEZ ESCO, a.s., IČO: 03592880 a  

    statutární město Havířov, za účelem úprav základních principů a podmínek  

    fungování vztahů mezi akcionáři, ve znění dle Přílohy č. 1 

2. nové znění stanov Společnosti dle Přílohy č. 2  
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792/22ZM/2021 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

vystoupení statutárního města Havířova ze Svazku měst a obcí okresu Karviná,  

se sídlem Poštovní 615/9, 733 00 Karviná-Fryštát, IČO: 75066611  

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem písemného oznámení předsedovi představenstva 

Svazku měst a obcí okresu Karviná o vystoupení statutárního města Havířova  

ze Svazku měst a obcí okresu Karviná  

 

 

793/22ZM/2021 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2021____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města: 

 

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov - Prostřední Suchá, Hornická 8,  

  IČ: 68177992, v hodnotě do 25 tis. Kč; 

- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1,  

   příspěvková organizace, IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;  

- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

  Havířov - Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Azylový dům pro rodiny Havířov,  

  Dvořákova 21/235, Havířov - Město, IČ: 40613411,v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, příspěvková organizace,  

  Mozartova 1092/2, Havířov - Město, IČ: 60337389, v hodnotě do 20 tis. Kč. 

- Domovu pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková  

  organizace, středisko Havířov, Moskevská 1588/7a, Havířov - Město,  

  IČ: 00847461 v hodnotě do 10 tis. Kč 

 

u k l á d á 

 

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.  

                                               

                                                                                                           Z: vedoucí KP 

                                                                                                           T: 30.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



 
Usnesení z 22. zasedání ZMH 

konaného dne 13.12.2021 

28 

794/22ZM/2021 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH______________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůzí KV ZMH dle Příloh č. 1.1-1.3 

2. zápisy z provedených kontrol dle Příloh č. 2.1, 2.2 

3. zápisy z provedených kontrol KPU dle Příloh č. 3 

 

                                               

795/22ZM/2021 - Návrh na pověření KV ZMH k prošetření podnětu______________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

p o v ě ř u j e 

 

Kontrolní výbor ZMH provedením kontroly na základě podnětu v „Žádosti o 

prošetření postupů projednávání návrhů participativního rozpočtu v rámci 

nastavených procesů dle schválených Zásad participativního rozpočtu města 

Havířova“ ze dne 15. 9. 2021 adresované Kontrolnímu výboru dle Přílohy. 

 

 
796/22ZM/2021 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2021________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení projektové dokumentace z rozpočtu města na rok 2021 „Parkoviště  
u nemocnice“ stavba č. 21086, předpokládaná cena 750.200 Kč včetně DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města        náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku 



































































































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

22. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 13. prosince 2021 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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P R O G R A M 
22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 13.12.2021  

 
01. Schválení předsednictva 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021  

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 
 

 
 

 
02. Schválení programu 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021 

 

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 
 

 

 
03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021 

 

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 
 

 

 
04. Zpráva o ověření zápisu z 21. zasedání ZMH, konaného dne 20.09.2021 

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 
 

 

 

05. Kontrola plnění usnesení pro 22. zasedání ZMH 

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

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
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06. Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu – návrh  

      na rok 2022 

 

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

      Zpracoval: Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru společnosti MRA, s.r.o. 

              Ing. Jiří Volný, vedoucí ekonomického odboru společnosti MRA, s.r.o. 

 

 

 

 

 

07. Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu Slezská 2-4 Havířov-Město 

 

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

      Zpracoval: Mgr. Lukáš Lhotský, vedoucí právního odboru společnosti MRA, s.r.o. 

      Marek Klimša, vedoucí investičně-provozního odboru společnosti MRA, s.r.o. 

 

 

 

 

 

08. 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  

 

 

 

 

09. Zvýšení příspěvku na provoz, poskytnutí investičního příspěvku – PO 

 

     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. Snížení příspěvku na provoz – ZŠ Pujmanové 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 
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11. Směna pozemků v 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 

 

 

 

 

12. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1325/19, 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 

 

 

 

 

 

13. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1148, 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  

 

 

 

 
14. 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  
 

 

 

 

 
15. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – „Notebooky pro MŠ“ 
 
      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  
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16. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – projekt „Bubnujeme s fantazií“ 
 
      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  
 

 

 

 

 

17. Záměr prodeje a pronájmu pozemku parc. č. 1 a budovy č. p. 121, 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 

              Ing. Lucie Husáková, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

 

  

 

 

 

18. Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o zvýšení příspěvku na provoz 

 

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

      Zpracoval: MUDr. Milan Dlábek, ředitel Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

19. Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2021 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

20. Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 126. - 172.  

 

      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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21. Rozpočet města Havířova na rok 2022 

 

      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  

                          Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu a majetku EO  

 

 

 

 

22. Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu  

      rozpočtu PO města Havířova na období let 2023 a 2024  

 

      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  

                          Lucie Rybářová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO 

 

 

 

23. Střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2024 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

 

 

 

 

 

24. Zásady participativního rozpočtu 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 

                          Lucie Rybářová, referent oddělení rozpočtu a majetku EO 

 

 

 

 

25. Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník Havířov z.s. 

 

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

                          Mgr. Daniel Vachtarčík, uvolněný člen Rady města Havířova pro sport 

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

                          Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                          Lucie Gorecká, DiS., referent oddělení dotací a volnočasových aktivit  
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26. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 1/2018 

 

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

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

                          Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství  

                          Markéta Habasová, referent oddělení školství 

 

 

 

 

27. Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2022 

 

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

                          Mgr. Daniel VACHTARČÍK, uvolněný člen Rady města Havířova pro sport    

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

                          Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka MKS Havířov 

                          Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov  

                          Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                          Ing. Lucie Šillerová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

28. Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města    

      Havířova 

 

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

                          Mgr. Daniel Vachtarčík, uvolněný člen Rady města Havířova pro sport 

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

                          Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

 

29. Vyjádření potřebnosti sociální službě RÚT Havířov, sociální rehabilitace  

 

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

      Zpracoval: Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí  

 

 

 

 

 

30. Žádost o souhlas k nabytí stavby neevidované v katastru nemovitostí 

 

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

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

                         sociálních služeb 
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31. Vize města 2020+ - Schválení Akčního plánu na období 2022-2023 a vyhodnocení  

      Akčního plánu za období 2020-2021 

 

     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, v.r. 

 

 

 

 

 

32. Smlouva o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A  

      Česká republika-Polsko 2014-2020 

 

      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 

 

 

 

 

33. Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu SMH v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací  

      (2021–2027) 

 

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

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

                             Mgr. Marek Gilar, projektový manažer organizačního odboru 

 

 

 

 

34. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad 

 

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

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

                          Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků  

 

 

 

 

35. Splašková kanalizace - Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro     

      veřejnou potřebu na rok 2022 

 

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

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb 

                          Mgr. Nikol Fikáčková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství 

                          Ing. Michaela Točíková, referent odboru komunálních služeb 
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36. Vodovodní řad Dukla - Plán hospodářské činnosti při provozování vodovodu pro     

      veřejnou potřebu na rok 2022 

 

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

      Zpracoval: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb 

                          Mgr. Nikol Fikáčková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství 

                          Ing. Michaela Točíková, referent odboru komunálních služeb 

 

 

 

 

37. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje OZV č. 8/2019 

 

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

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

               Mgr. Nikol Fikáčková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství        

              Jana Vichrová, referent odboru komunálních služeb 

 

 

 

 

38. Odpis pořizovacích nákladů nerealizovaných akcí z účetní evidence města 

 

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

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

                          Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  

                          Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje 

 

 

 

 

 

39. 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  

 

 

 

 

40. Plán prevence kriminality na rok 2022 

 

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

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov  

                          Bc. Monika Krpelíková, projektová manažerka MP Havířov 
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41. Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova  

      v roce 2022                               

 

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

      Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 

 

 

 

 

 

42. ENVEZ, a.s. - akcionářská smlouva s ČEZ ESCO, a.s. 

      

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města 

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

                          Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

 

43. Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku  

 

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

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

               Mgr. Kateřina Kavková, právník odboru právních služeb  

 

 

 

 

 

44. Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2021 

 

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

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

                          Barbara Parchańská, odbor kancelář primátora.    
 
 

 

 

 

 

45. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

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

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

              Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
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46. Návrh na pověření KV ZMH k prošetření podnětu 

 

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

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

 

 

 

 

 

47. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 22. zasedání ZMH 

 

 















Příloha č. 1

Název

000000039266 osobní počítač (správní budova dopravního hřiště) 47 795,00

000000039267 osobní počítač (správní budova dopravního hřiště) 47 795,00

000000039268 tepelné čerpadlo pro správní budova dopravního hřiště 79 005,14

000000039269 zařízení k ozvučení správní budovy dopravního hřiště 131 781,10

000000039270 zabezpečovací zařízení správní budovy dopravního hřiště 339 870,85

000000039272 učitelská katedra ve správní budově dopravního hřiště 5 635,95

000000039273 stůl pracovní rovný - správní budově dopravního hřiště 7 296,19

000000039274 stůl jednací rovný - správní budova dopravního hřiště 6 320,32

000000039275 pracovní stůl rohový - správní budova dopravního hřiště 11 564,65

000000039276 stůl přídavný k prac. stolu - správní budova dopravního hřiště 6 689,12

000000039277 skříň kancelářská policová nízká - správní budova dopravního hřiště 4 974,39

000000039278 skříň policová se skříňovým zámkem - budova dopr. hřiště 8 740,98

000000039279 nástěnné věšáky na desce - správní budova dopravního hřiště 7 056,66

000000039280 skříň kombinovaná (šatí a policová) dopravního hřiště 13 060,14

000000039281 skříň kombinovaná - šatn a policová - správní budově dopr. hřiště 13 060,14

000000039282 skříňkakancelářská policová - správní budova dopravního hřiště 4 974,39

000000039283 skříňka kancelářská policová nízká - správní budova dopravního hřiště 4 974,39

000000039284 skříňka kancelářská policová nízká - správní budova dopravního hřiště 4 974,38

000000039285 skříńka kancelářská nízká - správní budova dopravního hřiště 4 974,38

000000039286 skříň policová se skříňovým zámkem - správní budova dopravního hřiště 8 740,98

000000039287 mobilní kontejner pod pracovní stůl - správní budova dopravního hřiště 6 191,05

000000039288 mobilní kontejner pod pracovní stůl správní budově dopravního hřiště 6 191,05

000000039289 židle pracovní - správní budově dopravního hřiště 7 196,07

000000039290 židle pracovní - správní budova dopravního hřiště 7 196,06

000000039291 regál kovový policový . správní budově dopravního hřiště 4 163,28

000000039292 regál kovový policový - správní budova dopravního hřiště 4 163,28

000000039293 regál kovový policový - správní budova dopravního hřiště 4 163,28

000000039294 regál kovový správní budově dopravího hřiště 4 163,28

Inventární číslo Účetní cena

(pořízeného z investiční akce 6098 - Centrum dopravní výchovy, Havířov-Šumbark) 

Soupis majetku určeného k darování SSRZ Havířov



000000039295 regál kovový policový - správní budova dopravního hřiště 4 163,28

000000039296 regál kovový policový - správní budova dopravního hřiště 4 163,27

000000039297 regál kovový policový - správní budova dopravního hřiště 4 163,27

000000039298 regál kovový policový - správní budova dopravního hřiště 4 163,27

000000039299 regál kovový policový - budova dopravního hřiště 4 163,27

000000039300 skříň policová se skříňovým zámkem - správní budova dopr. hřiště 7 270,84

000000039303 skříň policová se skříňovým zámkem - správní budova dopravního hřiště 8 740,97

000000039306 elektrický kotel teplovodní - správní budova dopravního hřiště 38 877,06

000000039307 kuchyňská linka - správní budova dopravního hřiště 24 247,12

000000039308 magnetická tabule keramická - správní budova dopravního hřiště 29 336,83

000000039309 nástěnný plán dětského dopravního hřiště 22 495,63

000000041607 vodoměr - areál dopravního hřiště 1 341,90

000000041608 štětka na WC - správní budova dopravního hřiště 190,11

000000041609 štětka na WC - správní budova dopravního hřiště 190,10

000000041610 štětka na WC - správní budova dopravního hřiště 190,10

000000041611 zrcadlo na WC - správní budova dopravního hřiště 443,57

000000041612 zrcadlo na WC - správní budova dopravního hřiště 443,58

000000041613 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,40

000000041614 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,40

000000041615 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041616 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041617 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041618 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041619 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041620 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041621 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041622 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041623 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041624 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041625 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041626 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041627 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041628 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041629 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43

000000041630 lavice školní dvoumístná - správní budova dopravního hřiště 2 732,43



000000041631 odpadkový koš nerezový - správní budova dopravního hřiště 752,82

000000041632 odpadkový koš nerezový - správní budova dopravního hřiště 752,81

000000041633 odpadkový koš nerezový - správní budova dopravního hřiště 752,81

000000041634 odpadkový koš nerezový - správní budova dopravního hřiště 752,81

000000041635 odpadkový koš nerezový - správní budova dopravního hřiště 752,81

000000041636 odpadkový koš nerezový - správní budova dopravního hřiště 752,81

000000041637 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,45

000000041638 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041639 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041640 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041641 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041642 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041643 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041644 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041645 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041646 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041647 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041648 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041649 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041650 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041651 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041652 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041653 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041654 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041655 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041656 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041657 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041658 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041659 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041660 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041661 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041662 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041663 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041664 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041665 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36



000000041666 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041667 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041668 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041669 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041670 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041671 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041672 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041673 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041674 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041675 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041676 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041677 židle jednací dřevěná - správní budova dopravního hřiště 1 760,36

000000041678 vozík pod PC - správní budova dopravního hřiště 1 139,36

000000041679 vozík pod PC - správní budova dopravního hřiště 1 139,36

000000041680 zásobník na toaletní papír - správní budova dopravního hřiště 680,58

000000041681 zásobník na toaletní papír - správní budova dopravního hřiště 680,57

000000041682 zásobník na toaletní papír - správní budova dopravního hřiště 680,57

Celkem 1 087 491,51
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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. 132. Na základě dopisu Ministerstva financí č.j. MF-29063/2021/1201-15 ze dne  

12. 10. 2021 město Havířov získalo jednorázový příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb.,           

o kompenzačním bonusu pro rok 2021, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto 

zákona na daňové příjmy obcí ve výši 661 809,98 Kč. Příspěvek je poskytnut za bonusové 

období od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2021 dle zákona č. 95/2021 o kompenzačním bonusu pro rok 

2021.  Příspěvek je neúčelový a nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

Příjem tohoto příspěvku je označen ÚZ 98037 – Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2021, 

ale výdaje se účelovým znakem dle pokynů MF ČR označovat nebudou. Finanční prostředky 

budou nyní převedeny do neinvestiční nespecifikované rezervy EO. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS 

SR s ÚZ 98037 zvyšují o částku                                                                     661 810,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku                

                                                                                                                              661 810,00 Kč.  

 

 

č. 133.  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 III. čtvrtletí roku 

2021.  

 

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                                    49 463,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují                                49 463,00 Kč. 

 

 

č. 134. Na základě žádosti na Ministerstvu vnitra, generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky získá město Havířov neinvestiční účelovou dotaci na 

úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 ve výši 79 250,00 Kč. 

 

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

ze státního rozpočtu s ÚZ 14004 zvyšují o částku                                              79 250,00 Kč  

a rozpočtované výdaje KP se s ÚZ 14004 zvyšují o částku                                 79 250,00 Kč. 

  

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 14004. 

 

 

č. 135. Na základě oznámení MPSV byla městu poskytnuta 2. část účelové dotace v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost na projekt s názvem „Otevřené a přívětivé město 

Havířov“. Jedná se o neinvestiční finanční prostředky ve výši 219 264,75 Kč. Celková výše 

dotace přijatá v letošním roce 923 115,00 Kč. Jelikož se jedná o víceletý projekt, (ukončení 

projektu je 31. 12. 2023) příjmy a výdaje se v daném roce nemusí shodovat. Nyní budou  

o tuto dotaci navýšeny příjmy ekonomického odboru. Ve výdajích organizačního odboru již 

byl tento projekt pro rok 2021 rozpočtován, proto bude částka 219 264,75 Kč převedena do 

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

ze státního rozpočtu zvyšují s ÚZ 104513013, org 20080 o částku                  196 184,00 Kč 

a s ÚZ 104113013, org 20080 zvyšují o částku                                                    23 081,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                            

o částku                                                                                                                 219 265,00 Kč.  

 

 

č. 136. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy                                                     

a v rámci Výzvy č. 02_17_047 byly dne 2. 11. 2021 městu Havířovu poukázány finanční 

prostředky ve výši 1 080 494,59 Kč a jedná se o 7. zálohovou platbu na projekt „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“. V letošním roce na tento projekt město obdrželo 

částku ve výši 2 727 372,39 Kč (6. a 7. zálohová platba). Finanční prostředky byly ve 

schváleném rozpočtu ve výši 2 870 000,00 Kč a město obdrželo částku nižší o 142 627,61 Kč 

méně. Zároveň je nutné upravit rozpis dotace v příjmech. Nyní je potřeba snížit příjmovou 

část rozpočtu EO a zároveň výdajovou část rozpočtu ORG. 

 

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

ze státního rozpočtu snižují s ÚZ 103533063, org 18007 o částku                  127 720,00 Kč 

a s ÚZ 103133063, org 18007 se snižují o částku                                                 14 908,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje ORG se snižují s ÚZ 103533063, org 18007 o částku 

                                                                                                                              127 720,00 Kč 

a s ÚZ 103133063, org 18007 se snižují o částku                                                 14 908,00 Kč. 

 

 

č. 137. V příjmové části rozpočtu na rok 2021 je rozpočtována investiční dotace ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury z operačního programu Doprava na akci „Chytré a bezpečné 

křižovatky ve Statutárním městě Havířov“ ve výši 29 739 000,00 Kč. Město obdrželo letos 

dvě platby v celkové výši 17 204 230,98 Kč, z nichž druhá zálohová platba ve výši 

5 100 000,00 Kč byla připsána na účet města 25. 10. 2021. Dle informací dotačního oddělení 

OÚR již další zálohová platba v letošním roce nepřijde. Nyní je potřeba rozdíl ve výši 

12 534 769,02 Kč snížit v příjmech EO a v rámci vyrovnanosti rozpočtu bude ve výdajové 

části EO snížena nespecifikovaná rezerva EO. 

 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4213 - Investiční přijaté transfery ze 

státních fondů s ÚZ 105591628, org 19019 o částku                                   12 534 769,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují                            

o částku                                                                                                            12 534 769,00 Kč.  

 

 

č. 138. RMH svým usnesením č. 3641/77RM/2021 ze dne 1. 11. 2021 doporučila ZMH 

schválit snížení příspěvku na provoz ZŠ M. Pujmanové o částku 179 384,27 Kč. Jedná se  

o finanční prostředky z projektu „Virtuální realita“, kdy došlo ke změně financování z důvodu 

nové cenové kalkulace leasingu a posunu termínu realizace. O snížené finanční prostředky 

bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz pro ZŠ M. Pujmanové s ÚZ 00000 se snižuje o částku 

                                                                                                                              179 384,00 Kč.   

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                            

o částku                                                                                                                179 384,00 Kč.  
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č. 139.  RMH svým usnesením č. 3688/78RM/2021 ze dne 29. 11. 2021 doporučuje ZMH 

schválit materiál „Souhlas s pořízením investičního movitého majetku, zvýšení příspěvku na 

provoz, poskytnutí investičního příspěvku PO“. Ve schváleném rozpočtu roku 2021 byla  

u ekonomického odboru vytvořena rezerva ve výši 3 000 000,00 Kč na jednotný účetní 

program pro příspěvkové organizace. Větší část rezervy byla již rozpuštěna v RÚ IV. r. 2021, 

RO. č. 102. Nyní bude níže uvedeným příspěvkovým organizacím poskytnut příspěvek na 

provoz a investiční příspěvek na pořízení modulů v rámci jednotného účetního programu na 

základě informací, které příspěvkové organizace poskytli odboru školství a kultury.                            

    

Příspěvek na provoz a investiční příspěvek se zvyšuje dle následujícího rozpisu:                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                (v Kč) 

Název PO Příspěvek na provoz  

s ÚZ 00000 

Investiční příspěvek  

s ÚZ 00000 

MŠ E. Holuba 7 260,00 81 738,00 

MŠ Přímá 7 260,00 81 833,00 

MŠ Sukova 7 260,00 81 775,00 

ZŠ Pujmanové 7 260,00 88 207,00 

Celkem 29 040,00 333 553,00 
 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku                

                                                                                                                             362 593,00 Kč.  

          

 

č. 140.  Na základě rozhodnutí ministra vnitra ze dne 26. 10. 2021 č. j. UT-20970/2021 č. 1 

získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši 81 820,00 Kč. Tyto finanční prostředky 

jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti 

s azylovým zařízením za III. čtvrtletí r. 2021. 

 

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

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                       81 820,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                81 820,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 141. Vedení statutárního města Havířova rozhodla poskytnout mimořádné odměny 

jednotkám sboru dobrovolných hasičů Havířov - Město a Havířov – Životice na základě jejich 

činnosti v době pandemie onemocnění COVID-19. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje KP zvyšují s ÚZ 00000 o částku                       300 000,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                                 300 000,00 Kč. 

 

 

č. 142. RMH svým usnesením č. 3757/78RM/2021 ze dne 29. 11. 2021 doporučuje ZMH 

schválit zvýšení příspěvku na provoz na rok 2021 Správě sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov (dále „SSRZ“) o 5 800 000,00 Kč na zajištění nutného provozu. Hospodaření 

příspěvkové organizace výrazně ovlivnily nižší výnosy z důvodu pandemie COVID 19, 

převzetí bazénu Šumbark do správy SSRZ od února 2021 a zřízení očkovacího centra ve 

sportovní hale Slávie. Zvýšení příspěvku na provoz bude řešeno zapojením neinvestiční 

rezervy EO. 



8 

 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz SSRZ zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                              5 800 000,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                              5 800 000,00 Kč. 

 

 

č. 143.  RMH svým usnesením č. 3750/78RM/2021 ze dne 29. 11. 2021 doporučuje ZMH 

schválit zvýšení příspěvku na provoz na rok 2021 Domovu seniorů Havířov (dále ,,DSH“) ve 

výši 3 000 000,00 Kč na dofinancování provozu. Příspěvková organizace obdržela nižší 

dotaci z MSK, než předpokládala. Ekonomický odbor má na rok 2021 vyhrazenou část 

neinvestiční rezervy na případný výpadek dotací pro příspěvkové organizace města 

poskytující sociální služby. 

 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz DSH zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                              3 000 000,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                              3 000 000,00 Kč. 

 

 

č. 144. V rámci vypořádání roku 2020 obdrželo město Havířov prostřednictvím kraje od 

MPSV doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 199 118,56 Kč. 

Tato částka bude převedena na účet FRR. 

 

Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 13011 zvyšují o částku                                                                     199 119,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                                 199 119,00 Kč. 

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

zvyšují o částku                                                                                                     199 119,00 Kč  

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

fondům se zvyšují o částku                                                                                 199 119,00 Kč. 

 

 

č. 145. RMH svým usnesením č. 3687/78RM/2021 ze dne 29. 11. 2021 doporučuje ZMH 

schválit „Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury“ na 

dofinancování plavání, které bude hrazeno z neinvestiční rezervy OŠK. Na základě tohoto 

materiálu dochází ke zvýšení příspěvku na provoz o 19 500,00 Kč pro ZŠ Mládežnická 

z důvodu zvýšeného zájmu žáků o plavání.  

Rozpočtovaný příspěvek na provoz ZŠ Mládežnická s ÚZ 00000 se zvyšuje o částku             

                                                                                                                                19 500,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OŠK se s ÚZ 00000 snižují o částku                                 19 500,00 Kč. 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

     

                         0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

   

                         0 
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d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 
 
č. 146. ZMH dne 20. 9. 2021 usn.č. 749/21ZM/2021 schválila poskytnutí dotace z výdajové 
části OJ 10 – Ostatní dotace a dary Taneční skupině LIMIT DANCE CORPORATION 
Havířov, z.s. v celkové výši 50 000,00 Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 OJ 10 – 
Ostatní dotace a dary s touto částkou nebylo počítáno. OJ 10 – Ostatní dotace a dary budou 
přesunuty tyto finanční prostředky z výdajové části rozpočtu OŠK. 
 

Rozpočtované výdaje OŠK se s ÚZ 00000 snižují o částku                                 50 000,00 Kč 

a výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary se s ÚZ 00000 zvyšují o částku           50 000,00 Kč. 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 147. V RÚ IV. r. 2021, RO. č. 102 byl příspěvkovým organizacím poskytnut příspěvek na 

provoz a investiční příspěvek na pořízení modulů v rámci jednotného účetního programu. 

Nyní je potřeba upravit výši příspěvku na provoz a investiční příspěvek tří níže uvedených 

základních škol, kterým byl zvýšen investiční příspěvek, avšak měl být zvýšen jen příspěvek 

na provoz, protože se nejedná o investiční majetek (nehmotný majetek počítačové programy 

software a databáze v pořizovací cena do 60,00 tis. Kč).     

 

   
Název PO Příspěvek na provoz  

s ÚZ 00000 se zvyšuje 

Investiční příspěvek  

s ÚZ 00000 se snižuje 

ZŠ 1. máje + 59 252,00 - 59 252,00 

ZŠ Jarošova + 47 336,00 - 47 336,00 

ZŠ Žákovská + 53 231,00 - 53 231,00 

Celkem + 159 819,00 - 159 819,00 

                  

 

č. 148. Z důvodu mimořádných opatření omezující provoz škol a školského zařízení 

v souvislosti s pandemickou situací došlo u SVČ ASTERIX k nedočerpání finančních 

prostředků týkajících se organizace příměstských táborů ve výši 26 400,00 Kč a Havířovské 

ligy základních škol ve výši 100 000,00 Kč. Tyto nedočerpané finanční prostředky v celkové 

výši 126 400,00 Kč budou převedeny do neinvestiční rezervy EO. 

 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 pro příspěvkovou organizaci ASTERIX se 

snižuje o částku                                                                                                     126 400,00 Kč 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují                         

o částku                                                                                                                 126 400,00 Kč. 

 

 

č. 149. Dne 26. 4. 2021 pod č. usnesení 626/19ZM/2021 v RÚ III. r. 2021, RO. č. 67, 

schválilo ZMH poskytnutí finanční výpomoci MŠ Přímá, která byla ve výši 344 315,45 Kč 

investiční. Na základě rozhodnutí o dotaci a sdělení paní ředitelky, bude část pořízených věcí 

neinvestičního charakteru, a to ve výši 113 624,10 Kč. Proto bude nyní část investičních 
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půjčených prostředků zřízeným PO (položka 6451) ve výši 113 624,10 Kč převedena na 

neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (položka 5654). 

 

Výdaje MŠ Přímá se zvyšují na položce 5654 – Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným 

příspěvkovým organizacím o částku                                                                  113 624,00 Kč 

a na položce 6451 – Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 

se výdaje snižují o částku                                                                                     113 624,00 Kč. 

 

 

č. 150. V RÚ IV. RO. č. 107 byl Správě sportovních a rekreačních zařízení (dále „SSRZ“) 

poskytnut investiční příspěvek ve výši 2 201 495,00 Kč na projekt participativního rozpočtu  

r. 2021 „Rekonstrukce minigolfového hřiště Astronautů, přidání dalších herních soustav“. Na 

základě nových skutečností část položek ve výši 760 573,61 Kč bude neinvestičního 

charakteru, proto je nyní nutné snížit o tuto částku investiční příspěvek a zvýšit příspěvek na 

provoz. Příspěvková organizace požádala o tuto změnu, celkový objem finančních prostředků 

se nemění.  

 

Tímto se rozpočtovaný příspěvek na provoz SSRZ zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                              760 574,00 Kč 

a zároveň se snižuje investiční příspěvek SSRZ s ÚZ 00000 o částku             760 574,00 Kč. 

 

 

č. 151.  Ve schváleném rozpočtu 2021 byla, jak v příjmech, tak ve výdajích organizačního 

odboru, rozpočtována dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce (dále jen ,,VPP“). 

Tato dotace musí být upravena dle očekávané skutečnosti r. 2020 v příjmech i výdajích ORG.  

Dotace byla rozpočtována ve výši 16 223 000,00 Kč, očekávaná skutečnost se odhaduje ve 

výši 12 802 000,00 Kč, tedy celkové snížení o 3 421 000,00 Kč. K tomuto snížení dochází 

z důvodu, že se nenaplnil předpoklad počtu pracovníků VPP.  

 

Rozpočtované příjmy ORG se tímto snižují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté              

transfery ze SR s ÚZ 13101 o částku                                                              2 733 000,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované příjmy ORG na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté              

transfery ze SR s ÚZ 104113013 snižují o částku                                             150 000,00 Kč 

a s ÚZ 104513013 o částku                                                                                  538 000,00 Kč.   

                                            

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 13101 (na § 4222 – Veřejně prospěšné práce) snižují       

o částku                                                                                                              2 733 000,00 Kč, 

Dále pak se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 104113013 snižují o částku         150 000,00 Kč 

a s ÚZ 104513013 o částku                                                                                  538 000,00 Kč.   

 

 

č. 152.  Dotace na projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířov“ je 

rozpočtována v příjmové části schváleného rozpočtu roku 2021 ve výši 409 000,00 Kč. 

V letošním roce byla přijata část dotace ve výši 233 999,99 Kč a příjem je nižší  

o 175 000,01 Kč, než bylo rozpočtováno. Nyní bude upravena příjmová část rozpočtu EO  

a výdajová část ORG, kde jsou rozpočtovány výdaje. 

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto snižují na položce 4113 – Neinvestiční přijaté              

transfery ze státních fondů, org 20086 o částku                                               175 000,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje ORG, org 20086 snižují o částku                  175 000,00 Kč. 
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č. 153. Vzhledem k dosaženým příjmům ekonomického odboru na položce 2460 – Splátky 

půjčených prostředků od obyvatelstva se tato položka zvýší o 833 000,00 Kč. Jedná se  

o splátky půjčených prostředků za „kotlíkové půjčky“. Dále pak je vyšší plnění na položce 

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 736 880,00 Kč a na položce 3111 – Příjmy 

z prodeje pozemků o 645 000,00 Kč, než se rozpočtovalo. O tyto prostředky se ve výdajích 

navýší neinvestiční rezerva EO. 

 

Rozpočtované příjmy EO se zvyšují na položce 2460 – Splátky půjčených prostředků  

od obyvatelstva s ÚZ 190103 o částku                                                              833 000,00 Kč, 

na položce 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti o částku                          736 880,00 Kč 

a na položce 3111 – Příjmy z prodeje pozemků se zvyšují o částku                645 000,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují  

o částku                                                                                                              2 214 880,00 Kč. 

 

 

č. 154. Odbor územního rozvoje získal příjmy z uplatněné bankovní záruky ve výši 

397 362,79 Kč, týkající se projektu participativního rozpočtu „VÚH – šatnové zázemí HC AZ 

Havířov 2010 – oprava podlahy“. O tuto částku budou navýšeny příjmy a výdaje OÚR. 

 

Rozpočtované příjmy OÚR se na položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky  

a náhrady s org 21039 zvyšují o částku                                                             397 363,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje OÚR s ÚZ 00000 zvyšují o částku               397 363,00 Kč. 

 

 

č. 155. V souvislosti s výskytem a rozšířením onemocnění COVID-19 a souvisejícími 

opatřeními, které mají dopad na hospodaření města, odbor školství a kultury vyčíslil úspory 

mzdových prostředků z rozpočtu zřizovatele poskytnutých MŠ, ZŠ a SVČ v rámci 

schváleného příspěvku na provoz na rok 2021. Úspora se týká III. a IV. čtvrtletí roku 2021 – 

ostatní osobní náklady, prostředky na platy (praní prádla, vrátný, správa PC sítě, údržba 

zahrady, údržbářské práce, ekonomického činnosti). Celková výše úspory za III. a IV. čtvrtletí 

2021 činí 562 976,00 Kč /a)/. Dále pak dojde ke snížení příspěvku na provoz čtyř níže 

uvedených mateřských škol z důvodu úspory finančních prostředků za školní aktivity /b)/ ve 

výši 45 000,00 Kč. Vyčíslená úspora poskytnutých mzdových prostředků z rozpočtu 

zřizovatele a úspora za školní aktivity vznikla z důvodu mimořádných opatření omezující 

provoz škol a školského zařízení v souvislosti s pandemickou situací. O úspory v celkové výši 

607 976,00 Kč bude posílena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

 

a) Snížení příspěvků na provoz s ÚZ 00000 o úsporu mzdových prostředků z rozpočtu 

zřizovatele níže uvedených příspěvkových organizací: 

 

SVČ ASTERIX 318 285,00 Kč 

ZŠ 1. Máje 4 740,00 Kč 

ZŠ F. Hrubína 32 125,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody 30 230,00 Kč 

ZŠ Gorkého 6 815,00 Kč 

ZŠ Jarošova 7 000,00 Kč 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 250,00 Kč 

ZŠ K. Světlé 43 500,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové 5 655,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 15 930,00 Kč 
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ZŠ Moravská 20 235,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 9 005,00 Kč 

ZŠ Školní 4 840,00 Kč 

ZŠ Žákovská 8 401,00 Kč 

MŠ Balzacova 8 000,00 Kč 

MŠ E. Holuba 1 200,00 Kč 

MŠ Moravská 2 000,00 Kč 

MŠ Okružní 5 520,00 Kč 

MŠ Puškinova 16 305,00 Kč 

MŠ Petřvaldská 8 025,00 Kč 

MŠ Přímá 4 285,00 Kč 

MŠ U Jeslí 8 630,00 Kč 

Celkem  562 976,00 Kč 
 

b) Snížení příspěvků na provoz s ÚZ 00000 příspěvkových organizací o finanční prostředky 

za školní aktivity: 

 

MŠ E. Holuba 15 000,00 Kč 

MŠ Lípová 15 000,00 Kč 

MŠ Okružní 3 000,00 Kč 

MŠ „U kamarádů“ 12 000,00 Kč 

Celkem 45 000,00 Kč 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                              607 976,00 Kč. 

 

 

č. 156. Příjmové položky daňových příjmů je potřeba upravit dle očekávané skutečnosti. Je 

zde vyšší plnění, než se přepokládalo. Jen u položky 1111 – Daň z příjmů fyzických osob 

placená plátci dojde ke snížení. O vyšší příjmy budou navýšeny výdaje EO, a to 

nespecifikovaná rezerva. V rámci vyrovnanosti rozpočtu bude tato rezerva rozpouštěna na 

výpadek dotací, které byly rozpočtovány v příjmové části EO a měli v letošním roce přijít. 

Tyto dotace snižujeme v následujících rozpočtových opatřeních. Dotace obdrží město až 

v příštím roce. 

 

Rozpočtované příjmy EO se upravují na těchto položkách: 

 
Název položky Částka   

1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátci - 53 000 000,00 Kč 

1112 – Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky + 4 000 000,00 Kč 

1113 – Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou +7 000 000,00 Kč 

1121 – Daň z příjmů právnických osob + 70 000 000,00 Kč 

1211 – Daň z přidané hodnoty +117 300 000,00 Kč 

Celkem + 145 300 000,00 Kč 

 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují  

o částku                                                                                                          145 300 000,00 Kč. 
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č. 157. V příjmové části rozpočtu EO na rok 2021 byla rozpočtována investiční dotace na akci 

„Odkanalizování části města Havířov, IV. etapa, lokalita Důlňák“ ve výši 29 108 000,00 Kč. 

Na základě nových informací dotačního oddělení OÚR tato dotace v letošním roce nepřijde,  

projekt bude probíhat do května r. 2022 a následně město obdrží platbu, která bude, ale nižší, 

z důvodu vysoutěžené nižší ceny. V rámci vyrovnanosti rozpočtu budou o tuto částku sníženy 

příjmy a výdaje EO - neinvestiční rezerva. 

 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

SR s ÚZ 90992, org 19004 o částku                                                               29 108 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                         29 108 000,00 Kč. 

 

 

č. 158. V příjmové části rozpočtu EO na rok 2021 byly rozpočtovány níže uvedené dotace na 

sanace obytných domů. Dle nových informací dotačního oddělení OÚR tyto dotace v letošním 

roce nepřijdou, město je obdrží v příštím roce. Realizace níže uvedených akcí je do  

31. 1. 2022 a následně bude podána závěrečná zpráva ke schválení. Dotace se mohou 

v příštím roce lišit, rozpočet vycházel z hrubého odhadu před vydáním rozhodnutí. V rámci 

vyrovnanosti rozpočtu budou o tuto částku sníženy příjmy a výdaje EO - neinvestiční rezerva. 

 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

SR o částku                                                                                                     28 476 000,00 Kč, 

dle následujícího rozpisu: 
 

Název akce Pol. Org ÚZ Částka 

Sanace OD Dlouhá tř. 73-79, Ha-Podlesí 4216 18021 107517969 11 680 000,00 

 4216 18021 107117968 584 000,00 

Sanace OD J. Gagarina 22-28, Ha-Podlesí 4216 19064 107517969 10 800 000,00 

 4216 19064 107117965 540 000,00 

Sanace Slezská 2-4, Ha-Město 4216 19065 107517969 4 640 000,00 

 4216 19065 107117965 232 000,00 

Celkem    28 476 000,00 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                         28 476 000,00 Kč. 

 

 

č. 159. V příjmové části rozpočtu EO a výdajové části ORG byla na rok 2021 rozpočtována 

dotace na VI. Polsko-české odborné setkání. Tuto dotaci dle informací dotačního oddělení 

ORG město neobdrží. V rámci vyrovnanosti rozpočtu budou o tuto částku sníženy příjmy EO  

a výdaje ORG. 

 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4152 – Neinvestiční přijaté transfery od 

mezinárodních institucí s ÚZ 11050, org 17043 o částku                                 81 000,00 Kč.                                                         

Rozpočtované výdaje ORG se snižují o částku                                                    81 000,00 Kč. 

 

 

č. 160. V příjmové části rozpočtu EO na rok 2021 byly rozpočtovány dotace pro  

ZŠ a MŠ Na Nábřeží na akci „Modernizace učeben na II. stupni“ ve výši 5 212 000,00 Kč. 

Dále pak dotace pro ZŠ F. Hrubína na projekt „Stavební úpravy a modernizace učeben cizích 
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jazyků“ ve výši 8 498 000,00 Kč. Jednalo se o dotace investiční a neinvestiční. Na základě 

informací odboru školství a kultury tyto dotace v letošním roce nepřijdou, město je obdrží 

v příštím roce. V rámci vyrovnanosti rozpočtu budou o tuto částku sníženy příjmy a výdaje 

EO – neinvestiční rezerva. 

 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4116 – Neinvestiční přijaté transfery ze 

SR, org 1073 o částku                                                                                      4 346 000,00 Kč  

a s org 11052 o částku                                                                                      4 631 000,00 Kč.                                                       

Dále pak se rozpočtované příjmy EO snižují na položce 4216 – Investiční přijaté transfery 

ze SR, org 1073 o částku                                                                                  4 152 000,00 Kč  

a s org 11052 o částku                                                                                         581 000,00 Kč.                                                       

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                         13 710 000,00 Kč. 

 

 

č. 161. Na základě dosažené skutečnosti v příjmové části rozpočtu OŠK na položce 2229 – 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 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                                                                     101 478,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OŠK se s ÚZ 00000 zvyšují o částku                              101 478,00 Kč. 

 

 

č. 162. Organizační odbor požádal o zvýšení zapojení sociálního fondu (SF) do výdajů 

 o 300 000,00 Kč.  Důvodem navýšení rozpočtované částky je: 

- zvýšení počtu pracovníků odcházejících do důchodu a s tím související nárůst; 

- vyplácené odměny a sociální kompenzace v souvislosti s ukončením pracovního poměru. 

Tímto se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00419 zvyšují o částku                    300 000,00 Kč 

a pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu SF (položka 8115) zvyšuje  

o částku                                                                                                                 300 000,00 Kč. 

 

 

č. 163. Ekonomický odbor ve výdajové části rozpočtu EO na položce 5141 – Úroky vlastní 

z úvěru má vyšší čerpání, než je rozpočtováno, úroky se týkají úvěru "Rekonstrukce/výměna 

výtahů". Tyto úroky jsou financovány z Fondu nájemního bydlení. Výše úroků se odvíjí od 

výše čerpání, očekáváná skutečnost na této položce je vyšší, nyní je rozpočtováno 500 000,00 

Kč, proto nyní bude tato položka zvýšena o 250 000,00 Kč.  

 

Výdaje EO se na položce 5141 – Úroky vlastní s ÚZ 114 se zvyšují o částku 250 000,00 Kč.                                                                                                                 

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

                                                                                                                              250 000,00 Kč. 

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

o částku                              250 000,00 Kč 

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

                                                                                                                              250 000,00 Kč. 
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č. 164. Organizační odbor dosáhl na některých příjmových položkách vyššího plnění, než se 

očekávalo a některé položky nebyly rozpočtovány. Proto dochází k úpravám v příjmové části 

rozpočtu ORG o 4 358 000,00 Kč. O tuto částku bude zvýšena výdajová část EO, a to 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy ORG zvyšují na položkách: 

1340 – Poplatek za provoz systému……. komunálních odpadů                2 663 000,00 Kč 

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství                                        983 000,00 Kč 

2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                           731 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku 

                                                                                                                           4 377 000,00 Kč. 

 

 

č. 165. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OŠK, Odbor stavebního řádu  

a památkové péče a SO na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví 

příjmy těchto odborů a současně bude zvýšena výdajová část EO, a to neinvestiční 

nespecifikovaná rezerva.  

 

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

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                       39 100,00 Kč, 

OŠK se zvyšuje příjem o částku                                                                              5 000,00 Kč, 

Odboru stavebního řádu a památkové péče se zvyšuje příjem o částku           35 170,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                          9 996 000,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku               

                                                                                                                         10 075 270,00 Kč.  

                                                                                                                          

 

č. 166. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

se navýšil i u Městské policie Havířov. Tyto příjmy jsou zdrojem FB a budou na účet tohoto 

fondu převedeny. 

Pro MP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů zvyšuje příjem  

o částku                                                                                                                 365 000,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                      365 000,00 Kč. 

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

                                                                                                                               365 000,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 365 000,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 167. Vzhledem k dosaženým příjmům organizačního odboru na položkách 1381 a 1385 

dochází k úpravě FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město získá z výnosů 

podle zákona o loteriích a jiných hrách.   

 

Rozpočtované příjmy ORG se zvyšují na položkách: 

1381 – Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her o částku                    

                                                                                                                           2 082 846,00 Kč,  
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1385 – Dílčí daň z technických her o částku                                                     216 746,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                              2 299 592,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                              2 299 592,00 Kč. 

a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním 

fondům o částku                                                                                               2 299 592,00 Kč. 

 

 

č. 168. 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                                                                                   18 050,00 Kč 

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

fondu o částku                                                                                                    90 412,00 Kč. 

 

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                    108 462,00 Kč. 

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

                                                                                                                               108 462,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 108 462,00 Kč. 

 

 

č. 169.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro níže uvedené příspěvkové organizace 

ve výši 208 229,00 Kč. Organizace si škody hradily z vlastních zdrojů.  

 

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

                                                                                                                              208 229,00 Kč. 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové  

organizace:  

MŠ Lípová o částku 54 113,00 Kč 

MŠ Okružní o částku 111 044,00 Kč 

ZŠ Mládežnická o částku 4 400,00 Kč  

ZŠ a MŠ Selská o částku 38 672,00 Kč. 

 

 

č. 170. Město Havířov získalo pojistná plnění v celkové výši 167 044,00 Kč. Tato pojistná 

plnění jsou určena níže uvedeným příspěvkovým organizacím k úhradě vzniklých škod.  

 

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

o částku                                                                                                                  167 044,00 Kč 

a současně se zvyšují příspěvky na provoz s ÚZ 00000:  

Domov seniorů Havířov o částku                                                                        46 556,00 Kč, 

Městské kulturní středisko Havířov o částku                                                      1 208,00 Kč, 

Správa sportovních a rekreačních zařízení o částku                                       116 042,00 Kč, 

SANTÉ o částku                                                                                                      3 238,00 Kč. 
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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. 126. Na základě Rozhodnutí Ministerstva financí čj. MF-21895/2021/1201-16 získalo 

město Havířov finanční prostředky na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. - 9. 10. 20201ve výši 2 469 000,00 Kč. 

Výše dotace  

na 1 volební okrsek činí 31 000,00 Kč (město má 79 okrsků) a obce s funkcí pověřené 

obecního úřadu ještě obdrží částku 20 000,00 Kč. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS 

SR zvyšují s ÚZ 98071 o částku                                                                       2 469 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR s ÚZ 98071 zvyšují 

o částku                                                                                                              2 469 000,00 Kč.  

 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 
č. 127. Na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního 

rozpočtu na r. 2021 ze dne 21. 9. 2021 bude prostřednictvím kraje zaslána na účet města 

neinvestiční účelová dotace.  Jedná se o průtokovou dotaci, která bude zaslána Domovu 

seniorů Havířov (dále DSH). Jedná se o dotace pro poskytovatele sociálních služeb na 

podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách na odměny 

zaměstnancům za pracovní výkon v období 10/2020 – 2/2021 (program podpory C – 

dodatečné kolo) v souvislosti s epidemií COVID-19.  

 

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

ze státního rozpočtu s ÚZ 13351, org 7004 zvyšují o částku                           145 441,00 Kč. 

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

zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13351, org 7004 o částku            145 441,00 Kč. 

 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 128.  Na základě usn. Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/459 ze dne 16. 9. 2021  

a na základě dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

obdrží město Havířov účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje. Jedná se o průtokovou 

dotaci, která bude zaslána Domovu seniorů Havířov (dále DSH), SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb (dále SANTÉ) a Sociálním službám města 

Havířova (dále SSmH) a je poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. 

 

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

krajů zvyšují s ÚZ 13305 o částku                                                           5 256 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro příspěvkové organizace na položce 5336 –  
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Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 13305 o částku                 

                                                                                                                           5 256 000,00 Kč. 

 

Příjmová i výdajová část bude zvýšena dle následujícího rozpisu: 

 
Název PO  ORG Výše dotace v Kč 

DSH 7004 4 316 000,00 

SSmH 7001 359 000,00 

SANTÉ 7002 581 000,00 

Celkem 5 256 000,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 129. Na základě usn. zastupitelstva kraje č. 5/445 ze dne 16. 9. 2021 a na základě Smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obdrží město Havířov účelovou 

neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje. Tato dotace je určena pro příspěvkovou organizaci 

Sociální služby města Havířova (dále SSmH) k financování projektu v rámci dotačního 

programu s názvem „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021“. 

 

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

krajů zvyšují s ÚZ 00351, org 7001 o částku                                                     532 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro SSmH na položce 5336  – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00351, org 7001 o částku  

                                                                                                                              532 000,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 130. Na základě usnesení rady kraje č. 16/1002 ze dne 10. 5. 2021 a na základě smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město Havířov 27. 9. 2021 

1. splátku neinvestiční dotace (školního roku 2021/2022) pro níže uvedené příspěvkové 

organizace. Jedná se o finanční prostředky na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ 

realizovaný v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. 

 

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

od krajů v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 

1027 3 002,00 17 007,00 

1032 12 021,00 68 119,00 

1028 4 966,00 28 136,00 

1008 20 342,00 115 267,00 

1021 15 653,00 88 698,00 

1073 3 195,00 18 100,00 

1054 4 344,00 24 616,00 

1049 18 600,00 105 396,00 

1068 21 254,00 120 439,00 

1066 4 069,00 23 054,00 
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1046 16 454,00 93 238,00 

1067 23 737,00 134 505,00 

Celkem 147 637,00 836 575,00 

 

 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace položka 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 Celkem 

MŠ Moravská 1027 3 002,00 17 007,00 20 009,00 

MŠ Okružní 1032 12 021,00 68 119,00 80 140,00 

MŠ Petřvaldská 1028 4 966,00 28 136,00 33 102,00 

MŠ U Jeslí 1008 20 342,00 115 267,00 135 609,00 

MŠ U Topolů 1021 15 653,00 88 698,00 104 351,00 

ZŠ F. Hrubína 1073 3 195,00 18 100,00 21 295,00 

ZŠ Gorkého 1054 4 344,00 24 616,00 28 960,00 

ZŠ Gen. Svobody 1049 18 600,00 105 396,00 123 996,00 

ZŠ Jarošova 1068 21 254,00 120 439,00 141 693,00 

ZŠ K. Světlé 1066 4 069,00 23 054,00 27 123,00 

ZŠ M. Pujmanové 1046 16 454,00 93 238,00 109 692,00 

ZŠ Školní 1067 23 737,00 134 505,00 158 242,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 131. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/315 ze dne 17. 6. 2021 a na základě 

Smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

č. 03040/2021/EP získalo město Havířov 2. splátku neinvestiční dotace ve výši 64 000,00 Kč. 

Tyto finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Školní, Havířov – Šumbark na 

realizaci činností projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, 

realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

 

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

od krajů s ÚZ 103533063 (org 1067) o částku                                                    54 400,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 (org 1067) o částku                                                                      6 400,00 Kč, 

a s ÚZ 103100253 (org 1067) o částku                                                                   3 200,00 Kč. 

 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ Školní (org 1067) položka 5336 –  

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  

s ÚZ 103533063 (org 1067) o částku                                                                    54 400,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 (org 1067) o částku                                                                      6 400,00 Kč, 

a s ÚZ 103100253 (org 1067) o částku                                                                   3 200,00 Kč. 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 171.  Na základě rozhodnutí č. 197/2021 Ministerstva vnitra ze dne 12. 10. 2021 č. j. MV-

155282-8/OBP-2021 získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši 540 000,00 Kč. Tyto 

finanční prostředky jsou určeny na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků 
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obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19 v letech 2020      

a 2021. Jedná se o průtokovou dotaci.  

 

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

ze SR s ÚZ 14036 zvyšují o částku                                                                     540 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje MP se s ÚZ 14036 zvyšují o částku                                540 000,00 Kč. 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 172. 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 F. Hrubína. 

 

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 

1073 274 309,00 48 408,00 

 

Zároveň se zvyšuje ZŠ F. Hrubína neinvestiční dotace na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                     (v Kč) 

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

1073 274 309,00 48 408,00 322 717,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  
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Závěr 

 
Po V. rozpočtových úpravách r. 2021 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 663 973,64 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 712 869,98 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozímu 

upravenému rozpočtu o 80 069,90 tis. Kč a jsou především ovlivněny zvýšením daňových 

příjmů dle očekávané skutečnosti, ale naopak u přijatých transferů došlo ke snížení, a to 

z důvodu, že byly rozpočtovány, ale město tyto transfery (dotace) v letošním roce neobdrží. 

 

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 IV. r. 2021 

Upravený  

rozpočet V. r. 2021 

tř. 1 - daňové příjmy 72,27 65,94 71,33 

tř. 2 - nedaňové příjmy 2,28 3,62 4,23 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,17 0,47 0,48 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 74,72 70,03 76,04 

tř. 4 - přijaté transfery 25,28 29,97 23,96 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 3 107 360,49 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 3 222,17 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 951 103,66 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 77 647,33 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet  

a dosáhly hodnoty 2 156 256,83 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou 

ve výši 1 645 419,34 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti 

předchozímu upravenému rozpočtu zvýšila o 9 016,33 tis. Kč.  

 

Po pátých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 445 809,02 tis. Kč na 

částku  - 443 386,85 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 IV. 

Upravený 

rozpočet V. 

FRR 215 185,00 233 569,12 237 150,00 166 581,40 166 780,52 

FRHA 24 738,00 26 122,62 13 757,00 18 442,54 18 442,54 

FŽP 1 041,00 1 369,49 791,00 1 449,75 1 558,21 

FNB 58 859,00 71 182,16 2 563,00 263,56 13,56 

FB 1 033,00 1 195,15 683,00 1 616,27 1 981,27 

FVPA 3 076,00 5 460,50 2 095,00 7 507,95 9 807,54 

Celkem účelové fondy 303 932,00 338 899,04 257 039,00 195 861,47 198 583,64 

SF 3 597,00 4 016,76 3 602,00 3 417,83 3 117,83 

ZBÚ 137 758,00 246 472,52 0,00 0,00 0,00 

Celkem 445 287,00 589 388,32 260 641,00 199 279,30 201 701,47 
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Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                        

r. 2021  

Upravený 

rozpočet 

IV.+přesuny 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet V. 

r. 2021 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 20 171,00 46 301,10 120 134,31 

rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 792,00 1 792,00 1 792,00 

výdaje spojené s Participativním rozpočtem r. 2021 5 000,00 955,98 955,98 

převod nevyčerp.prostředků z Participativního rozpočtu r. 2020 0,00 73,85 73,85 

vklad k navýšení základ.kapitálu spol.CEVYKO, a.s. 6 300,00 0,00 0,00 

rezerva na předfinancování projektů ITI (IROP)  

– ZŠ F. Hrubína, ZŠ a MŠ Na Nábřeží 
14 000,00 0,00 0,00 

financování případného výpadků dotací z kraje pro DSH, 

SSmH, SANTÉ 
17 500,00 17 500,00 14 500,00 

rezerva na jednotný účetní program pro PO 3 000,00 864,84 502,25 

rezerva na „Firewally“ 5 100,00 0,00 0,00 

Celkem 72 863,00 67 487,77 137 958,39 

 

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 +1 712 869,98 

Výdaje celkem -2 156 256,83 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 000,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +544 048,97 

z toho: FRR 315 048,17  

 FRHA 10 986,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 200 052,00  

 FB 466,80  

 FVPA 10 000,00  

 SF 7 246,00  
Příjmy fondů -161 450,51 

z toho: FRR 1 832,88  

 FRHA 4 831,20  

 FŽP 420,73  

 FNB 132 262,72  

 FB 1 114,00  

 FVPA 14 037,98  

 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 č. 1 

A.  P Ř Í J M Y             
 
Příjmy města tvoří daňové příjmy (třída 1), nedaňové příjmy (třída 2), kapitálové příjmy (třída 3)  

a přijaté transfery (třída 4). Rozpočtované příjmy (po konsolidaci) na rok 2022 jsou  

ve výši 1 582 065,00 tis. Kč. Konsolidační položky jsou pro rok 2022 stanoveny ve výši   

837 247,00 tis. Kč (výše konsolidačních položek se odvíjí od převodů mezi účelovými fondy města 

a ZBÚ). Rozpočtované příjmy roku 2022 včetně konsolidačních položek jsou ve výši  

2 419 312,00 tis. Kč. 

 

 

Struktura příjmů pro rok 2022 (po konsolidaci) 

 

 

Daňové příjmy 
77,03 %

Nedaňové příjmy
3,92%

Kapitálové příjmy
0,13%

Přijaté transfery 
18,92 %

 
 

 

 

Porovnání příjmů po konsolidaci podle příjmových tříd za roky 2019 až 2022 (v tis. Kč): 

Příjmová třída 
Skutečnost             

r. 2019 

Skutečnost             

r. 2020 

Schválený 

rozpočet                       

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost                       

r. 2021 

Návrh               

r. 2022 

tř.1 – daňové příjmy 1 220 670,14 1 139 102,43 1 066 551,00 1 222 586,00 1 218 656,00 

tř.2 – nedaňové příjmy 60 957,18 52 752,38 33 611,00 72 608,00 62 081,00 

tř.3 – kapitálové příjmy 6 836,21 3 489,77 2 500,00 9 134,00 2 000,00 

tř.1 až 3 – vlastní příjmy 1 288 463,53 1 195 344,58 1 102 662,00 1 304 328,00 1 282 737,00 

tř.4 – přijaté transfery 320 204,33 500 956,93 372 986,00 408 799,00 299 328,00 

tř.1 až 4 – příjmy celkem 1 608 667,86 1 696 301,51 1 475 648,00 1 713 127,00 1 582 065,00 
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Podíl jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech po konsolidaci (v %): 

Příjmová třída 
Skutečnost             

r. 2019 

Skutečnost             

r. 2020 

Schválený 

rozpočet                       

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost                       

r. 2021 

Návrh               

r.2022 

tř.1 – daňové příjmy 75,88 67,15 72,28 71,37 77,03 

tř.2 – nedaňové příjmy 3,79 3,11 2,28 4,24 3,92 

tř.3 – kapitálové příjmy 0,43 0,21 0,17 0,53 0,13 

tř.1 až 3 – vlastní příjmy 80,10 70,47 74,73 76,14 81,08 

tř.4 – přijaté transfery 19,90 29,53 25,27 23,86 18,92 

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

Struktura příjmů v letech 2019 až 2022 je graficky znázorněna v Příloze č. 5. 
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1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 

 
Daňové příjmy tvoří příjmovou třídu 1 a jsou stěžejním zdrojem příjmů města Havířova. Výše 

daňových příjmů je závislá na mnoha faktorech a to jak na ekonomické situaci, na sazbách 

jednotlivých daní a na poměru, v jakém se vypočítává podíl obcí jako celku, ale také na pravidlech 

výpočtu objemu sdílených daní pro jednotlivé obce. Do této třídy řadíme daně z příjmů fyzických  

a právnických osob, daň z přidané hodnoty (DPH), daň z nemovitostí. Do této třídy se řadí také 

poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky z vybraných činností a služeb (za 

likvidaci komunálního odpadu, ze psů, za užívání veř. prostranství, atd.), ostatní odvody 

z vybraných činností a služeb (odvod z loterií a podobných her kromě z VHP, odvod z VHP, příjmy 

za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění) a správní poplatky. Daňové 

příjmy jsou pro rok 2022 stanoveny ve výši 1 218 656,00 tis. Kč a tvoří tak 77,03 % celkových 

příjmů (po konsolidaci).  

 

 

 

 
 

 

 

Kritéria propočtu procentního podílu na sdílených daních: 

Počet obyvatel 10 % 

Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí 9 % 

Postupné přechody 78 % 

Výměra katastrálního území obce 3 % 

Celkem 100 % 

 

Poznámka: Započtená výměra katastrálního území obce maximálně 10 ha na každého obyvatele  

                   obce. 
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Procento, kterým se každá obec podílí na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu 

zveřejňuje Ministerstvo financí vyhláškou. Tato vyhláška má účinnost od 1.9. předcházejícího roku. 

  

 

Vývoj kritérií pro stanovení procentního podílu:  

Kritéria 
Účinnost 

od 1.9.2017 

Účinnost          

od 1.9.2018 

Účinnost 

od 1.9.2019 

Účinnost 

od 1.9.2020 

Účinnost 

od 1.9.2021 

počet obyvatel      

Havířov 73 274 72 382 71 903 71 200 70 165 

Česká republika 10 578 820 10 610 055 10 649 800 10 693 939 10 701 777 

počet zaměstnanců      

Havířov 16 567 15 963 15 956 15 811 15 593 

Česká republika 5 242 520 5 406 922 5 497 210 5 455 670 5 319 545 

počet dětí MŠ a žáků ZŠ      

Havířov 8 068 8 093 8 039  8 074 7 978 

Česká republika 1 227 324 1 245 043 1 257 832 1 269 658 1 270 029 

Poznámka: Výměru katastrálního území obce neuvádíme, protože se prakticky nemění. 

 

 

Na základě těchto kritérií byly pro město Havířov v jednotlivých letech stanoveny tyto procentní 

podíly (%): 

 

Procentní podíl  
Účinnost 

od 1.9.2017 

Účinnost 

od 1.9.2018 

Účinnost 

od 1.9.2019 

Účinnost 

od 1.9.2020 

Účinnost 

od 1.9.2021 

DPH a daně z příjmů 0,541428 0,534959 0,528288 0,520526 0,511838 

motivační složka 0,316012 0,295233 0,290435 0,289809 0,293127 

Poznámka: Motivační složka je 1,50% z hrubého výnosu daně z příjmů FO ZČ podle podílu     

                    počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců ČR. 

 

 

Porovnání vývoje příjmů ze sdílených daní (tis. Kč): 

 
Skutečnost         

r. 2019 

Skutečnost    

r. 2020 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost     

r. 2021 

Návrh              

r. 2022 

FO ZČ dle počtu obyvatel 269 714,59 251 752,55 232 000,00 177 000,00 180 000,00 
FO ZČ dle počtu 

zaměstnanců 
9 432,88 8 912,06 8 000,00 6 000,00 7 000,00 

FO podnik. z celostátního 

výnosu 
7 573,17 4 180,91 2 700,00 9 300,00 9 000,00 

FO srážková daň 25 538,27 25 498,00 24 000,00 30 000,00 31 000,00 

Právnické osoby 237 890,78 190 802,66 160 000,00 270 000,00 260 000,00 

DPH 535 597,25 523 628,16 507 000,00 590 000,00 592 000,00 

Celkem sdílené daně 1 085 746,94 1 004 774,34 933 700,00 1 082 300,00 1 079 000,00 

Daňové příjmy celkem 1 220 670,14 1 139 102,43 1 066 551,00 1 222 586,00 1 218 656,00 
podíl sdílených daní na 

daňových příjmech 

celkem (%) 
88,95 88,21 87,54 88,53 88,54 
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Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (položka 1111) je  dvousložkovým příjmem. První 

složka se odvíjí od počtu obyvatel a koeficientech postupných přechodů. Druhá složka je tzv. 

motivační a je závislá na poměru počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců v ČR. Pro rok 

2022 je příjem na položce 1111 stanoven ve výši 187 000,00 tis. Kč. 

 

Vývoj příjmů z této daně od roku 2019 (v tis. Kč): 

Daň z příjmů FO  

ze závislé činnosti  

a funkčních požitků 

Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

podle počtu obyvatel 269 714,59 251 752,55 232 000,00 177 000,00 180 000,00 

podle počtu zaměstnanců 9 432,88 8 912,06 8 000,00 6 000,00  7 000,00 

Celkem 279 147,47 260 664,61 240 000,00 183 000,00 187 000,00 

 

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (položka 1112). Tuto daň tvoří už jen jedna 

složka a to podíl 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně. Pro rok 2022 je příjem na 

položce 1112 stanoven ve výši 9 000,00 tis. Kč. 

 

Vývoj příjmů od roku 2019 podle složek (v tis. Kč): 

Daň z příjmů FO ze SVČ 
Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

z celostátního výnosu 7 573,17 4 180,91 2 700,00 9 300,00 9 000,00 

 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (položka 1113) tzv. srážková daň, zahrnuje daně 

z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby daně. Pro rok 2022 je tento příjem stanoven ve výši 31 000,00 tis. Kč.  

 

Vývoj příjmů od roku 2019 (v tis. Kč): 

Daň z příjmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 

Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2021 

Návrh                  

r. 2022 

25 538,27 25 498,00 24 000,00 30 000,00 31 000,00 

 

Daň z příjmů právnických osob (položka 1121). Návrh příjmu z této daně pro rok 2022 je 

stanoven ve stejné výši a to 260 000,00 tis. Kč.  

 

Vývoj příjmů od roku 2019 (v tis. Kč): 

Daň z příjmů právnických 

osob 

Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet            

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost           

r. 2021 

Návrh                  

r. 2022 

237 890,78 190 802,66 160 000,00 270 000,00 260 000,00 

sazba daně (%) 19 19 19 19 19 

 

Daň z příjmů právnických osob za obce (položka 1122) je výlučným příjmem obce. Tato daň je 

dvousložková, protože město Havířov má kromě rozpočtové (hlavní) činnosti také hospodářské 

činnosti (ty pro město zajišťují MRA, s.r.o. a TSH, a.s.). Do návrhu rozpočtu na rok 2022 je 

zahrnuta pouze daň z hospodářské činnosti MRA, s.r.o. Příjem z hlavní činnosti je do rozpočtu 

zapracován na základě zpracovaného daňového přiznání. Tato částka se také zapracuje do 

rozpočtovaných výdajů EO jako daňová povinnost města Havířova, jedná se jen o účetní operaci.  
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Přehled a skladba této příjmové položky od roku 2019 (v tis. Kč): 

Daň z příjmů 

právnických osob za obce 

Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet            

r. 2021 

Upravený 

rozpočet            

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2021 

Návrh                  

r. 2022 

hlavní činnost 
(rozpočtová) 

4 829,43 3 973,00 0,00 3 147,71 3 148,00 0,00 

hospodářská činnost 
(MRA, s.r.o.) 

19 902,31 19 926,25 26 281,00 21 792,24 21 792,00 27 226,00 

hospodářská činnost 
(TSH, a.s.) 

0,00 0,00 0,00 117,99 118,00 0,00 

Celkem 24 731,74 23 899,25 26 281,00 25 057,94 25 058,00 27 226,00 
Pozn.: Příjem z daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) je příjmem FNB.  

U hospodářské činnosti, kterou pro město zajišťují TSH a.s., by daň byla zdrojem FRHA. 

 

Daň z přidané hodnoty (DPH) (položka 1211). V roce 2018 došlo ke zvýšení podílů z celostátního 

hrubého výnosů daně z přidané hodnoty na 23,58 %. Příjem z této daně má vzestupný trend a na 

rok 2022 je rozpočtována částka ve výši 592 000,00 tis. Kč. 

 

Příjem z DPH od roku 2019 (v tis. Kč):  

DPH 

Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet            

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2021 

Návrh                  

r. 2022 

535 597,25 523 628,16 507 000,00 590 000,00 592 000,00 

  

Daň z nemovitých věcí (položka 1511) je stabilním příjmem města Havířova. Tato daň se vztahuje 

na nemovitosti v katastru obce a je 100% příjmem obce.  

 

Přehled příjmů od roku 2019 (v tis. Kč): 

Příjem z daně z nemovitostí 

Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet            

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2021 

Návrh                  

r. 2022 

41 468,30 42 010,08 42 000,00 42 000,00 42 000,00 

 

Veškeré příjmy z daní jsou rozpočtovány u EO. 

 

 

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí je seskupení, které není součástí schváleného 

rozpočtu. Tento příjem se rozpočtuje až na základě dosažené skutečnosti a je příjmem OŽP. 

 

Přehled příjmů od roku 2019 (v tis. Kč): 

Poplatky a odvody v oblasti 

životního prostředí (položky 133x) 

Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet            

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost            

r. 2021 

Návrh                 

r. 2022 

189,54 394,85 0,00 368,00 0,00 

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů (položka 1340). Na tuto položku se zařazuje příjem  

z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, který platí fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt 

nebo rekreační stavbu. Tento příjem je rozpočtován u ORG a jeho navrhovaná výše pro rok 2022 

odpovídá očekávanému příjmu v roce 2021.  
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Příjem z poplatku a sazba poplatku od roku 2019 (v tis. Kč): 

Příjem z poplatku za 

komunální odpad 

Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet            

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost          

r. 2021 

Návrh                  

r. 2022 

položka 1340 34 008,76 35 363,99 36 000,00 38 000,00 38 000,00 

sazba poplatku  552,00 588,00 672,00 672,00 672,00 

 

 

Poplatek ze psů (položka 1341) je navrhován ve výši 2 900,00 tis. Kč. Příjem je rozpočtován  

u  ORG.  

 

Příjem z poplatku ze psů (tis. Kč) a sazby poplatků (v Kč): 

Poplatek ze psů 
Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet            

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh                  

r. 2022 

příjem 2 594,05 2 764,92 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

sazba poplatku:      

- fyzická a právnická osoba za 1.psa 1 100,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 

- fyzická a právnická osoba za   

  druhého a dalšího psa 
1 650,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 

- za psa poplatníka v rodinném  

  domku za 1.psa 
300,00  300,00  300,00 300,00 300,00 

- za psa poplatníka v rodinném  

  domku za druhého a dalšího psa 
450,00  450,00  450,00 450,00 450,00 

- za psa poplatníka invalidního,  

  starobního apod. důchodu za 1.psa 
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

- za psa poplatníka invalidního,    

  starobního apod. důchodu za  

  druhého a dalšího psa 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství (položka 1343) je příjmem nejen za umístění stánků, 

ale souvisí i s počtem stavebních a výkopových prací ve městě (poplatek se vybírá za umístění 

stavebního zařízení, provádění výkopových prací a umístění skládek). Příjem je rozpočtován  

u ORG ve výši 2 500,00 tis. Kč. 

 

Příjem od roku 2019 (v tis. Kč): 

Poplatek za užívání 

veřejného prostranství 

Skutečnost            

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2020 

Schválený 

rozpočet            

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost        

r. 2021 

Návrh                  

r. 2022 

3 989,92 2 465,93 2 000,00 2 500,00 2 500,00 

 

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění (položka 1353) Od 

roku 2020 je tento příjem rozpočtován u odboru komunálních služeb (OJ 8). Příjem na této položce 

byl pro rok 2022 stanoven částkou 1 400,00 tis. Kč.  

 

Přehled příjmů od roku 2019 (v tis. Kč): 

Příjmy za zkoušky z odborné 

způsobilosti od žadatelů o 

řidičské oprávnění 

Skutečnost            

r.  2019        

Skutečnost            

r.  2020              

Schválený 

rozpočet            

r.  2021 

Očekávaná 

skutečnost  

r.  2021 

Návrh                  

r. 2022 

1 634,20 1 225,31 1 300,00 1 400,00 1 400,00 
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Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce (položka 1356). Tato 

příjmová položka se rozpočtuje až na základě dosažené skutečnosti. V roce 2020 byl skutečný 

příjem ve výši 2 454,96 tis. Kč a v roce 2021 se očekává příjem ve výši 2 078,00 tis. Kč. 

 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené (položka 1359). Jedná se 

o příjem OVŽÚ. Na tuto položku se zařazuje poplatek  na podporu sběru a poplatek za 

ekologickou likvidaci autovraků. Tato položka se rozpočtuje až na základě dosažené skutečnosti. 

V roce 2021 se očekává příjem ve výši 27,00 tis. Kč.  

 

Správní poplatky (položka 1361). Příjem ze správních poplatků je pro rok 2022 rozpočtován  

u 4 organizačních jednotek v celkové výši 14 530,00 tis. Kč.  

 

Vývoj příjmů a návrh příjmů podle organizačních jednotek MMH (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2019 

Skutečnost  

r. 2020 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh  

r. 2022 

OVŽÚ 12 213,56 10 558,43 12 000,00 12 500,00 13 000,00 

OŽP 133,99 181,74 100,00 150,00 130,00 

OŠK 0,13 0,27 0,00 0,00 0,00 

SŘaPP (SSSÚ) 1 131,65 1 007,82 0,00 1 100,00 1 100,00 

OÚR 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

ORG 13,80 11,20 0,00 2,00 0,00 

OKS 0,30 283,11 270,00 300,00 300,00 

EO 1,12 2,31 0,00 0,00 0,00 

SO 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 

Celkem 13 494,55 12 045,54 13 370,00 14 052,00 14 530,00 

  Příjem z položek 1381, 1383 a 1385 je zdrojem Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA).  

 

Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her (položka 1381). Na tuto položku 

se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. V roce 2020 byl skutečný 

příjem ve výši 7 211,19 tis. Kč. Očekávaná skutečnost pro rok 2021 je odhadována ve výši 

7 000,00 tis. Kč a návrh rozpočtu na rok 2022 je ve výši 7 000,00 tis. Kč. 

 

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1383). Tuto příjmovou položku tvoří 

dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb.,  

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb.  

a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách, ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení  

(§ 4 odst. 1 tohoto zákona). V roce 2021 je očekávaný příjem na této položce ve výši 420,00 tis. Kč. 

Tato položka se rozpočtuje až na základě dosažené skutečnosti a je příjmem ORG. 

 

Dílčí daň z technických her (položka 1385) byla zavedena v roce 2019. Jedná se o dílčí daň, 

kterou převádí Specializovaný finanční úřad. Příjem na tuto položku mají jen obce, na jejichž 

území byla technická hra povolena. Položka je zavedena z důvodu potřeby MF ČR oddělit příjem 

dílčí daně z technických her od ostatních dílčích daní. Příjmy dílčích daní z hazardních her jsou 

rozděleny na dvě položky, a to 65% z celostátního výnosu dílčí daně z technických her (pol. 1385) 

se rozděluje mezi obce (s povolenou technickou hrou), u ostatních dílčích daní z hazardních her 

(pol. 1381) se mezi obce rozděluje 30% celostátního výnosu (na tomto výnosu se podílejí všechny 

obce). V roce 2020 byl skutečný příjem ve výši 4 486,11 tis. Kč. Očekávaná skutečnost pro rok 

2021 je odhadována ve výši 4 483,00 tis. Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2022 je stanovena ve výši 

4 100,00 tis. Kč. Jedná se o příjem ORG. 
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2.  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY        

 
Nedaňové příjmy jsou pro rok 2022 stanoveny částku 62 081,00 tis. Kč (což je 3,92 % celkových 

příjmů po konsolidaci). Do této příjmové třídy patří např. příjmy z vlastní činnosti, příjmy 

z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí, příjmy z úroků, přijaté sankce, vratky transferů,  

přijaté splátky půjčených prostředků. U nedaňových příjmů dochází zpravidla k výraznému 

překročení částky schváleného rozpočtu. To je způsobeno tím, že některé položky jsou 

rozpočtovány až v upraveném rozpočtu na základě dosažené skutečnosti.  

  

 

Vývoj skutečných nedaňových příjmů ve srovnání se schváleným rozpočtem v letech 

2017 až 2021 (u roku 2021 nahrazuje „Skutečný příjem“ očekávaná skutečnost): 

 

(v tis. Kč) 

tř. 2 – Nedaňové příjmy 
Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

Schválený rozpočet (SR) 23 164,00 26 143,00 18 941,00 31 376,00 33 611,00 

Skutečný příjem (SP) 53 625,65 67 204,21 59 298,00 52 752,38 72 608,00 

% plnění SR 231,50 257,06 313,07 168,13 216,02 

Rozdíl (SP – SR) +30 461,65 +41 061,21 +40 357,00 +21 376,38 +38 997,00 

 

 

 

 

Vývoj nedaňových příjmů (v tis. Kč) 
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Příjem z poskytování služeb a výrobků (položka 2111) je příjmem více organizačních jednotek 

Vývoj této položky od roku 2018 podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost  

r. 2019 

Skutečnost 

 r. 2020 

Schválený 

rozpočet      

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

OÚR 159,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ORG 1 991,48 1 757,71 2 529,58 1 600,00 1 646,00 1 600,00 

OSV 832,65 905,13 1 062,92 1 100,00 1 209,00 1 300,00 

OKS 1 551,07 1 472,34 1 262,82 1 365,00 1 550,00 1 550,00 

MP 219,09 201,34 259,98 200,00 226,00 200,00 

Celkem 4 753,53 4 336,52 5 115,30 4 265,00 4 631,00 4 650,00 

 

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (položka 2119) jsou příjmy za zřízení pozemkové služebnosti, 

věcného břemene. Pro rok 2022 je tento příjem ve výši 2 000,00 tis. Kč. Od roku 2018 je příjem 

rozpočtován i účtován pouze u EO. Vývoj příjmové položky od roku 2018 (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost  

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

 r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

EO – oddělení rozpočtu a majetku 3 486,60 2 714,25 5 951,47 3 304,00 2 000,00 

 
 

Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) jsou dlouhodobě rozpočtovány u dvou 

organizačních jednotek: OKS má tento příjem z pronájmu hrobových míst a u EO - oddělení 

rozpočtu a majetku, kdy se jedná o různé pronájmy pozemků. Příjmy z pronájmů pozemků od roku 

2018 podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 
Skutečnost  

r. 2018 

Skutečnost 

 r. 2019 

Skutečnost  

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

OKS 690,26 924,22 1 269,39 1 100,00 1 100,00 

EO - oddělení rozpočtu a majetku 1 113,35 1 099,06 1 078,73 1 058,00 1 000,00 

Celkem 1 803,61 2 023,28 2 348,12 2 158,00 2 100,00 
 

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) jsou navrhovány ve výši 

2 798,00 tis. Kč. Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí od roku 2018 podle 

organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

OŠK 112,11 157,43 126,13 126,00 126,00 

ORG 2 527,36 2 342,51  2 490,39 2 400,00 2 400,00 

OKS 207,84 184,34 184,35 185,00 185,00 

EO – oddělení rozpočtu a majetku 114,71 87,48 87,72 88,00 87,00 

Celkem 2 962,03 2 771,76 2 888,59 2 799,00 2 798,00 
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Příjmy z úroků (položka 2141). Vývoj příjmů z úroků od roku 2018 (v tis. Kč):  

 

Příjem z úroků 

Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

574,65 3 348,07 1 366,51 520,00 997,00 

 

Vývoj úrokových sazeb pásmového úročení (v % p.a.): 

Období 
1. pásmo 

do 999 999,99 Kč 

2. pásmo 

od 1 000 000,00 Kč 

do 4 999 999,99 Kč 

3. pásmo 

od 5 000 000,00 Kč 

do 9.10.2010 0,40 0,65 1,00 

od 10.10.2010 

do 31.3.2013 
0,30 0,55 0,75 

od 1.4.2013 

do 30.4.2014 
0,10 0,25 0,35 

od 1.5.2014  

do 31.7.2015 
0,01 0,10 0,20 

od 1.8.2015 

 
0,01 0,01 0,01 

od 1.1.2019  

(3 účty) 
0,01 0,01 0,01 

od 1.1.2019 

do 31.1.2019 

(3 účty) 

0,50 0,50 0,50 

od 1.2.2019 0,80 0,80 0,80 

od 1.6.2020 

(3 účty) 
0,05 0,05 0,05 

od 1.9.2021 

(2 účty) 
0,40 0,40 0,40 

Od 1.9.2021 

(1 účet) 
0,25 0,25 0,25 

 

Do roku 2018 byla úroková sazba na účtech města 0,01 % p.a. neměnná. Od 1. 1. 2019 byla 

úroková sazba u 3 účtů (účet ZBÚ, dva účty fondů, a to FRR-Fond rezerv a rozvoje a FVPA-Fond 

veřejně prospěšných aktivit) zvýšena na 0,50 % p.a. a od 1. 2. 2019 byla sazba u těchto  

3 uvedených účtů ještě zvýšena na 0,80 % p.a. U ostatních účtů města (vyjma vyjmenovaných) 

zůstává úroková sazba ve výši 0,01 % p.a.  

Do zvýšení příjmů z úroků se rovněž promítlo zhodnocení finančních prostředků ve výši  

30,00 mil. Kč u SBERBANK CZ, a.s., kdy úroková sazba je 1,66 p.a. (zhodnocení finančních 

prostředků od 23. 7. 2019 do 23. 7. 2020). 

Na vzniklou epidemiologickou situaci reagovala Bankovní rada České národní banky a postupně 

rozhodla o opatřeních na zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy  

a podnikatele, kdy postupně snižovala dvoutýdenní repo sazbu,  lombardní sazbu a diskontní sazbu. 

Na tuto situaci zareagovala Česká spořitelna, a.s. kde na vybraných účtech FRR, ZBÚ a FVPA, kde 

byla zvýhodněná úroková sazba 0,50 % p.a., nastavila novou úrokovou sazbu 0,05 % p.a. 

s platností od 1. 6. 2020 a SBERBANK CZ snížila úrokovou sazbu z 1,66 % p.a. na 0,80 % p.a.  

od 27. 3. 2020. Od 1. 9. 2021 Česká spořitelna, a.s. oznámila, že na účtu FRR nastavili novou 

úrokovou sazbu 0,40 % p.a.  a na účtu ZBÚ sazbu 0,25 % p.a., na ostatních účtech města je úroková 

sazba 0,01 % p.a. 

Přehled příjmů a výdajů z úroků je uveden v Příloze č. 6.   
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Příjmy z podílů na zisku a dividend (položka 2142) město rozpočtuje až v upraveném rozpočtu  

a to podle dosažené skutečnosti. Tento příjem je rozpočtován u EO a je zdrojem FRHA.  

 

Příjem podle obchodních společností od roku 2018 (v tis. Kč):   

Obchodní společnost 
Skutečnost  

r. 2018 

Skutečnost 

 r. 2019 

Skutečnost  

 r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

 r. 2021 

Technické služby Havířov, a.s. 1 870,92 1 717,26 1 870,76 1 128,35 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 6 300,00 4 430,00 3 200,00 0,00 

DEPOS Horní Suchá, a.s. 9,35 6,55 18,70 18,70 

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 0,66 0,64 0,00 0,00 

ČSAD Havířov, a.s. 3 059,24 0,00 0,00 3 057,24 

Celkem 11 240,16 6 154,45 5 089,46 4 204,29 

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (položka 2212). Na tuto položku se zařazují 

ekologické pokuty, pokuty dle vodního zákona, pokuty udělené stavebním úřadem  

a živnostenským úřadem, pokuty udělené MP. Patří sem i pokuty, kdy je obec ze zákona 

podílníkem na výběru. Položka se používá i pro pokuty a penále vyplývající z dodavatelských 

smluv. Přijaté sankční platby se rozpočtují až v průběhu roku formou rozpočtových úprav. Sankce 

přijaté OŽP se převádějí do FŽP a sankce přijaté MP se převádějí do FB. 

 

Vývoj příjmů ze sankčních plateb od jiných subjektů od roku 2018 (v tis. Kč):  

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

 r. 2021 

OVŽÚ 244,81 226,49 145,90 202,00 

OŽP 81,10 89,28 158,60 26,00 

OŠK 0,99 11,88 0,00 0,00 

OÚR – oddělení investic 2 574,37 160,00 4,25 12,00 

SŘaPP (SSSÚ) 69,65 190,00 411,00 60,00 

ORG 90,59 1,01 1,03 0,00 

OSV 4,00 302,02 6,00 2,00 

OKS 2,00 1,00 5,60 1,00 

MP 1 257,41 1 356,10 974,30 900,00 

EO 36,75 34,50 1,00 0,00 

SO 13 203,20 10 751,84 10 813,75 32 000,00 

KP 110,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 17 674,87 13 124,12 12 521,43 33 203,00 
 

 

 

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 

(položka 2222) jsou zahrnuty pouze v očekávané skutečnosti roku 2021 ve výši 483,00 tis. Kč. 

Jedná se o finanční prostředky na dofinancování voleb za r. 2020. 

 

Ostatní přijaté vratky transferů (položka 2229) se pravidelně rozpočtuje až v průběhu roku 

v souvislosti s finančním vypořádáním dotací a příspěvků, které město poskytlo, převážně na 

činnost a pořádání různých akcí, právnickým nebo i fyzickým osobám. U OŠK se jedná  

o vratky nespotřebovaných částí dotací poskytnutých MŠMT – Šablony II, vratky dotace  

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“. V předešlých letech se 

tyto vratky účtovaly u OJ 10, po metodických změnách nyní u OŠK. U OSV jde o splátky 
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neoprávněně vyplacených dávek z viny klienta nebo vratky přeplatků. U OJ  10 se jedná o vratky 

nespotřebované částí dotací poskytnutých v roce 2021 sportovním subjektům, mimosportovním 

subjektům, je zde i vratka vázaných finančních prostředků SSRZ na zajištění provozu mobilní 

ledové plochy. U OÚR – oddělení investic se jedná o postupné vypořádání finančního příspěvku ve 

výši 790 000,00 Kč, které město Havířov poskytlo v roce 2013 společnosti Asental Land, s.r.o. na 

pořízení plynovodní přípojky a tento příspěvek podléhá vrácení ve výši 50 % výnosu z prodeje 

nebo ročního pronájmu do doby prodeje až do výše 790 000,00 Kč.   

Pro rok 2022 je předpokládán v návrhu příjem u OÚR ve výši 32,00 tis. Kč. 

 

Ostatní přijaté vratky transferů od roku 2017 (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost  

r. 2019 

Skutečnost  

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

 r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

OŠK 0,00 105,66 0,00 0,00 853,00 0,00 

OSV 2,01 4,12 4,74 -7,36 10,00 0,00 

OKS 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

OJ 10  33,77 271,13 1 228,77 1 534,51 1 122,00 0,00 

OÚR – oddělení investic 32,41 32,41 32,41 32,42 32,00 32,00 

EO 0,00 0,00 0,00 21,63 210,00 0,00 

Celkem  68,19  414,87 1 265,92 1 581,20 2 227,00 32,00 

 

 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (položka 2310) se pro  

rok 2022 rozpočtují ve výši 10,00 tis. Kč (EO - oddělení rozpočtu a majetku). Očekávaná 

skutečnost pro rok 2021 je ve výši 9,00 tis. Kč (ORG 4,00 tis. Kč, jedná se o příjem z prodeje 

roušek z rouškomatu a odkup notebooku a EO - oddělení správy majetku 5,00 tis. Kč, jedná se  

o příjem z prodeje nalezených – neupotřebitelných  věcí a po zemřelém). 

 

Přijaté neinvestiční dary (položka 2321) rozpočtuje se až v průběhu roku dle skutečnosti. V roce 

2021 se jedná o příjem OKS ve výši 35,00 tis. Kč (finanční dar firmy ELEKTROWIN, a.s. městu 

za třídění elektrozařízení) a KP ve výši 40,00 tis. Kč (dar pro dobrovolné hasiče Havířov – Životice 

za výhru v soutěži od dárce Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s. se sídlem v Brně). 

 

Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) jsou nahodilým příjmem města, který se rozpočtuje až na 

základě dosažené skutečnosti. Očekávaná skutečnost roku 2021 je ve výši 1 624,00 tis. Kč. Pro rok 

2022 se rozpočtuje příjem ve výši 50,00 tis. Kč u ORG. 

 

Přehled přijatých pojistných náhrad podle organizačních jednotek od roku 2017 (v tis. Kč):   

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

OŠK 782,31 502,73 132,45 740,71 253,00 0,00 

ORG 260,34 612,45 516,28 851,41 550,00 50,00 

OKS 514,81 278,63 349,09 888,28 150,00 0,00 

OÚR - oddělení investic 0,00 25,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

EO  368,44 551,51 382,68 190,50 671,00 0,00 

MP 0,00 187,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

KP 0,00 0,00 68,63 0,00 0,00 0,00 

Celkem 1 925,90 2 158,58 1 449,13 2 670,90 1 624,00 50,00 
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Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) jsou pro rok 2022 příjmem tří odborů  

a jejich plánovaná výše je 9 568,00 tis. Kč. Na této příjmové položce se nejvíce podílí OKS částkou 

8 502,00 tis. Kč, jedná se o platbu  od firmy EKO-KOM, a.s. za třídění odpadu. 

 

Příjem podle organizačních jednotek od roku 2018 (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

OVŽÚ 24,00 28,00 10,00 9,00 0,00 

OŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OŠK 0,00 11,09 0,00 0,00 0,00 

OÚR – oddělení investic 205,88 30,00 0,00 397,00 0,00 

SŘaPP (SSSÚ) 22,33 19,12 31,96 16,00 16,00 

ORG 347,74 1 131,16 1 704,83 2 223,00 1 050,00 

OSV 4,11 2,08 3,14 1,00 0,00 

OKS 7 606,93 9 404,85 7 805,23 8 424,00 8 502,00 

MP 89,16 100,98 80,65 85,00 0,00 

EO  287,74 72,95 0,00 92,00 0,00 

KP 56,61 6,00 1,90 0,00 0,00 

Celkem 8 644,50 10 806,23 9 637,71 11 247,00 9 568,00 

 

 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (položka 2329). Zahrnuje nedaňové příjmy, které 

nelze zařadit na jinou druhovou položku. V návrhu rozpočtu na rok 2022 je tento příjem 

rozpočtován u dvou organizačních jednotek v celkové výši 24 040,00 tis. Kč. 

 

Vývoj ostatních nedaňových příjmů od roku 2018 (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

OÚR – oddělení investic 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ORG 72,68 123,53 15,90 23,00 0,00 

OSV 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

OKS 61,91 41,71 39,53 40,00 40,00 

MP 1,80 1,20 3,11 0,00 0,00 

EO  5,93 3,50 2,11 1,00 24 000,00 

SO 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 

Celkem 542,32 169,95 61,26 64,00 24 040,00 

 

V návrhu rozpočtu EO je na této položce příjem 24 000,00 tis. Kč, který kompenzuje příjem ze 

sankčních plateb. Tento příjem bude během roku 2022 snižován o částky za příjmy z přijatých 

sankčních plateb od jiných subjektů (nejsou zařazeny do návrhu rozpočtu).  

 

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - FO (položka 2411) na tuto 

položku přicházejí splátky poskytnuté finanční pomoci (zápůjčky) v rámci udržení stávajícího 

podnikatelského prostředí na území města Havířova, zejména pak sektoru služeb a vybraných 

živností, jež musely, z důvodu nouzového stavu (v souvislosti s pandemií COVID-19) vyhlášeného 

vládou České republiky, omezit nebo úplně zastavit svůj provoz. Očekávaná skutečnost pro rok 

2021 je stanovena částkou 80,00 tis. Kč. Pro rok 2022 je příjem na této položce ve výši  

50,00 tis. Kč. 
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Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - PO (položka 2412). Na tuto 

položku přicházejí stejné splátky poskytnuté finanční pomoci jak je popsáno u položky 2411, ale od 

právnických osob. Očekávaná skutečnost roku 2021 je ve výši 60,00 tis. Kč, pro rok 2022 se tato 

položka nerozpočtuje. 

 

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (položka 2451) se rozpočtuje 

v průběhu roku podle dosažené skutečnosti. V roce 2021 byl příjem ve výši  

3 046,01 tis. Kč. Jednalo se o splátku návratné finanční výpomoci, které byla poskytnuta  

ZŠ Mládežnická, a to  na financování realizace projektu IROP – ITI. V roce 2022 se na této položce 

očekává příjem ve výši 13 986,00 tis. Kč MŠ U Křížů (ZŠ a MŠ Zelená), kdy byly poskytnuty 

návratné finanční výpomoci pro MŠ U Křížů (ZŠ a MŠ Zelená), MŠ Frýdecká (ZŠ a MŠ 

Frýdecká), MŠ Přímá, ZŠ F. Hrubína, ZŠ Na Nábřeží (ZŠ a MŠ Na Nábřeží) a ZŠ Zelená (ZŠ a MŠ 

Zelená). 

 

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (položka 2460) jsou pro rok 2022 rozpočtovány 

v celkové výši 1 800,00 tis. Kč. U EO se jedná o splátky půjčených prostředků z poskytnutých 

investičních peněžních zápůjček občanům na vybudování kanalizačních přípojek a o splátky 

půjčených prostředků na předfinancování výměny kotle v rámci „Programu na poskytnutí návratné 

finanční výpomoci na výměnu kotlů“. ORG má tento příjem (v roce 2021) ze zápůjčky, která byla 

poskytnuta zaměstnanci MMH z prostředků sociálního fondu a splátka této zápůjčky je příjmem 

tohoto fondu. 

 

 

 Přehled podle organizačních jednotek od roku 2018 (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

ORG 4,80 4,80 4,80 5,00 0,00 

EO  339,47 241,95 3 183,82 2 866,00 1 800,00 

Celkem 344,27 246,75 3 188,62 2 871,00 1 800,00 
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3.  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY    

   
Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, příjmy 

z prodeje akcií a majetkových podílů. Do této příjmové třídy také patří přijaté dary na pořízení 

dlouhodobého majetku a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku.  

 

 

 

Vývoj kapitálových příjmů (v tis. Kč) 

 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

16 000,00

18 000,00

20 000,00

Skutečnost
r. 2016

Skutečnost
r. 2017

Skutečnost
r. 2018

Skutečnost
r. 2019

Skutečnost
r. 2020

Očekávaná
skutečnost

r. 2021

Návrh
r. 2022

 
 

 

Přehled kapitálových příjmů a výdajů, včetně podílů kapitálových příjmů na kapitálových výdajích 

od roku 2018 (v tis. Kč): 

 

 
Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

Kapitálové příjmy (KP) 9 268,86 6 836,21 3 489,77 9 134,00 2 000,00 

Kapitálové výdaje (KV) 375 213,18 303 524,14 405 185,86 446 717,00 360 845,00 

Podíl KP:KV (%) 2,47 2,25 0,86 2,04 0,55 

 

 

 

Příjmy z prodeje pozemků (položka 3111) jsou rozpočtovány u EO – oddělení rozpočtu  

a majetku. Pro rok 2022 se předpokládá příjem na této položce ve výši 2 000,00 tis. Kč. 

 

Vývoj příjmů z prodeje pozemků v letech 2017 až 2022 (v tis. Kč):                                                      

Příjmy z prodeje 

pozemků 

Skutečnost  

r. 2017 

Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

 6 692,48 7 746,43 5 266,56 1 525,95 8 363,00 2 000,00 
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Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 3112) jsou v očekávané 

skutečnosti roku 2021 stanoveny částkou 556,00 tis. Kč a tento příjem je rozpočtován u EO – 

oddělení rozpočtu a majetku. Tento příjem je z prodeje bytového fondu a ostatních nemovitostí.  

 

Příjem z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí v letech 2017 až 2022 (v tis. Kč):    

                      
Příjem z prodeje 

ostatních nemovitostí a 

jejich částí 

Skutečnost  

r. 2017 

Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

 6 412,72 0,00 1 293,31 559,32 556,00 0,00 

 

 

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (položka 3113) v očekávané 

skutečnosti  roku 2021 je zahrnuta částka 215,00 tis. Kč. Jedná se o příjem MP ve výši 55,00 tis. Kč 

za odkup ojetého vozidla na základě kupní smlouvy č. 299/MP/21 a dále pak příjem ORG ve výši 

150,00 tis. Kč také za odkup ojetého vozidla na základě kupní smlouvy č. 183/ORG/21. 
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4.  VLASTNÍ PŘÍJMY    

 
Vlastní příjmy jsou součtem příjmových tříd 1 až 3, tzn. daňových, nedaňových a kapitálových 

příjmů. Pro rok 2022 jsou vlastní příjmy rozpočtovány částkou 1 282 737,00 tis. Kč. což je  

o 21 591,00 tis. Kč méně než je očekávaná skutečnost pro rok 2021. Pokles oproti očekávané 

skutečnosti je dán zejména tím, že se do návrhu rozpočtu nedaňových příjmů nezahrnují poměrně 

významné příjmové položky, které se rozpočtují až v průběhu roku na základě dosažené 

skutečnosti. 

 

 

 

Vývoj vlastních příjmů (v tis. Kč) 
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                                                                                                                                          (v tis. Kč)  

 
Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

Daňové příjmy 1 152 771,08 1 220 670,14 1 139 102,43 1 222 586,00 1 218 656,00 

Nedaňové příjmy 67 204,21 60 957,18 52 752,38 72 608,00 62 081,00 

Kapitálové 

příjmy 
9 268,86 6 836,21 3 489,77 9 134,00 2 000,00 

Vlastní příjmy 1 229 244,15 1 288 463,53 1 195 344,58 1 304 328,00 1 282 737,00 
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5.  PŘIJATÉ TRANSFERY  

   
Příjmová třída 4 - Přijaté transfery se v návrhu rozpočtu na rok 2022 podílí na celkových příjmech 

(po konsolidaci) 18,92 % a jsou stanoveny ve výši 299 328,00 tis. Kč. Příjmovou třídu 4 – Přijaté 

transfery můžeme rozdělit do tří skupin: neinvestiční transfery (253 799,00 tis. Kč), investiční 

transfery (45 529,00 tis. Kč) a konsolidační položky (837 247,00 tis. Kč). Přijaté transfery včetně 

konsolidačních položek jsou ve výši 1 136 575,00 tis. Kč.  

 
 

Vývoj neinvestičních a investičních transferů (po konsolidaci) (v tis. Kč) 
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                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Přijaté transfery 

po konsolidaci 

Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Schválený 

rozpočet   

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost     

r. 2021 

Návrh          

r. 2022 

Neinvestiční 

transfery 
287 017,09 268 901,04 398 045,60 231 375,00 337 638,00 253 799,00 

Investiční 

transfery 
58 265,46 51 303,29 102 911,33 141 611,00 71 161,00 45 529,00 

Transfery 

celkem 
345 282,55 320 204,33 500 956,93 372 986,00 408 799,00 299 328,00 

 

Vývoj přijatých transferů po konsolidaci a vývoj samotných konsolidačních položek od roku 2019 

(v tis. Kč):   

Přijaté transfery 
Skutečnost 

 r. 2019 

Skutečnost 

 r. 2020 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

transfery po 

konsolidaci 
320 204,33 500 956,93 372 986,00 408 799,00 299 328,00 

konsolidační položky 619 625,20 829 205,85 650 399,00 809 763,00 837 247,00 

Celkem 939 829,53 1 330 162,78 1 023 385,00 1 218 562,00 1 136 575,00 
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Podíl přijatých transferů na celkových příjmech od roku 2019 (po konsolidaci)  

(v tis. Kč): 

 Skutečnost  

r. 2019 

Skutečnost 

 r. 2020 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

Přijaté transfery  320 204,33 500 956,93 372 986,00 408 799,00 299 328,00 

Příjmy celkem  1 608 667,86 1 696 301,51 1 475 648,00 1 713 127,00 1 582 065,00 
Podíl přijatých 

 transferů na  

příjmech celkem (%) 
19,91 29,53 25,28 23,86 18,92 

 

Neinvestiční transfery jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 stanoveny částkou 253 799,00 tis. Kč  

a jsou rozpočtovány na pěti příjmových položkách (4112, 4113, 4116, 4131 a 4152).  

 

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (položka 4111). 

V očekávané skutečnosti pro rok 2021 je zahrnuta částka 17 808,00 tis. Kč. Jedná se  

o účelovou dotaci na výdaje spojené s přípravou voleb do Parlamentu ČR ve výši 2 469,00 tis. Kč.  

A dále je zde zahrnutý jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb.,  

o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru 

SARS CoV-2 ve výši 15 339,00 tis. Kč. 

 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112). Pro 

rok 2022 je tento příjem stanoven částkou 67 752,00 tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy je 

určen na: částečnou úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené 

působnosti obcí; na výdaje spojené s výkonem agendy veřejného opatrovnictví; na financování 

vydávání občanských průkazů; na financování úřadů územního plánování. Od roku 2020 přibylo 

financování vydávání řidičských průkazů a financování matričních úřadů.  Nově od roku 

2021 je financování živnostenských úřadů. Jedná se o nejběžnější typ transferu, opakující se každý 

rok. Tento transfer ovlivňuje zejména počet obyvatel města Havířova a také správního centra, kam 

patří rovněž obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.  Tento příjem je 

rozpočtován u EO. 

 

Vývoj položky 4112 od roku 2018:                                                                                      (v tis. Kč) 

Skutečnost 

 r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

 r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

56 230,30 60 940,00 64 163,00 67 377,00 67 752,00 

 

 

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (položka 4113) zahrnuje transfery přijaté od 

státních fondů (např. Státního fondu - životního prostředí, rozvoje bydlení, dopravní infrastruktury).  

Očekávaný příjem r. 2021 je ve výši 734,00 tis. Kč a jedná se o neinvestiční dotaci ze SFŽP ve výši 

500,00 tis. Kč na pořízení elektromobilů prostřednictvím operativního leasingu a 234,00 tis. Kč na 

projekt „Adaptační strategie“. Do návrhu rozpočtu na rok 2022 je tato položka stanovena částkou      

1 000,00 tis. Kč na projekt „Adaptační strategie“ a je rozpočtována u EO.  

 

 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (položka 4116) zahrnuje transfery přijaté od orgánů 

státní správy (např. ministerstev, úřadu  práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti).  

Do návrhu rozpočtu na rok 2022 je tato položka stanovena částkou 58 564,00 tis. Kč, z toho částka  

21 113,00 tis. Kč je rozpočtována u ORG a jedná se o příspěvek (dotaci) z úřadu práce na aktivní 

politiku zaměstnanosti a zbývající částka 37 451,00 tis. Kč je rozpočtována u EO. Přehled příjmů 

na této položce podle účelu transferu je v Příloze č. 7. 
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Neinvestiční přijaté transfery od obcí (položka 4121) se rozpočtují až na základě dosažené 

skutečnosti. Očekávaná skutečnost roku 2021 je ve výši 5,00 tis. Kč a to u SO za projednávání 

přestupků dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 

 

Přehled přijatých neinvestičních transferů od obcí podle organizačních jednotek od roku 2017 

(v tis. Kč):                

Organizační jednotka 
Skutečnost 

 r. 2017 

Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

MP 0,50 104,10 162,76 0,00 0,00 

SO 14,10 11,70 15,00 9,90 5,00 

Celkem 14,60 115,80 177,76 9,90 5,00 

 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů (položka 4122) se zahrnují do rozpočtu až podle dosažené 

skutečnosti v průběhu roku formou úprav rozpočtu. Očekávaná skutečnost za rok 2021 je stanovená 

ve výši 81 889,00 tis. Kč. Podrobně je zpracována v Příloze č. 8.  

 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ( položka 4131) je z hospodářské činnosti, 

kterou pro město na základě smlouvy vykonává MRA, s.r.o. a TSH, a.s. Pro rok 2022 je v návrhu 

příjem 126 233,00 tis. Kč.  

 

 Vývoj příjmů od roku 2018 (v tis. Kč):                                                                                                  

Příjem z převodů z vlastních fondů 

hospodářské činnosti 

Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost       

r. 2021 

Návrh 

 r. 2022 

Zálohy na HV z HČ po zdanění 

na rozpočtový rok (MRA, s.r.o.) 
89 000,00 77 423,27 100 000,00 98 915,00 116 000,00 

Doplatek záloh na HV z HČ  po 

zdanění za minulý rok (MRA, s.r.o.) 
7 855,04 0,00 1 957,38 0,00 10 070,00 

HV z HČ po zdanění za minulý 

rok (TSH, a.s. – kanalizace) 
0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 

HV z HČ po zdanění za minulý 

rok (TSH, a.s.–vodovodní řád) 
0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 

Celkem 96 855,04 77 423,27 101 957,38 99 419,00 126 233,00 

 

 

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (položka 4152) jedná se o příjem 

finančních prostředků ze zahraničí. Rozpočtovaný příjem na této položce je pro rok 2022 ve výši 

250,00 tis. Kč a jedná se o dotaci týkající se projektu „Bezpečnost bez hranic“. 

 

Investiční transfery jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 stanoveny částkou 45 529,00 tis. Kč  

a jsou rozpočtovány na dvou příjmových položkách (4213 a 4216).  

 

 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů (položka 4213) zahrnuje investiční transfery přijaté 

ze státních fondů  správy (např. Státního fondu - životního prostředí, rozvoje bydlení, dopravní 

infrastruktury). Pro rok 2021 je na této položce očekávaný příjem ve výši 18 104,00 tis. Kč a pro 

rok 2022 je rozpočtovaný příjem ve výši 7 435,00 tis. Kč. Obě částky se týkají investiční dotace na 

projekt „Chytré a bezpečné křižovatky ve SmH – ITI – OP Doprava“. Položka je rozpočtována  

u EO. 
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Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (položka 4216) zahrnuje investiční transfery přijaté od 

orgánů státní správy a pro rok 2022 je tato položka rozpočtovaná ve výši 38 094,00 tis. Kč.  

 

Přehled položky 4216 od roku 2018 podle jednotlivých projektů (v tis. Kč):                                         

Účel dotace 
Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh  

r. 2022 

Odkanalizování Fryštátská a část 

Prostřední Suchá 
0,00 8 000,04 0,00 0,00 0,00 

Otevřené a přívětivé město 

Havířov 
0,00 0,00 0,00 570,00 300,00 

Odkanalizování části města 

Havířov, IV. etapa, lokalita 

Důlňák 

0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Přímá 
1 284,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Petřvaldská 
5 692,55 59,79 0,00 0,00 0,00 

Odkanalizování  4 594,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rekonstrukce MK ul. U Nádraží 13 861,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cyklostezka Havířov-Žermanice 

II. etapa  
6 197,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cyklostezka Havířov-Těrlická 

přehrada II. etapa 
0,00 17 633,62 0,00 0,00 0,00 

Nucené větrání s rekuperací  

MŠ Mládí 
0,00 570,09 0,00 0,00 0,00 

Nucené větrání s rekuperací  

MŠ Přímá 
0,00 508,64 0,00 0,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Na Nábřeží 129-133 
0,00 4 911,03 0,00 0,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Mánesova 12-16 
0,00 3 050,63 0,00 0,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Mánesova 44-48 
0,00 0,00 2 843,16 0,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Čelakovského 
0,00 5 024,82 0,00 0,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. 17. listopadu 2-6, 8-14 
5 052,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Dlouhá třída 20-24 
0,00 0,00 2 278,38 0,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Dlouhá třída 81 c, d 
0,00 0,00 2 269,39 0,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Dlouhá třída 34-42 
0,00 0,00 0,00 5 054,00 0,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Dlouhá třída 73-79 
0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 

Sanace obyt. domu  

ul. J. Gagarina 22-28 
0,00 0,00 0,00 0,00 7 721,00 

Sanace obyt. domu  

ul. Slezská 2-4 
0,00 0,00 0,00 0,00 2 777,00 

Sanace obyt. domu  

ul. 1. máje 2 
0,00 0,00 0,00 6 475,00 0,00 



32 

 

SSmH – rekonstrukce 

Nízkoprahového denního centra 
2 966,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kamerové body u střediska SUZ 

MV ČR v Havířově 
215,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozšíření městského kamerového 

systému na území Havířova 
0,00 393,78 352,12 0,00 0,00 

Pořízení termovize pro MP 

Havířov 
0,00 0,00 888,00 0,00 0,00 

Mobilní služebna pro MP 

Havířov 
2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITI – ZŠ Kpt. Jasioka 1 574,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITI – IROP -  ZŠ Mládežnická 1 717,09 0,00 0,00 2 357,00 0,00 

ITI – IROP - ZŠ Moravská 0,00 2 197,04 0,00 0,00 0,00 

ITI – IROP - ZŠ Žákovská 0,00 1 960,73 0,00 0,00 0,00 

ITI – IROP - ZŠ K. Světlé 0,00 1 032,20 0,00 0,00 0,00 

ITI – IROP - ZŠ F. Hrubína 0,00 681,66 0,00 0,00 0,00 

ITI – IROP - ZŠ Na Nábřeží 0,00 2 570,60 0,00 0,00 0,00 

Pořízení automobilů pro SSmH 0,00 1 089,80 0,00 0,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Moravská, detašované prac. 

U Školy-zateplení 

0,00 0,00 0,00 2 297,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Moravská, detašované prac. 

U Školy- vzduchotechnika s 

rekuperací 

0,00 0,00 0,00 791,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Moravská -zateplení 
0,00 0,00 0,00 3 592,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Moravská - vzduchotechnika 

s rekuperací 

0,00 0,00 0,00 1 448,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Okružní -zateplení 
0,00 0,00 0,00 1 968,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Okružní - vzduchotechnika s 

rekuperací 

0,00 0,00 0,00 853,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Horymírova -zateplení 
0,00 0,00 2 869,93 0,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

MŠ Horymírova -

vzduchotechnika s rekuperací 

0,00 0,00 667,81 0,00 0,00 

Snižování spotřeby energie  

ZŠ M. Pujmanové  
12 459,09 1 618,82 0,00 0,00 0,00 

Přednádražní prostor – ITI - IROP 0,00 0,00 71 848,43 27 652,00 0,00 

Rozšíření veřejného osvětlení 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 

Výstavba retenční nádrže 

v lokalitě Chrpová 
0,00 0,00 7 404,81 0,00 0,00 

Celkem 58 115,45 51 303,29 91 872,03 53 057,00 38 094,00 

 

Přehled všech příjmových položek řazených do příjmových tříd je v Příloze č. 9.  

Příjmy podle organizačních jednotek jsou v Příloze č. 10. 
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položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů (z FRR na ZBÚ)  

 

190 750,00 - zapojení FRR do výdajů  

190 750,00   Celkem 

 

 

položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů (ze ZBÚ na FRR, FRHA, FŽP, FNB, FB, FVPA, 

SF) 

210 169,00 - převod HV za r. 2021 

163,00 - převod HV z HČ TSH a.s. - kanalizace 

27 226,00 - převod daně z příjmů právnických osob z HČ MRA, s.r.o. za r. 2021 na FNB 

136 000,00 - převod záloh na HV z HČ MRA, s.r.o. po zdanění za r. 2022 na FNB 

10 070,00 - převod doplatku záloh na HV z HČ MRA, s.r.o. po zdanění za r. 2021 na FNB 

31 897,00 - převod dotace „Sanace ob. domů“ na FNB  

11 100,00 - převod příjmů podle zákona o loteriích na FVPA     

5 085,00 - převod tvorby SF z mezd MMH na SF 

2 040,00 - převod tvorby SF z mezd MP na SF 

 433 750,00     celkem 

 

 

položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů (převody z FRHA, FŽP, FNB, FB, FVPA  

a SF na ZBÚ) 

   10 000,00 - zapojení FRHA do výdajů 

250,00 - zapojení FŽP do výdajů 

191 647,00 - zapojení FNB do výdajů a financujících operací 

350,00 - zapojení FB do výdajů 

10 500,00 - zapojení FVPA do výdajů 

  212 747,00 celkem 

 

Celkový příjem z konsolidačních položek je v návrhu rozpočtu ve výši 837 247,00 tis. Kč. 
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B.  F I N A N C O V Á N Í 

 
Financování znamená (v rozpočtu i účetnictví) rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými  

výdaji (saldo), ale s opačnou hodnotou (když je saldo + je Financování -,  když je saldo - je 

Financování +). Financování tak vyrovnává saldo.  

 

 

Přehled salda, příjmů a výdajů po konsolidaci od roku 2018 (v tis. Kč): 

 
Skutečnost                       

r. 2018 

Skutečnost                       

r. 2019 

Skutečnost                       

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost              

r. 2021 

Návrh             

r. 2022 

Příjmy celkem 1 574 526,70 1 608 667,86 1 696 301,51 1 713 127,00 1 582 065,00 

Výdaje celkem 1 521 968,35 1 455 896,39 1 616 263,00 1 790 217,00 1 755 767,00 

Saldo (příjmy – výdaje) +52 558,35 +152 771,47 +80 038,51 -77 090,00 -173 702,00 

Podíl příjmů k výdajům (%) 103,45 110,49 104,95 95,69 90,11 

 

 

Saldo, rozdíl mezi příjmy a výdaji pro rok 2022 (v tis. Kč): 

 včetně konsolidačních položek po konsolidaci 

příjmy celkem 2 419 312,00 1 582 065,00 

výdaje celkem 2 593 014,00 1 755 767,00 

saldo (příjmy – výdaje) -173 702,00 -173 702,00 

 

Financování se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé Financování je do 1 roku, 

dlouhodobé nad 1 rok. V případě města Havířova do krátkodobého Financování patří změny stavů 

na rozpočtových účtech.  

 

 

Saldo mezi příjmy a výdaji je vynulováno financováním, které je tvořeno následovně (v tis. Kč): 

 Očekávaná 

skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +140 055,00 +51 241,00 

uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků -104 830,00 -67 135,00 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +22 465,00 +189 596,00 

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a 

výdajů vládního sektoru 
+19 400,00 0,00 

Financování  +77 090,00 +173 702,00                         

Saldo (příjmy – výdaje) -77 090,00 -173 702,00 

 

 

Část rozpočtu „financování“ tvoří pro rok 2022 tři položky: 

Položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 

Položka 8124  - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 

Položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů  

                           účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 

 

 

 



35 

 

Položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 

V roce 2022 město dočerpá úvěr ve výši 200,00 mil. Kč. Úvěr je určen na financování 

,,Rekonstrukce/výměny výtahů v městských bytech v Havířově“. Úvěr byl schválen ZMH dne  

23. 9. 2019 usn. č. 230/8ZM/2019 a je čerpán od roku 2020. 

 

 

Položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 

 

Splátky jistin úvěrů v roce 2022 podle úvěrových smluv (tis. Kč): 

 

KB, a.s. úvěr 160 000 tis. Kč  11 splátek á 2 670,00 + 

poslední splátka 2 470,00 

= 31 840,00 

KB, a.s. úvěr 200 000 tis. Kč  12 splátek á 2 941,18 = 35 295,00 

celkem splátky jistin úvěru v roce 2021    = 67 135,00 

 

Úvěr ve výši 160,00 mil. Kč bude splacen v roce 2022. V roce 2022 bude město Havířov současně 

čerpat a také už i splácet pravidelnými splátkami úvěr ve výši 200,00 mil. Kč 

(rekonstrukce/výměna výtahů). 

 

Přehled splátek jistin úvěrů podle úvěrových smluv od roku 2018 (v tis. Kč): 

 Banka/Úvěr (tis. Kč) 
Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

KB, a.s. 400 000,00 72 960,00 72 960,00 72 960,00 72 790,00 0,00 

KB, a.s. 160 000,00 32 040,00 32 040,00 32 040,00 32 040,00 31 840,00 

KB, a.s. 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 295,00 

Celkem 105 000,00 105 000,00 105 000,00 104 830,00 67 135,00 

 

V roce 2022 bude k pokrytí splátek úvěru KB, a.s. (160,00 mil. Kč) a úvěru KB, a.s.  

(200,00 mil. Kč) zapojen FNB ve výši 67 135,00 tis. Kč a 3 005,00 tis. Kč na krytí úroků. Přehled 

splátek jistin úvěrů a závazků z úvěrových smluv je v Příloze č. 4. 

 

 

Položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  

Změna stavu představuje rozdíly mezi počátečními a konečnými stavy fondů a ZBÚ včetně jeho 

podúčtů. Pokud je konečný stav větší než je stav počáteční, pak je změna stavu se znaménkem -. 

Když je konečný stav menší než je stav počáteční, je změna stavu +. 

 

Vývoj položky 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech od r. 2018  

(v tis. Kč): 

Změna stavu 

rozpočtových účtů 

Skutečnost                 

r. 2018 

Skutečnost                 

r. 2019 

Skutečnost                 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost               

r. 2021 

Návrh                            

r. 2022 

+29 184,22 -80 409,04 -11 772,74 +22 465,00 +189 596,00 

 

 

V následující části Financování je detailní rozbor toků prostředků na fondech a ZBÚ. Údaje u fondů 

označené symbolem (K) představují konsolidační položky. 
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Fond rezerv a rozvoje (FRR) (v tis. Kč)   

 

Počáteční stav k 1.1.2022  297 650,00  

Převod výsledku hospodaření roku 2021 ze ZBÚ   +210 169,00 (K) 

Příjmy FRR  +700,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu      700,00   

Zapojení FRR do výdajů  -190 750,00 (K) 

z toho: OÚR – oddělení investic 150 750,00   

           z toho: Rekonstrukce sauny v objektu bazénu 

Havířov-Šumbark 

Střecha budovy MMH – křídlo D 

Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova 

Cyklostezka na náměstí Republiky 

Havířov 

ZŠ M. Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI 

a ÚT – 1. etapa 

Parkoviště na ul. Družstevnická 

Parkoviště na ul. Dělnická 

Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, 

Havířov - Šumbark 

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, 

Havířov - Město 

In-line ovál, Havířov - Šumbark 

Kontejnerová stání, Havířov, 1. etapa 

Beach volejbal v Havířově, II. etapa 

Demolice objektu tržnice, Havířov - Město 

Zateplení obvodového pláště budovy MK, 

ul. Šrámkova, Havířov - Podlesí 

ZŠ Školní, Havířov – Šumbark, výměna 

oken 

Revitalizace prostranství Junácká, PD 

Havířov-Podlesí 

Rekonstrukce mostu M2 na ul. Prachatická 

PD 

    7 400,00 

   

    5 000,00  

  33 700,00 

    5 390,00 

   

 

    5 800,00 

    7 287,00 

  12 785,00 

  26 500,00 

 

  16 300,00 

 

    3 870,00 

    5 000,00 

    5 000,00 

    1 636,00 

    3 980,00 

 

    6 500,00 

 

    1 000,00 

 

    3 000,00 

 (K) 

 

(K) 

(K) 

(K) 

 

 

(K)  

(K)  

(K) 

(K) 

 

(K) 

 

(K) 

(K) 

(K) 

(K) 

(K) 

 

(K) 

 

(K) 

 

(K) 

 Parkoviště na ul. Hakenova PD        602,00  (K) 

z toho: OKS     20 000,00   

z toho: výdaje na dopravní územní obslužnost   20 000,00  (K) 

z toho: OJ 10    20 000,00   

z toho: dotace pro subjekty sportovní oblasti    20 000,00  (K) 

Konečný stav k 31.12.2022 317 769,00  

Změna stavu účtu FRR -20 119,00  
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Fond rozvoje hospodářských aktivit (FRHA) (v tis. Kč)   

 

Počáteční stav k 1.1.2022  18 441,00  

Příjmy FRHA  +166,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu  3,00   

            HV z HČ TSH a.s. za rok 2021 po zdanění (kanalizace) 163,00  (K) 

Zapojení FRHA do výdajů  -10 000,00 (K) 

z toho: OKS 10 000,00   

 z toho: splašková kanalizace  10 000,00  (K) 

Konečný stav k 31.12.2022 8 607,00  

Změna stavu účtu FRHA                                    

 

 

 +9 834,00  

Fond životního prostředí (FŽP) (v tis. Kč)   

 

Počáteční stav k 1.1.2022   1 572,00  

Příjmy FŽP  0,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00   

Zapojení FŽP do výdajů  -250,00 (K) 

z toho: OŽP 250,00   

      z toho: chráněné části přírody  

ekologická výchova 

90,00 

20,00 

 (K) 

(K) 

 dotace základním organizacím včelařů 100,00  (K) 

 dotace Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích 40,00  (K) 

Konečný stav k 31.12.2022 1 322,00  

Změna stavu účtu FŽP +250,00  

 

 

Fond nájemního bydlení (FNB) (v tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2022 

Příjmy FNB  

22 958,00 

+205 203,00 

 

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 10,00   

 daň z příjmů PO z HČ za rok 2021   27 226,00  (K) 

 zálohy na HV z HČ po zdanění na rok 2022 136 000,00  (K) 

 doplatek záloh na HV z HČ za rok 2021 po zdanění 10 070,00  (K) 

 dotace „Sanace obytných domů“ 31 897,00  (K) 

 prodej bytového fondu 0,00  (K) 

Zapojení FNB do výdajů a financujících operací  -191 647,00 (K) 

z toho: OÚR – oddělení investic  121 507,00   

 sanace ob. domu ul. Dlouhá třída 17 86 708,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Dlouhá třída 73-79 3 381,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. J. Gagarina 22-28 4 968,00  (K) 

 sanace ob. domu ul. Slovanská 8-12 16 450,00    (K) 

 GO instalace 1. – 19. vlna 10 000,00  (K) 

 EO 70 140,00   

 z toho: úroky z úvěru KB, a.s. (160 mil. Kč) 5,00  (K) 

  úroky z úvěru KB, a.s. (200 mil. Kč) 3 000,00  (K) 

 splátky jistin úvěru KB, a.s. (160 mil. Kč) 

splátky jistin úvěru KB, a.s. (200 mil. Kč) 

31 840,00 

35 295,00 

 (K) 

(K) 

Konečný stav k 31.12.2022 36 514,00  

Změna stavu účtu FNB -13 556,00  
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Poznámka: HČ – hospodářská činnost 

                   HV – hospodářský výsledek 

 

 

Fond bezpečnosti (FB) (v tis. Kč)   

 

Počáteční stav k 1.1.2022  1 766,00  

Příjmy FB  0,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00   

Zapojení FB do výdajů  -350,00 (K) 

z toho:  MP   350,00   

      z toho: nájemné (úsekové měření) 350,00  (K) 

Konečný stav k 31.12.2022 1 416,00  

Změna stavu účtu FB +350,00  

 

 

 

Fond veřejně prospěšných aktivit (FVPA) (v tis. Kč)   

 

Počáteční stav k 1.1.2022 7 678,00  

Příjmy FVPA +11 105,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 5,00   

 příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách 11 100,00  (K) 

Zapojení FVPA do výdajů -10 500,00 (K) 

 OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ 10 500,00   

          z toho: dotace pro subjekty ze sportovní sféry                 10 500,00  (K) 

Konečný stav k 31.12.2022 8 283,00  

Změna stavu účtu FVPA -605,00  

 

 

 

Sociální fond (SF) (v tis. Kč)   
 

Počáteční stav k 1.1.2022  3 418,00  

Příjmy SF  +7 125,00  

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00   

  tvorba SF MMH 5 085,00  (K) 

  tvorba SF MP 2 040,00  (K) 

Zapojení SF do výdajů  -7 125,00  

z toho: ORG 5 085,00   

 z toho: nákup ostatních služeb   1 500,00   

 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   3 585,00   

MP  2 040,00   

             z toho: nákup ostatních služeb 1 330,00   

 pohoštění 100,00   

 věcné dary      

penzijní připojištění                                     

10,00 

550,00 

  

 jubilejní odměny + krev 50,00   

Konečný stav k 31.12.2022 3 418,00  

Změna stavu účtu SF 0,00  
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Základní běžný účet (ZBÚ) po konsolidaci (v tis. Kč) 
 

Počáteční stav k 1.1.2022 213 442,00 

Převod výsledku hospodaření roku 2021 na FRR -210 169,00 

Příjmy celkem +1 582 065,00 

Výdaje celkem -1 755 767,00 

Přijaté úvěry +51 241,00 

Splátky jistin úvěrů -67 135,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +410 622,00 

z toho: FRR 190 750,00  

 FRHA 10 000,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 191 647,00  

 FB 350,00  

 FVPA 10 500,00  

 SF 7 125,00  

Příjmy fondů -224 299,00 

z toho: FRR 700,00  

 FRHA 166,00  

 FŽP 0,00  

 FNB 205 203,00  

 FB 0,00  

 FVPA 11 105,00  

 SF 7 125,00  

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter výdajů vládního sektoru                                                                                                              0,00 

Pokladna 0,00 

Konečný stav k 31.12.2022 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +213 442,00 

 

Za rok 2021 se předpokládá výsledek hospodaření ve výši 213 442,00 tis. Kč. Na účet FRR  

bude převedena částka 210 169,00 tis. Kč, rozdíl ve výši 3 273,00 tis. Kč představuje  

peněžní prostředky, které jsou deponované na účtu 5753132 a jedná se o nevyčerpané prostředky 

z dotace na výkon pěstounské péče.  

 

Po tvorbě a toku peněžních prostředků na rozpočtových účtech budou rozpočtované zůstatky  

a změna stavu těchto účtů následující (tis. Kč): 

Účet 
Počáteční stav 

 k 1. 1. 2022 

Konečný stav  

k 31. 12. 2022 
Změna stavu účtu  

FRR 297 650,00 317 769,00 - 20 119,00 

FRHA 18 441,00 8 607,00 +  9 834,00 

FŽP 1 572,00 1 322,00 + 250,00 

FNB 22 958,00 36 514,00 - 13 556,00 

FB 1 766,00 1 416,00 + 350,00 

FVPA 7 678,00 8 283,00 - 605,00 

Účelové fondy celkem 350 065,00 373 911,00 - 23 846,00 

SF 3 418,00 3 418,00  0,00 

ZBÚ (výsledek hospodaření) 213 442,00 0,00 + 213 442,00 

Celkem 566 925,00 377 329,00 + 189 596,00 
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C.  V Ý D A J E 

 
Výdaje rozpočtu města Havířova členíme do následujících částí: 

 

I. Výdaje organizačních jednotek Magistrátu města Havířova a to včetně výdajů 

Městské policie Havířov 

 

II. Příspěvky a dotace organizacím 

z toho: a) příspěvky na provoz a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, 

jejichž zřizovatelem je město Havířov 

   - MŠ s právní subjektivitou 

   - ZŠ s právní subjektivitou 

   - ostatním příspěvkovým organizacím 

       b) ostatní dotace a dary 

 

                                                                                                                                     (v tis. Kč)

Výdaje 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

Organizační jednotky MMH 1 971 380,36 2 094 586,00 2 190 002,00 

Příspěvky a dotace organizacím 474 088,49 505 394,00 403 012,00 

z toho 

MŠ 29 808,34 26 055,00 25 187,00 

ZŠ 70 779,50 86 644,00 61 188,00 

ostatní příspěvkové organizace 304 166,06 338 613,00 247 138,00 

ostatní dotace a dary 69 334,59 54 082,00 69 499,00 

V Ý D A J E  celkem 2 445 468,85 2 599 980,00 2 593 014,00 

 

 

Na výdaje pro rok 2022 jsou v rozpočtu města Havířova rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 2 593 014,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 dochází ke snížení 

rozpočtu výdajů města Havířova, a to o 6 966,00 tis. Kč (meziroční index 0,9973). Uvedené 

meziroční čerpání není a nemůže být zcela objektivní. A to z důvodů, že v jednotlivých letech 

působí řada faktorů ovlivňujících výši čerpání výdajů odlišným způsobem. 

 

Pro dosažení lepší úrovně meziročního porovnání je nezbytné učinit eliminaci rozhodujících 

vlivů působících na celkový objem rozpočtovaných výdajů města Havířova v letech 2021 

a 2022: 
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                                                                                                                                       (v tis. Kč) 

Výdaje 

r. 2021 r. 2022 

návrh 

rozpočtu 

rozdíl 

(sl. 4 – sl. 3) schválený 

rozpočet 

očekávaná 

skutečnost 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

Celkem – před eliminací 2 366 393,00 2 599 980,00 2 593 014,00 -6 966,00 

  - čerpání úvěru 

  - konsolidační položky 

-160 700,00 

-650 399,00 

-140 055,00 

-809 763,00 

-51 240,00 

-837 247,00 

+88 814,00 

-27 484,00 

Celkem – po konsolidaci 1 555 294,00 1 650 162,00 1 704 526,00 +54 364,00 
 

Pozn.: „Konsolidační položky“ sumarizují převody prostředků mezi rozpočtovými účty (ZBÚ) 

a účelovými účty města = vlastními zdroji města navzájem, takže se nejedná o zapojení cizích zdrojů 

do rozpočtu města. Tyto položky jsou ve stejné výši rozpočtovány jak v příjmové tak i ve výdajové 

části rozpočtu města. 

 

Po uvedené eliminaci je zřejmé, že navrhované výdaje města Havířova na rok 2022 jsou 

o 54 364,00 tis. Kč vyšší oproti očekávané skutečnosti roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

V návaznosti na platné znění „Vyhlášky MF ČR o rozpočtové skladbě“ se v další části 

předloženého návrhu rozpočtu výdajů města Havířova na rok 2022 budeme zabývat 

rozpočtem výdajů organizačních jednotek Magistrátu města Havířova  

(vč. Městské policie Havířov) a následně pak rozpočtem výdajů na zabezpečení provozu 

městem zřízených příspěvkových organizací a také rozpočtem výdajů na dotace a dary. 
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I. Organizační jednotky Magistrátu města Havířova 

 
V návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou na výdaje organizačních jednotek 

Magistrátu města Havířova (vč. Městské policie Havířov) rozpočtovány v celkovém 

finančním objemu 2 190 002,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází ke zvýšení 

rozpočtu výdajů OJ MMH o 95 416,00 tis. Kč (meziroční index 1,0456). V této souvislosti 

však musíme uvést, že již v úvodu části „C. VÝDAJE“ byla blíže komentována problematika 

objektivnosti meziročního srovnávání výše výdajů a působení uvedených jmenovitých faktorů 

v plné míře dopadajících na výdaje OJ MMH, které tvoří rozhodující část výdajů města 

Havířova – v předloženém návrhu pro rok 2022 se jedná o 84,46 %.  
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(v tis. Kč) 

Organizační 

 jednotka 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet VI. 
skutečnost 

rozdíl 

sl. 3 - sl. 4 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet IV. 

očekávaná 

skutečnost 

rozdíl 

sl. 7 - sl. 8 
návrh rozpočtu 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 

OŽP 740,00 918,29 713,43 204,86 740,00 886,74 896,00 -9,26 740,00 

OŠK 21 703,00 17 312,81 14 445,78 2 867,03 16 663,00 18 722,10 15 462,00 3 260,10 19 559,00 

OÚR 
z toho: úvěr 

457 576,00 548 671,40 346 029,69 202 641,71 479 198,00 643 016,32 454 499,00 188 517,32 368 956,00 

69 000,00 8 704,92 8 704,92 0,00 160 700,00 160 700,00 140 055,00 20 645,00 51 240,00 

ORG 315 379,00 323 858,45 284 186,04 39 672,41 293 863,00 320 552,81 313 733,00 6 819,81 319 759,00 

OSV 
z toho: pěstoun. péče 

7 467,00 8 181,00 4 213,32 3 967,68 7 422,00 8 370,02 4 654,00 3 716,02 4 750,00 

2 950,00 4 067,00 788,06 3 278,94 3 081,00 4 029,02 756,00 3 273,02 0,00 

OKS 324 275,00 341 662,08 337 982,47 3 679,61 342 935,00 346 914,91 344 636,00 2 278,91 380 086,00 

MP 97 308,00 102 896,12 99 401,42 3 494,70 101 379,00 104 072,72 103 907,00 165,72 102 915,00 

EO 
z toho: konsolidační 

            položky 

804 331,00 1 127 239,65 875 779,03 251 460,62 749 390,00 1 062 063,54 839 229,00 222 834,54 983 810,00 

748 330,00 1 006 144,40 829 205,85 176 938,55 650 399,00 947 881,49 809 763,00 138 118,49 837 247,00 

KP 17 858,00 17 992,27 8 629,18 9 363,09 9 427,00 17 601,27 17 570,00 31,27 9 427,00 

CELKEM 2 046 637,00 2 488 732,07 1 971 380,36 517 351,71 2 001 017,00 2 522 200,43 2 094 586,00 427 614,43 2 190 002,00 
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Odbor životního prostředí – OŽP 

 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený  

rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl                  

 sl. 3 - sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 740,00 918,29 713,43 204,86 

2021 740,00 886,74 896,00 -9,26 

2022 - návrh 740,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 2 (odbor životního prostředí) jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 740,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází ke snížení rozpočtu 

výdajů o 156,00 tis. Kč (meziroční index 0,8259). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2022 navrhovány na výdaje OŽP, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 
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1. Nákup služeb 
 (v tis. Kč) 

Položka 
Vývoj 

Správa 

v lesním 

hospodářství 

Monitoring 

ochrany 

ovzduší 

Ostatní 

nakládání  

s odpady 

Monitoring 

půdy a 

podzemní 

vody 

Ostatní 

ochrana  

půdy a spodní 

vody 

Chráněné 

části přírody 

Ekologická 

výchova a 

osvěta 

Celkem 

Konzultační a 

poradenské 

služby 

2020-skutečnost - 129 - - - - - 129 

2021-oček.skuteč. - 130 - 5 - - - 135 

2022-návrh - 130 - 5 - - - 135 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2020-skutečnost - 5 - - - 251 - 256 

2021-oček.skuteč. - 5 20 - 50 350 - 425 

2022-návrh - 5 20 - 50 350 20 445 

Celkem 

2020-skutečnost - 134 - - - 251 - 385 

2021-oček.skuteč. - 135 20 5 50 350 - 560 

2022-návrh - 135 20 5 50 350 20 580 

Pozn: Část výdajů ve výši 70,00 tis. Kč na položce „Nákup ostatních služeb“ a paragrafu „Chráněné části přírody“ a ,,Ekologická výchova“ ve výši 20 tis. Kč 

bude v roce 2022 hrazena formou zapojení prostředků FŽP.
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2. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní zájmová 

činnost 

Ochrana druhů  

a stanovišť 
Celkem 

Neinvestiční transfery 

spolkům  

2020-skutečnost 100 40 140 

2021-oček.skutečnost 100 40 140 

2022-návrh 100 40 140 

Pozn.: Výdaje na této položce budou v roce 2022 hrazeny formou zapojení prostředků FŽP,  

             tj. 100,00 tis. Kč – dotace základním organizacím včelařů a 40,00 tis. Kč – dotace Stanici 

             pro ochranu živočichů v Bartošovicích. 

 

 

3. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Chráněné části přírody 

Účelové neinvestiční transfery 

fyzickým osobám  

2020-skutečnost 10 

2021-oček.skutečnost - 

2022-návrh 20 

Pozn.: Výdaje na této položce budou v roce 2022 hrazeny formou zapojení prostředků FŽP. 

 
 

4. Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Správa v lesním 

hospodářství 

Celospolečenská 

funkce lesů 
Celkem 

Výdaje na náhrady za 

nezpůsobenou újmu  

2020-skutečnost 172 6 178 

2021-oček.skutečnost 196 - 196 

2022-návrh - - - 

 

 

Sumarizace výdajů OŽP 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

Správa v lesním hospodářství 172 196 - 

Celospolečenská funkce lesů 6 - - 

Ostatní zájmová činnost 100 100 100 

Monitoring ochrany ovzduší 134 135 135 

Ostatní nakládání s odpady - 20 20 

Monitoring půdy a podzemní vody - 5 5 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody - 50 50 

Ochrana druhů a stanovišť 40 40 40 

Chráněné části přírody 261 350 370 

Ekologická výchova a osvěta - - 20 

Celkem 713 896 740 
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Z celkového objemu prostředků ve výši 740,00 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 2022 na výdaje 

OŽP, bude jejich část, tj. 250,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení prostředků FŽP: 

 

  90,00 tis. Kč - nákup ostatních služeb  

140,00 tis. Kč - neinvestiční transfery spolkům 

  20,00 tis. Kč - účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 

250,00 tis. Kč - celkové zapojení FŽP  

 
 

 

 

 

Výdaje OŽP v letech 2017 – 2022 

 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

689,66 982,67 775,75 713,43 896,00 740,00 
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Odbor školství a kultury - OŠK 

 
Město Havířov plní funkci zřizovatele k následující struktuře subjektů školských zařízení 

(vč. školních jídelen) s právní subjektivitou:  

 

 

a) Mateřské školy 

 

▪ je provozováno do 31. 12. 2021 celkem 18 MŠ s právní subjektivitou (od 1. 1. 2022 celkem 

17 MŠ s právní subjektivitou) …. město Havířov se podílí na finančním zabezpečení jejich 

fungování formou poskytovaných příspěvků na provoz  

(k dofinancování salda mezi náklady a výnosy MŠ) a případně formou příspěvku na 

investice (k financování části nebo celého objemu nákladů investičního charakteru), 

▪ problematika poskytování příspěvků na provoz nebo příspěvků na investice není součástí 

výdajů OŠK a je obsažena v jiné části tohoto materiálu, tj. v části „II. Příspěvky a dotace 

organizacím“, 

▪ dalších 6 MŠ funguje jako odloučené pracoviště MŠ s právní subjektivitou do 31. 12. 2021, 

od 1. 1. 2022 celkem 7 MŠ jako odloučené pracoviště MŠ, 

▪ dalších 5 MŠ funguje jako odloučené pracoviště ZŠ s právní subjektivitou, 

▪ dále pak funguje 1 soukromá MŠ, u které již město není zřizovatelem, ale částečně se 

podílí na financování provozu formou dotace, zapracované do ,,Příspěvků a dotací 

organizacím“ (do r. 2017 bylo součástí výdajů OŠK). 

 

 

b) Základní školy 

 

▪ je provozováno celkem 17 ZŠ s právní subjektivitou …. obdobným způsobem jako 

v případě MŠ se město Havířov podílí na finančním zabezpečení fungování ZŠ s právní 

subjektivitou formou příspěvků na provoz a příspěvků na investice, 

▪ problematika poskytování příspěvků na provoz nebo příspěvků na investice není součástí 

výdajů OŠK a je obsažena v jiné části tohoto materiálu, tj. v části „II. Příspěvky a dotace 

organizacím“. 

 

Nedílnou součástí činnosti mateřských a základních škol včetně odloučených pracovišť je také 

zajištění provozu školních jídelen, kterých v době přípravy a zpracování tohoto materiálu je 

provozováno celkem 28: 

▪ 17 školních jídelen při MŠ, 

▪ 11 školních jídelen při ZŠ. 

 

Kromě toho je dále provozováno: 

▪ 12 výdejen jídla při MŠ, 

▪ 6 výdejen jídla při ZŠ, 

▪ 1 výdejna jídla v ostatních zařízeních předškolní výchovy (jesle). 

 

Při soukromé MŠ je provozována 1 výdejna jídla. 
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V další části materiálu jsou blíže specifikovány finanční prostředky, které jsou rozpočtovány na 

výdaje OŠK.     

(v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

 rozpočet   

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl                   

sl. 3 - sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 21 703,00 17 312,81 14 445,78 2 867,03 

2021 16 663,00 18 722,10 15 462,00 3 260,10 

2022-návrh 15 559,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 3 (odbor školství a kultury) jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 15 559,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází ke zvýšení rozpočtu 

výdajů o 97,00 tis. Kč (meziroční index 1,0063). 

 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2022 navrhovány na výdaje OŠK, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

 

1. Nákup materiálu          

                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj ZŠ 

 

Pořízení, 

zachování  

a  

obnova 

pamětních 

míst 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, 

církví  

a 

sdělovacích 

prostředků 

Ostatní 

činnosti 

související se 

službami pro 

obyvatelstvo 

Krizová 

opatření 
Celkem 

DHDM 

2020-skutečnost - - 4 77 - 81 

2021-oček.skut. - - - - - - 

2022-návrh - 10 - - - 10 

Nákup  

materiálu 

j.n. 

2020-skutečnost - - 78 - 150 228 

2021-oček.skut. - 3 315 - - 318 

2022-návrh 1 3 206 - - 210 

Celkem 

2020-skutečnost - - 82 77 150 309 

2021-oček.skut. - 3 315 - - 318 

2022-návrh 1 13 206 - - 220 
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2. Nákup služeb          

    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj BESIP MŠ ZŠ 
Střední 

školy 

Ostatní 

záležitosti 

kultury 

 

Pořízení, 

zachování  

a  

obnova 

pamětních 

míst 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, 

církví  

a 

sdělovacích 

prostředků 

Střediska 

volného času 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Ostatní 

činnosti 

související se 

službami 

 pro 

obyvatelstvo 

Celkem 

Konzultační  

a poradenské 

služby 

2020-skutečnost - - - - - - - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - - 5 - - - 300 305 

2022-návrh - - - - - 5 - - - - 5 

Zpracování dat 

a služby 

související 

s informačními 

technologiemi 

2020-skutečnost - 2 - - - - - - - - 2 

2021-oček.skut. - 2 - - - - - - - - 2 

2022-návrh - 2 - - - - - - - - 2 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2020-skutečnost - 698 767 - 161 86 3 15 14 - 1 744 

2021-oček.skut. - 723 800 18 3 20 1 162 38 15 - 2 779 

2022-návrh 26 1 232 678 18 3 20 730 639 15 - 3 361 

Celkem 

2020-skutečnost - 700 767 - 161 86 3 15 14 - 1 746 

2021-oček.skut. - 725 800 18 3 25 1 162 38 15 300 3 086 

2022-návrh 26 1 234 678 18 3 25 730 639 15 - 3 368   
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Na položce „Nákup ostatních služeb“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 3 361,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

(v tis. Kč)     

                                      Navrhované použití Finanční objem 

Mladý cyklista – okresní kolo – převoz dětí a jízdních kol, aj. 26 

BESIP – celkem  26 

Dolní oblast Vítkovice ,,Svět techniky“ – doprava a výukový modul 

Pohybová výchova – doprava dětí 

110 

300 

Výseky stromů, projekty, studie, autorský dozor, čištění kanalizace, aj. 580 

Revize + servis (výtahy, plyn, komíny, elektro, vzduchotechnika, EZS aj.) 240 

Porady ředitelů škol - nájem 2 

MŠ – celkem 1 232 

Dolní oblast Vítkovice ,,Svět techniky“ – doprava a výukový modul 440 

Výseky stromů, projekty, studie, autorský dozor, čištění kanalizace, aj. 40 

Revize + servis (výtahy, plyn, komíny, elektro, vzduchotechnika, EZS, aj.) 196 

Porady ředitelů škol - nájem 2 

ZŠ – celkem 678 

Výseky stromů, projekty, studie, autorský dozor, čištění kanalizace, aj. 10 

Revize + servis (výtahy, plyn, komíny, elektro, vzduchotechnika, EZS, aj.) 8 

Střední školy – celkem  18 

Elektronické zpracování kroniky, vazba kronik a radn. listů, převoz soch 3 

Ostatní záležitosti kultury – celkem  3 

Elektronické zpracování kroniky, vazba kronik a radn. listů, převoz soch 

Pořízení, zachování a obnova pamětních míst– celkem 

20 

20 

Programy kulturních a sportovních akcí, občanské záležitosti, aj. 

Akademie III. věku (školné) 

423 

303 

Občanské záležitosti 4 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – celkem  730 

Ozdravné pobyty dětí v ČR – doprava, ubytování 450 

Výseky stromů, projekty, studie, kamerové zkoušky, aj. 170 

Revize + servis (výtahy, plyn, komíny, elektro, vzduchotechnika, EZS, aj.) 19 

Volný čas dětí a mládeže (ASTERIX) – celkem  639 

Čištění kanalizace, studie, aj. (VŠ Prigo) 

Revize + servis (výtahy, plyn, komíny, elektro, vzduchotechnika, EZS, aj.) 

10 

5 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkem 15 

Nákup ostatních služeb – celkem  3 361 
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3. Ostatní nákupy 
                                                                                          

(v tis. Kč) 

Položka Vývoj MŠ ZŠ Střední školy 

Pořízení, 

zachování 

a obnova 

pamětních 

míst 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, církví 

a sdělovacích 

prostředků 

Střediska 

volného času 

Komunální 

služby a územní 

rozvoj j.n. 

Celkem 

Opravy a 

udržování 

2020-skutečnost 2 361 2 121 - 12 - 14 127 4 635 

2021-oček.skutečnost 3 580  1 319 50 8 - 1 400 50 6 407 

2022-návrh 6 200 4 800 50 100 - 100 50 11 300 

Pohoštění 

2020-skutečnost 1 1 - - 2 - - 4 

2021-oček.skutečnost - - - - 196 - - 196 

2022-návrh - - - - 24 - - 24 

Celkem 

2020-skutečnost 2 362 2 122 - 12 2 14 127 4 639 

2021-oček.skutečnost 3 580 1 319 50 8 196 1 400 50 6 603 

2022-návrh 6 200 4 800 50 100 24 100 50 11 324 
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Na položce „Opravy a udržování“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 11 300,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

                                                                                                                                            (v tis. Kč) 

                                      Navrhované použití Finanční objem 

MŠ Švabinského - oprava zpevněných ploch zahrady 1 500 

MŠ Občanská - výměna střešní krytiny, včetně klempířských prvků a 

zateplení podlahy půdy  
700 

MŠ Lípová - oprava hydroizolace suterénu 2 000 

MŠ U Topolů – výměna elektroinstalace 1 500 

MŠ - havarijní opravy 500 

MŠ - celkem 6 200 

ZŠ Gen. Svobody - oprava příjezdové komunikace k ŠJ 1 500 

ZŠ M. Kudeříkové – oprava soc. uzlů pavilon A 1 800 

ZŠ Gorkého – oprava sociální uzlů u TV a pronajatého pavilonu gymnázia 1 000 

ZŠ - havarijní opravy 500 

ZŠ - celkem 4 800 

Objekt na ul. Moravská (SŠ a VOŠ DAKOL) - havarijní opravy 50 

Střední školy - celkem  50 

ASTERIX - havarijní opravy 

Volný čas dětí a mládeže - celkem  

100 

100 

Oprava a údržba soch a pietních míst 

Pořízení, zachování a obnova pamětních míst - celkem  

100 

100 

Objekt na ul. V. Nezvala (VŠ PRIGO) - havarijní opravy 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. - celkem 

50 

50 

Opravy a udržování - celkem  11 300 

 

4. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj BESIP 

 

 

MŠ ZŠ 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, církví  

a sdělovacích 

prostředků 

Celkem 

Věcné dary 

2020-skutečnost - - 150 492 642 

2021-oček.skutečnost - 3 153 549 705 

2022-návrh 10 2 142 777 931 

 

 

5. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Neinvestiční transfery 

fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným organizacím 

2020-skutečnost 18 

2021-oček.skutečnost - 

2022-návrh - 
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6. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další 

povinné platby 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Finanční vypořádání minulých let 

Vratky transferů poskytnutých 

z veřejných rozpočtů ústřední 

úrovně 

2020-skutečnost 60 

2021-oček.skutečnost 300 

2022-návrh - 

Výdaje z finančního vypořádání 

minulých let mezi krajem a 

obcemi 

2020-skutečnost 1 346 

2021-oček.skutečnost 700 

2022-návrh - 

Celkem 

2020-skutečnost 1 406 

2021-oček.skutečnost 1 000 

2022-návrh - 

 

 

7. Ostatní neinvestiční výdaje 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj ZŠ 

Nespecifikované rezervy 

2020-skutečnost - 

2021-oček.skutečnost - 

2022-návrh 1 416 

 

Finanční prostředky ve výši 1 416,00 tis. Kč, které jsou rozpočtovány na této položce, budou 

v průběhu roku 2022 použity k finančnímu zajištění: 

                                                                                                                                           (v tis. Kč) 

                                      Navrhované použití Finanční objem 

Zvýšení platových tarifů 660 

Dofinancování výuky plavání  700 

Havířovská liga ZŠ – umístění  56 

ZŠ – celkem 1 416 

Nespecifikovaná rozpočtová rezerva – celkem 1 416 

 

8. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

                                                                                                                                                   (v tis. Kč) 

Položka Vývoj MŠ ZŠ 

Střediska 

volného 

času 

Filmová 

tvorba, 

distribuce, 

kina 

 

 

Komunální 

služby  

j.n. 
 

Ostatní 

činnosti 

související se 

službami 

pro 

obyvatelstvo 

Celkem 

Budovy, haly  

a stavby 

2020-skutečnost 448 2 770 110 - 2 260 98 5 686 

2021-oček.skut. 512 851 1 710 - - 677 3 750 

2022-návrh 2 000 300 - - - - 2 300 
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Finanční prostředky v celkové výši 2 300,00 tis. Kč, které jsou rozpočtovány na položce 

„Budovy, haly a stavby“, budou v roce 2022 použity k finančnímu zajištění následujících 

investičních akcí: 

     (v tis. Kč) 

                                      Navrhované použití Finanční objem 

MŠ Sukova – rekonstrukce ploché střechy, včetně PD, TDI 

ZŠ Moravská – napojení potrubní větve ÚT pro byty na ZŠ Moravská 

2 000 

300 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – celkem  2 300 

 

 

 

Sumarizace výdajů OŠK 

 
                                                                                                                                                   (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh                      

r. 2022 

BESIP - - 36 

Mateřské školy 3 510 4 820 9 436 

Základní školy 5 809 3 123 7 337 

Střední školy - 68 68 

Střediska volného času 139 3 148 739 

Ostatní záležitosti kultury 3 3 3 

Pořízení, zachování a obnova pamětních míst 98 36 138 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 

prostředků 
737 2 222 1 737 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 419 65 65 

Ostatní činnosti související se službami pro 

obyvatelstvo 
175 977 - 

Krizová opatření 150 - - 

Finanční vypořádání minulých let 1 406 1 000 - 

Celkem 14 446 15 462 19 559 

 

 

Výdaje OŠK v letech 2017 – 2022 

 
                                                                                                                                                   (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh  

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

14 210,30 14 378,22 10 764,45 14 445,78 15 462,00 19 559,00 
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Odbor územního rozvoje - OÚR 

 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
Skutečnost, 

oček. skutečnost 
Rozdíl 

sl. 3 - sl. 4 
sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 
celkem 457 576,00 548 671,40 346 029,69 202 641,71 

    z toho úvěr 69 000,00 8 704,92 8 704,92 0,00 

2021 
celkem 479 198,00 643 016,32 454 499,00 188 517,32 

    z toho úvěr 160 700,00 160 700,00 140 055,00 20 645,00 

2022-

návrh 

celkem 368 956,00 - - - 

       z toho: úvěr 51 240,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 4 (odbor územního rozvoje) jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 368 956,00 tis. Kč. 
 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází ke snížení rozpočtu 

výdajů o 85 543,00 tis. Kč (meziroční index 0,8118).  

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2022 navrhovány na výdaje OÚR, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

 

 1. Nákup materiálu 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 

Ostatní záležitosti 

bydlení, komunálních 

služeb a územního 

rozvoje 

Celkem 

DHDM 

2020-skutečnost - 887 887 

2021-oček.skutečnost 58 - 58 

2022-návrh - - - 
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 2. Nákup služeb 
                                                                                                                                                                                                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ozdravování 

hospodářských 

zvířat, polních a 

speciálních plodin 

Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

Odvádění a 

čištění 

odpadních 

vod 

MŠ ZŠ 

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

Filmová tvorba, 

distribuce, kina 

Nebytové 

hospodářství 

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby 

2020-skutečnost - - - - - 60 - - - 

2021-oček.skut. - - - - - - - - - 

2022-návrh - - 500 - - - - - - 

Zpracování dat a služby 

související s inform. a 

komunik.technologiemi 

2020-skutečnost - - - - - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - - - - - - 

2022-návrh - - - - - - - - - 

Nákup ostatních služeb 

2020-skutečnost - 165 174 - - 738 674 - 341 

2021-oček.skut. 518 263 141 21 21 979 - - 20 

2022-návrh - - - - - 700 - 250 - 

Celkem 

2020-skutečnost - 165 174 - - 798 674 - 341 

2021-oček.skut. 518 263 141 21 21 979 - - 20 

2022-návrh - - 500 - - 700 - 250 - 

 

Položka Vývoj Územní plánování 
Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 

Ostatní záležitosti 

bydlení, komunálních 

služeb a územního 

rozvoje 

Domovy pro osoby se 

zdravotním 

postižením 

Bezpečnost a 

veřejný pořádek 

Činnost místní 

správy 
Celkem 

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby 

2020-skutečnost 231 630 - - 176 - 1 097 

2021-oček.skut. 50 330 - - - - 380 

2022-návrh 600 1 424 - - - - 2 524 

Zpracování dat a služby 

související s inform. a 

komunik.technologiemi 

2020-skutečnost - - - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - - 745 745 

2022-návrh - - - - - 1 000 1 000 

Nákup ostatních  

služeb 

2020-skutečnost - - 1 807 58 - - 3 957 

2021-oček.skut. - 18 646 444 - - 3 071 

2022-návrh 50 50 2 296 - - - 3 346 
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Celkem 

2020-skutečnost 231 630 1 807 58 176 - 5 054 

2021-oček.skut. 50 348 646 444 - 745 4 196 

2022-návrh 650 1 474 2 296 - - 1 000 6 870 

 

Pozn.: Výdaje na položce ,,Nákup ostatních služeb“ ve výši 1 636,00 tis. Kč, rozpočtované na paragrafu ,,Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb 

  a územního rozvoje“ budou v roce 2022 hrazeny formou zapojení prostředků FRR. 

 

 

3. Ostatní nákupy 
                                                                                                                                                                                                                                                           (v tis. Kč)  

Položka Vývoj Silnice MŠ ZŠ 
Filmová tvorba, 

distribuce, kina 
Bytové hospodářství 

Nebytové 

hospodářství 
Celkem 

Opravy a udržování 

2020-skutečnost - 2 117 10 610 18 071 3 744 24 552 

2021-oček.skutečnost 3 488 - 5 400 - 79 525 11 686 100 099 

2022-návrh - - 34 347 2 050 45 968 - 82 365 

 
Pozn.: 1) Výdaje na položce ,,Opravy a udržování“ ve výši 12 300,00 tis. Kč, rozpočtované na paragrafu ,,ZŠ“ budou v roce 2022 hrazeny formou  

                 zapojení prostředků FRR. 

 2)  Výdaje na položce ,,Opravy a udržování“ ve výši 45 968,00 tis. Kč, rozpočtované na paragrafu ,,Bytové hospodářství“ budou v roce 2022 hrazeny  

      formou zapojení prostředků FNB. 
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4. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 

územního rozvoje 

Programové vybavení 

2020-skutečnost 151 

2021-oček.skutečnost 170 

2022-návrh - 
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5. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
                                                                                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

Odvádění 

a čištění 

odpadních vod 

a nakládání s 

kaly 

MŠ ZŠ 
Činnosti 

knihovnické 

Zájmová 

činnost v 

kultuře 

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

Bytové 

hospodářství 

Budovy, haly a stavby 

2020-skutečnost 4 179 9 927 1 609 21 403 60 - 19 57 424 62 700 

2021-oček.skut. 47 549 32 710 12 722 - 150 - - 13 210 200 362 

2022-návrh 3 780 30 162 - - 31 500 3 980 - 37 040 126 779 

Stroje, přístroje a 

zařízení 

2020-skutečnost - - - 3 879 - - - 254 - 

2021-oček.skut. - - - - - - - - - 

2022-návrh - - - - - - - - - 

Výpočetní technika 

2020-skutečnost - - - - - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - - - - - - 

2022-návrh - - - - - - - - - 

Celkem 

2020-skutečnost 4 179 9 927 1 609 25 282 60 - 19 57 678 62 700 

2021-oček.skut. 47 549 32 710 12 722 - 150 - - 13 210 200 362 

2022-návrh 3 780 30 162 - - 31 500 3 980 - 37 040 126 779 
 

Položka Vývoj 
Nebytové 

hospodářství 
Pohřebnictví 

Ostatní záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb 

a územního rozvoje 

Sběr a svoz 

komunálních 

odpadů 

Domovy pro 

seniory 

Denní 

stacionáře 

a centra 

denních 

služeb 

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

Činnost 

místní správy 
Celkem 

Budovy, haly  

a stavby 

2020-skutečnost 32 821 267 115 902 - 7 119 1 471 908 308 816 

2021-oček.skut. 646 - 29 974 - 33 10 398 51 370 348 175 

2022-návrh 33 700 - 2 530 5 250 - - - 5 000 279 721 

Stroje, přístroje  

a zařízení 

2020-skutečnost - 829 68 - - - - - 5 030 

2021-oček.skut. - - 76 - - - - - 76 

2022-návrh - - - - - - - - - 

Výpočetní technika 

2020-skutečnost - - 1 540 - - - - - 1 540 

2021-oček.skut. - - 1 725 - - - - - 1 725 

2022-návrh - - - - - - - - - 
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Celkem 

2020-skutečnost 32 821 1 096 117 510 - 7 119 1 471 908 315 386 

2021-oček.skut. 646 - 31 775 - 33 10 398 51 370 349 976 

2022-návrh 33 700 - 2 530 5 250 - - - 5 000 279 721 

Pozn: 1) Část výdajů na položce ,,Budovy, haly a stavby“ rozpočtovaných na paragrafech „Silnice“ – 3 000,00 tis. Kč, ,,Ostatní záležitosti pozemních     

                komunikací“ – 26 064,00 tis. Kč, „Základní školy“ – 26 500,00 tis. Kč, „Činnosti knihovnické“ – 3 980,00 tis. Kč, „Sportovní zařízení v majetku  

                obce“ – 32 570,00 tis. Kč, „Nebytové hospodářství“ – 33 700,00 tis. Kč, ,,Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje“ –  

                1 000,00 tis. Kč, „Sběr a svoz komunálního odpadu“ – 5 000,00 tis. Kč a „Činnost místní správy“ – 5 000,00 tis. Kč bude v roce 2022  

                hrazena formou zapojení prostředků FRR. 

          2)   Část výdajů na položce ,,Budovy, haly a stavby“ rozpočtovaných na paragrafu ,,Bytové hospodářství“ – 75 539,00 tis. Kč bude v roce 2022 

                 hrazena formou zapojení prostředků FNB. 

          3)  Část výdajů na položce „Budovy, haly a stavby“ rozpočtovaných na paragrafu „Bytové hospodářství“ – 51 240,00 tis. Kč bude v roce 2022  

                 hrazena formou čerpání úvěru. 
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Na položce „Budovy, haly a stavby“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 279 721,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

(v tis. Kč) 
 

Navrhované použití 

 
Finanční objem 

Rekonstrukce autobusových zastávek na ul. Lípová včetně předlažby cyklostezek 

Rekonstrukce mostu M2 na ul. Prachatická 

Úprava výstupního místa zastávky MHD Šumbark, točna Petřvaldská 

Silnice - celkem 

530 

3 000 

250 

3 780 

Cyklostezka na náměstí Republiky 

Parkoviště ul. Družstevnická 

Parkoviště ul. Dělnická 

Parkoviště ul. Frýdecká 

Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně 

Výstavba parkovacích míst na ul. M. Kudeříkové a Lašská 

Parkoviště ul. Beethovenova 

Parkoviště ul. Sukova 

Parkoviště ul. Hakenova 

Cyklostezka a rekonstrukce chodníku na ul. Národní třída 

Cyklostezka na ul. ČSA 

Parkoviště ul. E. Rošického a J. Žižky 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – celkem 

5 390 

7 287 

12 785 

500 

300 

600 

500 

498 

602 

800 

400 

500 

30 162 

Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov - Šumbark 

Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice 

ZŠ a MŠ Selská – vybudování druhého oddělení 

Základní školy – celkem 

26 500 

2 000 

3 000 

31 500 

Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov, ul. Šrámkova 

Činnosti knihovnické - celkem 

3 980 

3 980 

Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku 

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov – Město 

In-line ovál, Havířov – Šumbark 

Beach volejbal v Havířově, II. etapa 

Oranžové hřiště – První Parkourové hřiště v Havířově 

Aquapark Havířov – Šumbark 

ZŠ Mládežnická – rekonstrukce školního hřiště 

Revitalizace a výstavba dětského hřiště na ul. J. Gagarina 

Sportovní zařízení v majetku města – celkem 

7 400 

16 300 

3 870 

5 000 

1 770 

1 500 

500 

700 

37 040 

Sanace obytných domů: 

  - ul. Dlouhá třída 17 

  - ul. Dlouhá třída 73-79 

  - ul. J. Gagarina 22-28 

  - ul. Slovanská 8-12 

Rekonstrukce výtahů v bytových domech v Havířově 

Bytové hospodářství – celkem 

 

56 708 

2 381 

2 000 

14 450 

51 240 

126 779 

Rekonstrukce objektu ul. Kubelíkova, Havířov - Podlesí 

Nebytové hospodářství – celkem 

33 700 

33 700 
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Revitalizace prostranství Junácké 

Revitalizace vnitrobloku Alšova 

Pozastávky 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - celkem 

1 000 

1 000 

530 

2 530 

Kontejnerová stání 1. stání 

Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem 

5 250 

5 250 

Střechy budovy MMH – křídla D 

Činnost místní správy - celkem 

5 000 

5 000 

Budovy, haly a stavby - celkem 279 721 

 

 

Sumarizace výdajů OÚR 
 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a 

speciálních plodin 
- 518 - 

Silnice  4 344 51 358 3 780 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 101 32 851 30 662 

Odvádění a čištění odpadních vod  

a nakládání s kaly 
1 609 12 743 - 

Mateřské školy 27 399 21 - 

Základní školy 868 6 529 66 547 

Činnosti knihovnické - - 3 980 

Filmová tvorba, distribuce 610 - 2 300 

Zájmová činnost v kultuře 19 - - 

Sportovní zařízení v majetku obce 58 352 13 210 37 040 

Bytové hospodářství 80 771 279 887 172 747 

Nebytové hospodářství 36 906 12 352 33 700 

Pohřebnictví 1 096 - - 

Územní plánování 231 50 650 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 630 348 1 474 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb 

a územního rozvoje 
120 355 32 591 4 826 

Denní stacionáře a centra denních služeb 119 10 398 - 

Domovy pro seniory 7 33 - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 529 495 - 

Sběr a svoz komunálních odpadů - - 5 250 

Bezpečnost a veřejný pořádek 176 - - 

Činnost místní správy 908 1 115 6 000 

Celkem 346 030 454 499 368 956 

 
Z celkového objemu prostředků ve výši 368 956,00 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 2022 na výdaje 

OÚR, bude jejich část, tj. 272 257,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení prostředků účelových 

fondů:  
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Fond FRR 

1 636,00 tis. Kč Demolice objektu tržnice, Havířov - Město 

5 800,00 tis. Kč ZŠ M. Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT – 1. etapa 

6 500,00 tis. Kč ZŠ Školní, Havířov – Šumbark – výměna oken 

3 000,00 tis. Kč Rekonstrukce mostu M2 na ul. Prachatická 

5 390,00 tis. Kč Cyklostezka na náměstí Republiky 

7 287,00 tis. Kč Parkoviště na ul. Družstevnická 

12 785,00 tis. Kč Parkoviště na ul. Dělnická 

602,00 tis. Kč Parkoviště na ul. Hakenova 

26 500,00 tis. Kč Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov - Šumbark 

3 980,00 tis. Kč Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov, ul. Šrámkova 

7 400,00 tis. Kč Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku 

16 300,00 tis. Kč Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého 

3 870,00 tis. Kč In-line ovál, Havířov - Šumbark 

5 000,00 tis. Kč Beach volejbal II. etapa 

33 700,00 tis. Kč Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova 

1 000,00 tis. Kč Revitalizace prostranství Junácká 

5 000,00 tis. Kč Kontejnerová stání I. etapa 

5 000,00 tis. Kč Střechy budovy MMH – křídlo D 

 

150 750,00 tis. Kč - celkové zapojení FRR 

 
 

Fond FNB 

86 708,00 tis. Kč Sanace obytného domu ul. Dlouhá třída 17 

3 381,00 tis. Kč Sanace obytného domu ul. Dlouhá třída 73-79 

4 968,00 tis. Kč Sanace obytného domu ul. J. Gagarina 22-28 

16 450,00 tis. Kč Sanace obytného domu ul. Slovanská 8-12 

10 000,00 tis. Kč GO instalace 1. – 19. vlna 

 

121 507,00 tis. Kč - celkové zapojení FNB 

 

 

Výdaje OÚR v letech 2017 – 2022 

 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

126,13 357 426,20 270 456,27 346 029,69 454 499,00 368 956,00 

 
Od roku 2018 se stalo součástí odboru územního rozvoje oddělení investic, které bylo do té doby 

součástí zrušeného odboru správy a rozvoje majetku. Z tohoto důvodu nemá srovnání výdajů roku 

2017 a následujících let vypovídající hodnotu. Oddělení investic má na čerpání výdajů odboru 

územního rozvoje významný podíl. 

 

 

 



65 

 

Odbor organizační - ORG      

 
                                      (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený  

rozpočet 

Upravený 

 rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl             

 sl. 3 – sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.4 sl. 5 

2020 315 379,00 323 858,45 284 186,04 39 672,41 

2021 293 863,00 320 552,81 313 733,00 6 819,81 

2022-návrh 319 759,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 6 (odbor organizační) jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 319 759,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází ke zvýšení rozpočtu 

výdajů o 6 026,00 tis. Kč (meziroční index 1,0192). 

 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2022 navrhovány na výdaje ORG, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 
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1. Platy 
   (tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ostatní záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního rozvoje 

VPP 
Terénní 

programy 
ZMH 

Volby do 

zastupitel. 

ÚSC 

Volby 

do 

Parlamentu 

ČR 

Zabezpečení 

potřeb 

ozbrojených 

sil 

Činnost 

místní 

správy 

Celkem 

Platy 

zaměstnanců 

2020-skutečnost 290 334 9 096 349 - 729 - - 139 543 150 341 

2021-oček.skut. 420 - 12 220 350 - - 546 14 147 654 161 204 

2022-návrh - - 19 380 350 - - - - 149 220 168 950 

Ostatní platy 

2020-skutečnost - - - - 78 25 - - 20 123 

2021-oček.skut. - - - - 100 - 20 - 30 150 

2022-návrh - - - - 100 - - - 30 130 

Celkem 

2020-skutečnost 290 334 9 096 349 78 754 - - 139 563   150 464 

2021-oček.skut. 420 - 12 220 350 100 - 566 14 147 684 161 354 

2022-návrh - - 19 380 350 100 - - - 149 250 169 080 

Pozn.: Část výdajů ve výši 15 780,00 tis. Kč na položce „Platy zaměstnanců“ a paragrafu „Veřejně prospěšné práce (VPP)“ bude v roce 2022 hrazena z neinvestiční  

           účelové dotace z Úřadu práce, která je ve výši 21 113,00 tis. Kč rozpočtována v příjmové části návrhu rozpočtu města (položka 4116 – ostatní neinvestiční 

           dotace přijaté ze SR). 
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2. Ostatní platby za provedenou práci 
     (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ost. záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ost. záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního 

rozvoje 

Mezinárodní 

spolupráce 
ZMH 

Terénní 

programy 

Volby do 

zastupitel. 

ÚSC 

Volby 

do 

Parlamentu 

ČR 

Zabezpečení 

potřeb 

ozbrojených 

sil 

Činnost 

místní 

správy 

Celkem 

Ostatní osobní 

výdaje 

2020-skutečnost 1 936 195 - 1 416 3 1 303 - 15 983 5 851 

2021-oček.skut. 1 980 400 - 1 538 3 - 1 000 - 1 397 6 318 

2022-návrh 950 409 966 1 538 6 - -  1 000 4 869 

Odměny 

členům ZMH 

2020-skutečnost - - - 7 338 - - - - - 7 338 

2021-oček.skut. - - - 7 265 - - - - - 7 265 

2022-návrh - - - 7 249  - - - - 7 249 

Odstupné 

2020-skutečnost - - - - - - - - 488 488 

2021-oček.skut. - - - - - - - - 500 500 

2022-návrh - - - - - - - - - - 

Odstupné 

2020-skutečnost - - - - - - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - - - - - - - 

2022-návrh - - - 1 473 - - - - - 1 473 

Celkem 

2020-skutečnost 1 936 195 - 8 754 3 1 303 - 15 1 471 13 677 

2021-oček.skut. 1 980 400 - 8 803 3 - 1 000 - 1 897 14 083 

2022-návrh 950 409 966 10 260 6 - - - 1 000 13 591 
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3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
       (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a 

územního 

rozvoje 

Mezinárodní 

spolupráce 
VPP 

Terénní 

programy 
ZMH 

Volby do 

zastupitelstva 

ÚSC 

Volby 

do 

Parlamentu 

ČR 

Zabezpečení 

potřeb 

ozbrojených 

sil 

Činnost 

místní 

správy 

Celkem 

Sociální  

pojištění 

2020-skutečnost 209 102 - 2 256 86 1 707 32 - - 35 217 39 609 

2021-oček.skut. 240 100 - 2 962 90 1 800 - 28 2 35 430 40 652 

2022-návrh 180 103 222 4 773 90 1 980 - - - 35 800 43 148 

Zdravotní  

pojištění 

2020-skutečnost 76 37 - 819 31 830 11 - - 12 780 14 584 

2021-oček.skut. 90 36 - 1 099 32 795 - 8 2 13 290 15 352 

2022-návrh 80 38 83 1 740 32 857 - - - 13 430 16 260 

Pojistné na 

úrazové pojištění 

2020-skutečnost - - - 40 - - - - - 599 639 

2021-oček.skut. - - - 40 - - - - - 620 660 

2022-návrh - - - 20 - - - - - 640 660 

Ostatní povinné 

pojistné placené 

zaměstnavatelem 

2020-skutečnost - - - - - 26 8 - - 6 40 

2021-oček.skut. - - - - - 40 - 8 - 10 58 

2022-návrh - - - - - 40 - - - 10 50 

Celkem 

2020-skutečnost 285 139 - 3 115 117 2 563 51 - - 48 602 54 872 

2021-oček.skut. 330 136 - 4 101 122 2 635 28 16  4 49 350 56 722 

2022-návrh 260 141 305 6 533 122 2 877 - - - 49 880 60 118 

Pozn.:  Část výdajů ve výši 5 333,00 tis. Kč na paragrafu „Veřejně prospěšné práce (VPP)“ a položkách ,,Sociální pojištění“ a „Zdravotní pojištění“ bude 

v roce 2022 hrazena z neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce, která je ve výši 21 113,00 tis. Kč rozpočtována v příjmové části návrhu rozpočtu  

města (položka 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR). 
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4. Mzdové náhrady 
                                                        (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Mzdové náhrady 

2020-skutečnost 263 

2021-oček.skutečnost - 

2022-návrh - 

 

5. Nákup materiálu 

                                                                                                                                                        (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunál. 

služeb a 

územního 

rozvoje 

Volby do 

zastup. 

ÚSC 

Volby 

do 

Parlamentu 

ČR 

Krizová 

opatření 

Činnost 

místní 

správy 

Celkem 

Ochranné 

pomůcky 

2020-skutečnost - - - - 1 181 67 1 248 

2021-oček.skut. - - - - 300  100 400 

2022-návrh - - - - - 400 400 

Zdravotnický 

materiál 

2020-skutečnost - - 8 - - 2 10 

2021-oček.skut. - - - 10 - 5 15 

2022-návrh - - - - - 5 5 

Knihy, tisk 

2020-skutečnost - - - - - 108 108 

2021-oček.skut. - - - - - 100 100 

2022-návrh - - - - - 100 100 

DHDM 

2020-skutečnost 106 8 - - 170 9 576 9 860 

2021-oček.skut. 100 - - - - 2 682 2 782 

2022-návrh - - - - - 3 856 3 856 

Nákup 

materiálu j.n. 

2020-skutečnost 201 18 21 - 216 1 666 2 122 

2021-oček.skut. 300 - - 30 200 1 800 2 330 

2022-návrh 150 - - - - 2 200 2 350 

Celkem 

2020-skutečnost 307 26 29 - 1 567 11 419 13 348 

2021-oček.skut. 400 - - 40 500 4 687 5 627 

2022-návrh 150 - - - - 6 561 6 711 

 

6. Nákup vody, paliv a energie 
                                                                                                                                          (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Volby do  

zastupitelstva 

ÚSC 

Volby 

do Parlamentu 

ČR 

Činnost místní 

správy 

 

Celkem 

Studená voda 

2020-skutečnost 19 - 1 859 1 878 

2021-oček.skut. - 20 900 920 

2022-návrh - - 900 900 

Teplo 

2020-skutečnost 92 - 2 951 3 043 

2021-oček.skut. - 90 3 500 3 590 

2022-návrh - - 3 850 3 850 
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Elektrická energie 

2020-skutečnost 48 - 2 455 2 503 

2021-oček.skut. - 50 2 500 2 550 

2022-návrh - - 3 000 3 000 

Pohonné hmoty a 

maziva 

2020-skutečnost - - 260 260 

2021-oček.skut. - - 250 250 

2022-návrh - - 350 350 

Celkem 

2020-skutečnost 159 - 7 525 7 684 

2021-oček.skut. - 160 7 150 7 310 

2022-návrh - - 8 100 8 100 
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7. Nákup služeb 
                                                                                                                                                                                                (v tis. Kč)  

Položka Vývoj 

Ostatní záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ostatní 

činnosti 

k ochraně 

ovzduší 

Ostatní 

záležitosti 

bydlení, 

komunál. služeb 

a územního 

rozvoje 

Mezinárodní 

spolupráce 

Sběr a svoz 

komunálních 

odpadů 

Krizová 

opatření 
ZMH 

Služby pošt 

2020-skutečnost - - - - 389 - - 

2021-oček.skutečnost - - - - 450 - - 

2022-návrh - - - - 450 - - 

Telekomunikace a 

radiokomunikace 

2020-skutečnost - - - - - - - 

2021-oček.skutečnost - - - - - - - 

2022-návrh - - - - - - - 

Služby peněžních 

ústavů 

2020-skutečnost - - - - - - - 

2021-oček.skutečnost - - - - - - 1 

2022-návrh - - - - - - 5 

Nájemné 

2020-skutečnost - - - - - - - 

2021-oček.skutečnost - - - - - - 80 

2022-návrh - - - - - - 80 

Konzultační, 

poradenské a 

právní služby 

2020-skutečnost - - - - - - - 

2021-oček.skutečnost 49 25 - - - - - 

2022-návrh - - - - - - - 

Školení 

a vzdělávání 

2020-skutečnost 60 - - - - - 21 

2021-oček.skutečnost 200 - - - - - 40 

2022-návrh 150 - - - - - 40 

Zpracování dat 

2020-skutečnost - - - - - - - 

2021-oček.skutečnost - - - - - - - 

2022-návrh - - - - - - - 

Nákup ostatních 

služeb 

2020-skutečnost 125 - 238 - - 58 49 

2021-oček.skutečnost 900 - - - - 60 60 

2022-návrh 150 1 250 - 2 250 - - 60 
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Celkem 

2020-skutečnost 185 - 238 - 389 58 70 

2021-oček.skutečnost 1 149 25 - - 450 60 181 

2022-návrh 300 1 250 - 2 250 450 - 185 

 

 

                                                                                                                                                                     (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Volby do 

zastupitelstva 

ÚSC 

Volby 

do 

Parlamentu 

ČR 

Činnost místní 

správy 

Pojištění 

funkčně 

nespecifikované 

Celkem 

Služby pošt 

2020-skutečnost - - 2 327 - 2 716 

2021-oček.skutečnost - - 4 650 - 5 100 

2022-návrh - - 4 650 - 5 100 

Telekomunikace a 

radiokomunikace 

2020-skutečnost 29 - 1 374 - 1 403 

2021-oček.skutečnost - 29 1 571 - 1 600 

2022-návrh - - 1 500 - 1 500 

Služby peněžních 

ústavů 

2020-skutečnost - - 1 - 1 

2021-oček.skutečnost - - 1 4 170 4 172 

2022-návrh - - 5 4 000 4 010 

Nájemné 

2020-skutečnost 331 - 337 - 668 

2021-oček.skutečnost - 330 800 - 1 210 

2022-návrh - - 800 - 880 

Konzultační, 

poradenské a 

právní služby 

2020-skutečnost - - 444 - 444 

2021-oček.skutečnost - - 500 - 574 

2022-návrh - - 500 - 500 

Školení 

a vzdělávání 

2020-skutečnost - - 1 591 - 1 672 

2021-oček.skutečnost - - 1 600 - 1 840 

2022-návrh - - 1 600 - 1 790 

Zpracování dat 

2020-skutečnost - - 5 949 - 5 949 

2021-oček.skutečnost - - 5 806 - 5 806 

2022-návrh - - 10 666 - 10 666 



73 

 

Nákup ostatních 

služeb 

2020-skutečnost 177 - 9 367 - 10 014 

2021-oček.skutečnost - 180 9 080 -  10 280 

2022-návrh - - 9 690 - 13 400 

Celkem 

2020-skutečnost 537 - 21 390 - 22 867 

2021-oček.skutečnost - 539 24 008 4 170 30 582 

2022-návrh - - 29 411 4 000 37 846 

Pozn.:  Část výdajů ve výši 1 500,00 tis. Kč na položce „Nákup ostatních služeb“ bude v roce 2022 hrazena formou  

zapojení prostředků sociálního fondu (SF).   
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Na položce „Zpracování dat“ a paragrafu „Činnost místní správy“ jsou pro rok 2022 

rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 10 666,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou 

hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Navrhované použití 
Finanční 

objem 

SW podpora informačních systémů a konzultace (GINIS, VITA, RON, Office, 

weby, ICT služby aj.) 
10 666 

Zpracování dat – celkem 10 666 

 

Na položce „Nákup ostatních služeb“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 13 400,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Navrhované použití 
Finanční 

objem 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III. 150 

Ostatní záležitosti základního vzdělávání – celkem 150 

Adaptační strategie 1 250 

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – celkem 1 250 

LIFE IP COAL /Přívětivé město/ 26 let spolupráce měst 2 250 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – celkem 2 250 

Služby spojené s užíváním prostor, ubytování 60 

Zastupitelstva obcí – celkem 60 

Úklid budov Radnice, čištění nad rámec smluv, COVID-19 4 550 

Úhrada nákladů za stravenky 1 700 

Vozidla – přezutí, mytí, STK, emise 80 

Servis výtahů, revize - klimatizace, automatických dveří, páternosterů, EZS aj. 900 

Odvoz odpadu, inzerce, centrální adresa, malování 250 

Podpisové certifikáty, časová razítra 150 

Ostatní služby (překlady, preventivní péče, hudba v obřadní síni, karty CCS,  

                        doprava aj.) 

560 

 

Stravné, kulturní akce (hrazeno ze Sociálního fondu) 1 500 

Činnost místní správy – celkem 9 690 

Nákup ostatních služeb – celkem  13 400 
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8. Ostatní nákupy          

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní 

záležitosti 

základního 

vzdělávání 

Ostatní zálež. 

bydlení, 

komunál. služeb 

a územního 

rozvoje 

ZMH 

Volby do 

zastupitelstva 

ÚSC 

Volby 

do 

Parlamentu 

ČR 

Činnost  

místní 

 správy 

Celkem 

Opravy  

a udržování 

2020-skutečnost - - - - - 2 480 2 480 

2021-oček.skutečnost - - - - - 2 174 2 174 

2022-návrh - - - - - 2 950 2 950 

Programové vybavení 

2020-skutečnost - - - - - 940 940 

2021-oček.skutečnost - - - - - 220 220 

2022-návrh - - - - - 150 150 

Cestovné 

2020-skutečnost 9 - 19 - - 213 241 

2021-oček.skutečnost - - 15 - - 300 315 

2022-návrh - - 20 - - 500 520 

Pohoštění 

2020-skutečnost 20 4 - 118 - 26 168 

2021-oček.skutečnost 170 - - - 120 30 320 

2022-návrh 50 - - - - 30 80 

Účastnické poplatky na 

konference 

2020-skutečnost - - - - - 5 5 

2021-oček.skutečnost - - 10 - - 10 20 

2022-návrh - - 10 - - 20 30 

Ostatní nákupy j.n. 

(ošatné) 

2020-skutečnost - - 480 - - 1 356 1 836 

2021-oček.skutečnost - - 500 - - 1 400 1 900 

2022-návrh - - 500 - - 1 400 1 900 

Celkem 

2020-skutečnost 29 4 499 118 - 5 020 5 670 

2021-oček.skutečnost 170 - 525 - 120 4 134 4 949 

2022-návrh 50 - 530 - - 5 050 5 630 
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9. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 

                                                                                                                                             (v tis. Kč)                  

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Zaplacené sankce 

2020-skutečnost 1 

2021-oček.skutečnost - 

2022-návrh - 

Poskytnuté náhrady 

2020-skutečnost 10 

2021-oček.skutečnost 30 

2022-návrh 30 

 2020-skutečnost 11 

Celkem 2021-oček.skutečnost 30 

 2022-návrh 30 

 

10. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Neinvestiční transfery 

spolkům 

2020-skutečnost 5 

2021-oček.skutečnost 5 

2022-návrh 5 

 

11. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní  

a další povinné platby 

                                                                                                                                            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
 

Činnost místní správy 

Platby daní a poplatků 

státnímu rozpočtu 

2020-skutečnost 365 

2021-oček.skutečnost 80 

2022-návrh 80 

 

12. Náhrady placené obyvatelstvu 

                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Položka Vývoj VPP ZMH 
Činnost 

místní správy 
Celkem 

Náhrady mezd v době 

nemoci 

2020-skutečnost 245 - 1 454 1 699 

2021-oček.skut. 300 2 1 350 1 652 

2022-návrh - - 700 700 

 

13. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu 

2020-skutečnost 3 517 

2021-oček.skutečnost 3 476 

2022-návrh 3 585 

Pozn.: Výdaje ve výši 3 585,00 tis. Kč, které jsou v roce 2022 rozpočtovány na této položce, budou 

hrazeny formou zapojení prostředků sociálního fondu (SF) – podpora sportu, zdraví. 
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14. Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Pohřebnictví VPP 
Činnost místní 

správy 
Celkem 

Výdaje na náhrady 

za nezpůsobenou 

újmu  

2020-skutečnost 366 - 5 371 

2021-oček.skutečnost 325 5 - 330 

2022-návrh 300  - - 300 

 

15. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Programové vybavení 

2020-skutečnost 8 753 

2021-oček.skutečnost 2 598 

2022-návrh 8 848 

 

Na položce „Programové vybavení“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 8 848,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

    

                                                                                                                                          (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Detekce bezpečnostních rizik – SIEM, prvky kybernetické bezpečnosti 6 900 

Ostatní moduly – GINIS – navýšení licencí kapacity jádra, modul INM (rozšíření o 

spisovou službu, licence; VITA licence, napojení GINIS na RŽP, modul evidence 

nemovitostí REN) 

738 

Vzdálený přístup 1 210 

Programové vybavení – celkem  8 848 

 

16. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní zálež. 

bydlení, 

komunál. služeb 

a územního 

rozvoje 

Činnost místní 

správy 
Celkem 

Budovy, haly  

a stavby 

2020-skutečnost - 53 53 

2021-oček.skutečnost - 410 410 

2022-návrh - 1 000 1 000 

Stroje, přístroje a 

zařízení 

2020-skutečnost - 241 241 

2021-oček.skutečnost 201 2 325 2 526 

2022-návrh 345 1 290 1 635 

Dopravní prostředky 

2020-skutečnost - - - 

2021-oček.skutečnost - - - 

2022-návrh - 1 500 1 500 

Výpočetní technika 

2020-skutečnost - - - 

2021-oček.skutečnost - 21 599 21 599 

2022-návrh - 600 600 
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Celkem 

2020-skutečnost - 294 294 

2021-oček.skutečnost 201 24 334 24 535 

2022-návrh 345 4 390 4 735 

 

Na položce „Budovy, haly a stavby“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 1 000,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Natažení optických kabelů ostatních (E, F, ohlašovna) a upgrade telefonní ústředny 1 000 

Budovy, haly a stavby – celkem  1 000 

 
Na položce „Stroje, přístroje a zařízení“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 1 635,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Úřední deska – Přívětivé město 345 

Elektronický vyvolávací systém – OVŽÚ 750 

Centrální ÚPS 540 

Stroje, přístroje a zařízení – celkem  1 635 

 
Na položce „Dopravní prostředky“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 1 500,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Nákup vozidla – vozidlo s řidičem 1 500 

Dopravní prostředky – celkem  1 500 

 
Na položce „Výpočetní technika“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky v celkové 

výši 600,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Paměťové desky pro 6 serverů 600 

Výpočetní technika – celkem  600 

 

 

17. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 

                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Změny technologií vytápění 

Investiční transfery 

krajům 

2020-skutečnost 326 

2021-oček.skutečnost 400 

2022-návrh 400 
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Sumarizace výdajů ORG 
                                      (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh                    

  r. 2022 

Ostatní záležitosti základního vzdělávání 3 032 4 449 1 710 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 

služeb a územního rozvoje 
936 737 895         

Mezinárodní spolupráce - - 3 521 

Změny technologií vytápění 326 400 400 

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší - 25 1 250 

Pohřebnictví 366 325 300 

Sběr a svoz komunálních odpadů 389 450 450 

Veřejně prospěšné práce (VPP) 12 456 16 626 25 913 

Zastupitelstva obcí 11 964 12 246 13 952 

Volby do zastupitelstev ÚSC 2 951 - - 

Volby do Parlamentu ČR - 2 469 - 

Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 15 18 - 

Terénní programy 469 475 - 

Krizová opatření 1 625 560 478 

Činnost místní správy 249 657 270 783 266 890 

Pojištění funkčně nespecifikované - 4 170 4 000 

Celkem 284 186 313 733 319 759 

 

Z celkového objemu finančních prostředků ve výši 319 759,00 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 

2022 na výdaje ORG, bude jejich část, tj. 5 085,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení prostředků 

SF: 

1 500,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb 

3 585,00 tis. Kč – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

5 085,00 tis. Kč – celkové zapojení SF 

 
 

 

 

 

Výdaje ORG v letech 2017 – 2022 
 

     (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

228 131,86 252 959,35 254 456,02 284 186,04 313 733,00 319 759,00 
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Odbor sociálních věcí - OSV 

 
                               (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl             

 sl. 3 – sl. 4 

  sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 
celkem 7 467,00 8 181,00 4 213,32 3 967,68 

z toho: pěstounská péče 2 950,00 4 067,00 788,06 3 278,94 

2021 
celkem 7 422,00 8 370,02 4 654,00 3 716,02 

z toho: pěstounská péče 3 081,00 4 029,02 756,00 3 273,02 

2022-návrh 
celkem 4 750,00 - - - 

z toho: pěstounská péče - - - - 

 

Na výdaje OJ 7 (odbor sociálních věcí) jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 4 750,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází k navýšení 

rozpočtu výdajů o 96,00 tis. Kč (meziroční index 1,0206). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2022 navrhovány na výdaje OSV, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

1. Platy 
                                                 (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Výkon pěstounské péče 

Platy zaměstnanců 

2020-skutečnost 436 

2021-oček.skutečnost 450 

2022-návrh - 

 

2. Ostatní platby za provedenou práci 
                                 (v tis. Kč) 

 Položka Vývoj 
Ostatní sociální  

péče a pomoc 
Kluby důchodců Celkem 

Ostatní osobní 

výdaje 

2020-skutečnost 15 246 261 

2021-oček.skutečnost 65 300 365 

2022-návrh 65 323 388 
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3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Výkon pěstounské péče 

Sociální pojištění 

2020-skutečnost 107 

2021-oček.skutečnost 120 

2022-návrh - 

Zdravotní pojištění 

2020-skutečnost 39 

2021-oček.skutečnost 50 

2022-návrh - 

Celkem 

2020-skutečnost 146 

2021-oček.skutečnost 170 

2022-návrh - 

 

4. Odměny za užití duševního vlastnictví 
                                  (v tis. Kč) 

 Položka Vývoj Kluby důchodců 

Odměny za užití 

duševního vlastnictví 

2020-skutečnost 5 

2021-oček.skutečnost 5 

2022-návrh 8 

         

5. Nákup materiálu 
                     (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Sociálně-

právní 

ochrana 

dětí 

Výkon 

pěstounské 

 péče 

Sociální péče 

 a pomoc 

vybraným 

etnikům 

Ostatní 

sociální 

péče 

 a pomoc 

Kluby 

důchodců 

Krizová 

opatření 
Celkem 

Knihy, 

učební 

pomůcky a 

tisk 

2020-skutečnost - 1 - - 5 - 6 

2021-oček.skut. - - - - 4 - 4 

2022-návrh - - - - 4 - 4 

DHDM 

2020-skutečnost - - - - 12 - 12 

2021-oček.skut. - - - - 10 - 10 

2022-návrh - - - - 10 - 10 

Nákup 

materiálu 

j.n. 

2020-skutečnost - - - 19 67 11 97 

2021-oček.skut. - - 2 17 65 - 84 

2022-návrh 6 - 5 20 70 - 101 

Celkem 

2020-skutečnost - 1 - 19 84 11 115 

2021-oček.skut. - - 2 17 79 - 98 

2022-návrh 6 - 5 20 84 - 115 
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6. Nákup vody, paliv a energie 
                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální  

péče a pomoc 

Kluby 

 důchodců 
Celkem 

Studená voda 

2020-skutečnost - 21 21 

2021-oček.skutečnost - 35 35 

2022-návrh - 40 40 

Teplo 

2020-skutečnost - 231 231 

2021-oček.skutečnost - 235 235 

2022-návrh - 245 245 

Elektrická energie 

2020-skutečnost 1 66 67 

2021-oček.skutečnost 2 75 77 

2022-návrh 2 80 82 

Teplá voda 

2020-skutečnost - 31 31 

2021-oček.skutečnost - 33 33 

2022-návrh - 38 38 

Celkem 

2020-skutečnost 1 349 350 

2021-oček.skutečnost 2 378 380 

2022-návrh 2 403 405 

 

 

7. Nákup služeb           

(v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Sociálně- 

právní 

ochrana dětí 

Výkon 

pěstounské 

 péče 

Ostatní 

sociální péče a 

pomoc 

Kluby 

důchodců 
Celkem 

Služby 

elektronických 

komunikací 

2020-skutečnost - - - 11 11 

2021-oček.skut. - - - 13 13 

2022-návrh - - - 13 13 

Nájemné 

2020-skutečnost - - - 17 17 

2021-oček.skut. - - - 20 20 

2022-návrh - - - 28 28 

Konzultační, 

poradenské a právní 

služby 

2020-skutečnost - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - - 

2022-návrh - - - - - 

Školení  

a vzdělávání 

2020-skutečnost - 7 - - 7 

2021-oček.skut. - 5 - - 5 

2022-návrh - - - - - 

Nákup ostatních 

služeb 

2020-skutečnost - 141 195 265 601 

2021-oček.skut. - 90 160 500 750 

2022-návrh 6 - 250 700 956 
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Celkem 

2020-skutečnost - 148 195 293 636 

2021-oček.skut. - 95 160 533 788 

2022-návrh 6 - 250 741 997 

 

8. Ostatní nákupy  
                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Sociálně-

právní 

ochrana dětí 

Výkon 

pěstounské 

péče 

Sociální péče  

a pomoc 

vybraným 

etnikům 

Ostatní 

sociální péče 

a pomoc 

Kluby 

důchodců 
Celkem 

Opravy a 

udržování 

2020-skutečnost - - - - 2 2 

2021-oček.skut. - - - - 15 15 

2022-návrh - - - - 15 15 

Cestovné 

2020-skutečnost - - - - - - 

2021-oček.skut. - 1 - - - 1 

2022-návrh - - - - - - 

Pohoštění 

2020-skutečnost 1 - - 16 90 107 

2021-oček.skut. 1 - - 22 110 133 

2022-návrh 7 - 5 25 185 222 

Celkem 

2020-skutečnost 1 - - 16 92 109 

2021-oček.skut. 1 1 - 22 125 149 

2022-návrh 7 - 5 25 200 237 

 

9. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 
                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální 

péče a pomoc 
Kluby důchodců Celkem 

Věcné dary 

2020-skutečnost 5 151 156 

2021-oček.skutečnost - 110 110 

2022-návrh - 100 100 

 

10. Náhrady placené obyvatelstvu 
                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Výkon pěstounské péče 

Náhrady mezd v době 

nemoci 

2020-skutečnost 3 

2021-oček.skutečnost - 

2022-návrh - 
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11. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 
                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Výkon pěstounské 

péče 

Kluby  

důchodců 
Celkem 

Ostatní neinvestiční 

transfery obyvatelstvu  

2020-skutečnost 54 1 942 1 996 

2021-oček.skutečnost 40 2 099 2 139 

2022-návrh - 2 500 2 500 

 
 

Sumarizace výdajů OSV 
                                                   (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh                    

  r. 2022 

Sociálně – právní ochrana dětí 1 1 19 

Výkon pěstounské péče 788 756 - 

Sociální péče a pomoc vybraným etnikům - 2 10 

Ostatní sociální péče a pomoc skupinám obyvatelstva 251 266 362 

Kluby důchodců 3 162 3 629 4 359 

Krizová opatření 11 - - 

Celkem 4 213 4 654 4 750 

 

 

Výdaje OSV v letech 2017 – 2022 

 
                                                   (v tis. Kč) 

Výdaje 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

celkem 4 078,19 5 248,48 5 395,76 4 213,32 4 654,00 4 750,00 

z toho: pěstoun. 

péče 
753,13 847,09 857,91 788,06 756,00 - 
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Odbor komunálních služeb - OKS 

 
                                                                                                                                          (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený  

rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl             

 sl. 3 – sl. 4 

    sl. 1  sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 324 275,00 341 662,08 337 982,47 3 679,61 

2021 342 935,00 346 914,91 344 636,00 2 278,91 

2022-návrh 380 086,00 - - - 

 

 

Na výdaje OJ 8 (odbor komunálních služeb) jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční 

prostředky v celkové výši 380 086,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází ke zvýšení 

rozpočtu výdajů o 35 450,00 tis. Kč (meziroční index 1,1029). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2022 navrhovány na výdaje OKS, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 
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1. Nákup materiálu   
                                                                                                                    (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Zvláštní 

veterinární 

péče 

Dopravní 

obslužnost 

Pitná 

voda 
BESIP 

Veřejné 

osvětlení 

Pohřeb- 

nictví 

Sběr a svoz 

komunálních 

odpadů 

Využívání 

komunálních 

odpadů 

Vzhled 

obce, 

veřejná 

zeleň 

VPP Celkem 

Ochranné 

pomůcky 

2020-skutečnost - 227 - - - - - - - 137 364 

2021-oček.skut. - - - - - - - - - 200 200 

2022-návrh - - - - - - - - - 200 200 

DHDM 

2020-skutečnost 26 - - - 250 33 345 - 262 72 988 

2021-oček.skut. 30 - 50 - - 30 338 - 200 60 708 

2022-návrh 30 - - - 100 30 400 - 300 60 920 

Nákup 

materiálu 

j.n. 

2020-skutečnost - - - 40 - - - - 1 356 295 1 691 

2021-oček.skut. - - - 38 - - 92 50 1 150 300 1 630 

2022-návrh - - - - - - - 100 2 000 300 2 400 

Celkem 

2020-skutečnost 26 227 - 40 250 33 345 - 1 618 504 3 043 

2021-oček.skut. 30 - 50 38 - 30 430 50 1 350 560 2 538 

2022-návrh 30 - - - 100 30 400 100 2 300 560 3 520 
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2. Nákup vody, paliv a energie 
                                                                                                                                        (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Veřejné  

osvětlení 

 

Pohřeb- 

nictví 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Vzhled 

obce, 

 veřejná 

zeleň 

VPP Celkem 

Studená  

voda 

2020-skutečnost - - 15 58 7 80 

2021-oček.skut. - - 36 50 30 116 

2022-návrh - - 35 50 30 115 

Teplo 

2020-skutečnost - - - - 109 109 

2021-oček.skut. - - - - 130 130 

2022-návrh - - - - 130 130 

Plyn 

2020-skutečnost - - - - 4 4 

2021-oček.skut. - - - - 20 20 

2022-návrh - - - - 20 20 

Elektrická 

energie 

2020-skutečnost 5 589 371 60 49 21 6 090 

2021-oček.skut. 6 710 450 80 50 40 7 330 

2022-návrh 9 400 600 100 60 40 10 200 

PHM 

2020-skutečnost - - - - 9 9 

2021-oček.skut. - - - - 20 20 

2022-návrh - - - - 20 20 

Celkem 

2020-skutečnost 5 589 371 75 107 150 6 292 

2021-oček.skut. 6 710 450 116 100 240 7 616 

2022-návrh 9 400 600 135 110 240 10 485 
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3. Nákup služeb 
                                                                                                                                                                                                                      (v tis. Kč) 

 

Položka 

 

Vývoj 

Zvláštní 

veterinární 

péče 

Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

BESIP 

Ostatní 

záležitosti 

v silniční 

dopravě 

Dopravní 

obslužnost 
Pitná voda 

Splašková 

kanalizace 

Dešťová 

kanalizace 

Úpravy 

drobných 

vodních 

toků 

Veřejné 

osvětlení 

Pohřeb-

nictví 

Nájemné 

2020-skutečnost - - - - - - - - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - - - - - - - - - 

2022-návrh - - - - - - - - - - - - 

Konzultační, 

poradenské 

služby 

2020-skutečnost - - 177 - 22 50 - - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - 800 31 - - - 51 49 - 

2022-návrh - - - - - 50 - - - - - - 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2020-skutečnost 3 963 18 535 8 812 - 298 - 298 1 811 1 439 133 1 013 3 188 

2021-oček.skut. 4 020 22 300 7 921 2 510 18 - 2 310 2 050 208 1 051 3 400 

2022-návrh 3 520 23 650 6 750 40 410 - - 2 700 2 000 200 1 100 3 600 

Celkem 

2020-skutečnost 3 963 18 535 8 989 - 320 50 298 1 811 1 439 133 1 013 3 188 

2021-oček.skut. 4 020 22 300 7 921 2 1 310 49 - 2 310  2 050 259 1 100 3 400 

2022-návrh 3 520 23 650 6 750 40 410 50 - 2 700 2 000 200 1 100 3 600 

 

 

Položka 

 

Vývoj 

Komunální  

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Sběr a svoz 

nebezpeč. 

odpadů 

Sběr a svoz 

komunál. 

odpadů 

Sběr a svoz 

ostatních 

odpadů 

Využívání 

komunál. 

odpadů 

Ostatní 

nakládání  

s odpady 

Monitoring 

půdy a 

podzemní 

vody 

Vzhled 

obce, 

veřejná 

zeleň 

VPP 

Záležitosti 

krizového 

řízení j.n. 

Činnost 

místní 

správy 

Celkem 

Nájemné 

2020-skutečnost - - - - - - - - 57 - - 57 

2021-oček.skut. - - - - - - - - 65 - - 65 

2022-návrh - - - - - - - - 65 - - 65 

Konzultační, 

poradenské 

služby 

2020-skutečnost - - - - - - - - - - 587 836 

2021-oček.skut. - - - - - - - - - - - 931 

2022-návrh - - - - - - - 600 - - - 650 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2020-skutečnost 55 15 282 46 940 45 23 067 367 28 34 455 2 718 8 60 162 515 

2021-oček.skut. 30 17 700 46 850 260 24 000 200 50 37 741 3 300 8 - 173 929 

2022-návrh 30 20 500 51 500 260 27 000 100 50 35 600 3 500 10 500 183 020 

Celkem 

2020-skutečnost 55 15 282 46 940 45 23 067 367 28 34 455 2 775 8 647 163 408 

2021-oček.skut. 30 17 700 46 850 260 24 000 200 50 37 741 3 365 8 - 174 925 

2022-návrh 30 20 500 51 500 260 27 000 100 50 36 200 3 565 10 500 183 735 

Pozn. - Část výdajů na položce ,,Nákup ostatních služeb“ rozpočtovaných na paragrafu ,,Splašková kanalizace“ ve výši 2 000,00 tis. Kč bude v roce 2022 hrazena formou zapojení 

prostředků FRHA. 
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Na položce „Nákup ostatních služeb“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 183 020,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje:        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                              (v tis. Kč)     

                                      Navrhované použití Finanční objem 

Vakcinace psů proti vzteklině  20 

Provoz psího útulku 3 500 

Zvláštní veterinární péče – celkem  3 520 

Zimní údržba místních komunikací 17 000 

Odvodnění místních komunikací (čištění vpustí) 2 800 

Strojní čištění místních komunikací 1 300 

Sečení příkopů a krajnic  1 000 

Světelné signalizační zařízení – provoz 1 100 

Mosty a lávky – prohlídky, posudky  150 

Komunikace - služby  300 

Silnice (místní komunikace) – celkem  23 650 

Strojní čištění chodníků 2 500 

Odlučovače ropných látek  1 000 

Parkovací automaty – provoz  200 

Chytré parkování 50 

Bikesharing 3 000 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – celkem  6 750 

Bezpečnost silničního provozu (BESIP) – celkem  40 

Zpomalovací prahy, přechodné dopravní značení (akce) 150 

Radary 150 

Přechodné dopravní značení (opravy) 100 

Odtahy vraků 10 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě – celkem  410 

Splašková kanalizace – provoz  2 700 

Odvádění a čištění odpadních vod – celkem  2 700 

Dešťová kanalizace – provoz 2 000 

Odvádění a čištění odpadních vod j.n. – celkem 2 000 

Vodoteče  200 

Úprava drobných vodních toků – celkem  200 

Vánoční výzdoba (instalace, demontáž) 1 100 

Veřejné osvětlení – celkem 1 100 

Hřbitovy – provoz, údržba, správa 3 600 

Pohřebnictví – celkem 3 600 

Veřejné WC – provoz, pronájem mobilních WC  30 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkem 30 

Sběrný dvůr – provoz  20 500 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů – celkem   20 500 

Komunální odpad – bytový fond, rodinné domy 51 300 

Pasport kontejnerových stanovišť 200 

Sběr a svoz komunálních odpadů – celkem  51 500 
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Ostatní odpady – jedlé oleje 260 

Sběr a svoz ostatních odpadů - celkem 260 

Separovaný odpad 22 000 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 5 000 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – celkem   27 000 

Velkokapacitní kontejnery (VPK) 100 

Ostatní nakládání s odpady – celkem  100 

Monitoring skládky 50 

Monitoring půdy a podzemní vody – celkem  50 

Ořezy a kácení stromů 13 000 

Sekání trávy - extenzivní 5 600 

                     - intenzivní 1 500 

                     - ostatní plochy 1 900 

Zelený odpad - svozy 2 600 

                       - skládkovné 900 

Živé ploty 2 300 

Výsadba zeleně 1 000 

Květinové záhony 2 000 

Mobiliář  1 000 

Fontány, hydranty 200 

Údržba intenzivních keřových výsadeb 2 500 

Údržba ploch pro volný pohyb psů 350 

Deratizace, odchyt holubů 150 

Likvidace škůdců 200 

Likvidace černých skládek 200 

Vánoční stromy 200 

Vzhled obce, veřejná zeleň – celkem  35 600 

Ruční čištění města 3 500 

Veřejně prospěšné práce (VPP) – celkem  3 500 

Varovný informační systém 10 

Záležitosti krizového řízení j.n. – celkem  10 

Energetický management 500 

Činnost místní správy – celkem 500 

Nákup ostatních služeb – celkem  183 020 
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4. Ostatní nákupy 
     (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Zvláštní 

veterinár. 

péče 

Úspora 

energie  

a obnovitelné 

zdroje 

Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

Ostatní 

záležitosti  

v silniční 

dopravě 

Splašková 

kanalizace 

Dešťová 

kanalizace 

Úpravy 

drobných 

vodních toků 

Veřejné 

osvětlení 

Opravy a 

udržování 

2020-skutečnost 188 - 14 020 11 182 3 863 1 095 1 375 215 6 999 

2021-oček.skut. 200 - 13 900 8 130 4 920 2 100 1 800 142 7 600 

2022-návrh 200 - 19 000 10 000 5 420 8 000 2 500 500 7 600 

Ostatní 

nákupy j.n. 

2020-skutečnost - - - - - - - - - 

2021-oček.skut. - 350 - - - - - - - 

2022-návrh - 100 - - - - - - - 

Celkem  

2020-skutečnost 188 - 14 020 11 182 3 863 1 095 1 375 215 6 999 

2021-oček.skut. 200 350 13 900 8 130 4 920  2 100 1 800 142 7 600 

2022-návrh 200 100 19 000 10 000 5 420 8 000 2 500 500 7 600 
 

Položka Vývoj Pohřebnictví 

Komunální 

služby a 

územní rozvoj 

j.n. 

Vzhled obce, 

veřejná zeleň 
VPP 

Záležitosti 

krizového 

řízení j.n. 
Celkem 

Opravy a 

udržování 

2020-skutečnost 94 67 4 741 17 340 44 196 

2021-oček.skut. 200 80 3 720 60 500 43 352 

2022-návrh 200 100 6 000 60 500 60 080 

Ostatní 

nákupy j.n. 

2020-skutečnost - - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - - 350 

2022-návrh - - - - - 100 

Celkem  

2020-skutečnost 94 67 4 741 17  340 44 196 

2021-oček.skut. 200 80 3 720 60 500 43 702 

2022-návrh 200 100 6 000 60 500 60 180 

Pozn. - Výdaje na položce ,,Opravy a udržování“ rozpočtované na paragrafu ,,Splašková kanalizace“ ve výši 8 000,00 tis. Kč  

budou v roce 2022 hrazena formou zapojení prostředků FRHA.  
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Na položce „Opravy a udržování“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 60 080,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Psí útulek 

Zvláštní veterinární péče - celkem 

200 

200 

Opravy vozovek místních komunikací 12 600 

Odvodnění místních komunikací 3 000 

Mosty a lávky 2 500 

Světelné signalizační zařízení 700 

Příslušenství místních komunikací 200 

Silnice (místní komunikace) – celkem  19 000 

Opravy chodníků a parkovišť 9 900 

Parkovací automaty 100 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – celkem  10 000 

Svislé dopravní znační 1 500 

Vodorovné dopravní značení 3 500 

Zpomalovací prahy, radary 270 

Autobusové čekárny 150 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě – celkem 5 420 

Splašková kanalizace – celkem  8 000 

Dešťová kanalizace – celkem  2 500 

Úpravy drobných vodních toků - celkem 500 

Veřejné osvětlení – celkem  7 600 

Pohřebnictví – celkem 200 

Veřejná WC 100 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkem  100 

Opravy mobiliáře, dětská hřiště 5 450 

Plochy pro volný pohyb psů 50 

Fontány, hydranty 500 

Vzhled obce, veřejná zeleň – celkem 6 000 

Opravy nářadí 60 

Veřejně prospěšné práce (VPP) – celkem  60 

Varovný informační systém 500 

Záležitosti krizového řízení j.n. – celkem  500 

Opravy a udržování – celkem  60 080 

 

 

 

 

 



93 

 

5. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 

 (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Dopravní 

obslužnost 

Využívání 

komunálních 

odpadů 

Celkem 

Poskytnuté náhrady 

2020-skutečnost - 23 23 

2021-oček.skut. - 50 50 

2022-návrh - 100 100 

Výdaje na dopravní 

obslužnost 

2020-skutečnost 94 914 - 94 914 

2021-oček.skut. 96 009 - 96 009 

2022-návrh 101 773 - 101 773 

 2020-skutečnost 94 914 23 94 937 

Celkem 2021-oček.skut. 96 009 50 96 059 

 2022-návrh 101 773 100 101 873 

Pozn.: Část výdajů na položce „Výdaje na dopravní obslužnost“ a paragrafu „Dopravní obslužnost“ ve výši  

           20 000,00 tis. Kč bude v roce 2022 hrazena formou zapojení prostředků FRR. 

 

6. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 
                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Dopravní obslužnost 

Neinvestiční transfery 

krajům 

2020-skutečnost 1 020 

2021-oček.skutečnost 4 203 

2022-návrh 4 383 

Pozn.: Jedná se o provoz veřejné silniční dopravy. 

 

7. Převody vlastním fondům 

                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Převody vlastním fondům 

Převody vlastním fondům 

hospodářské činnosti 

2020-skutečnost 113 

2021-oček.skutečnost - 

2022-návrh - 

 

8. Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 

 (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

Pohřeb-

nictví 

Vzhled obce, 

veřejná zeleň 
Celkem 

Výdaje na náhrady za 

nezpůsobenou újmu 

2020-skutečnost - ------. ------- ------- -5555 

2021-oček.skut. 10 10---10 100000 101110 401101 

2022-návrh 10 101010 100111 101111 404444 
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9. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                                                                                                                                                    

  (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Zvláštní 

veterinár. 

péče 
Silnice 

Ostatní 

záležitosti 

v silniční 

dopravě 

Pitná voda 
Splašková 

kanaliace 

Veřejné 

osvětlení 

Pohřeb- 

nictví  

Sběr a svoz 

komunál. 

odpadů 

Vzhled obce, 

veřejná zeleň 

Činnost 

místní správy 

 

Celkem 

Budovy, 

haly  

a stavby 

2020-skutečnost 57 8 000 - - - 14 272 239 91 1 405 -  24 064 

2021-oček.skut. - 100 - - - 13 490 - 50 1 022 -  14 662 

2022-návrh - 100 - - - 11 800 - 600 300 -  12 800 

Stroje, 

přístroje 

a 

zařízení 

2020-skutečnost - - - - - - - - 909 -  909 

2021-oček.skut. - - - 43 448 - - - - 400  891 

2022-návrh - 200 1 500 - 970 - - - - 400  3 070 

 2020-skutečnost 57 8 000 - - - 14 272 239 91 2 314 -  24 973 

Celkem 2021-oček.skut. - 100 - 43 448 13 490 - 50 1 022 400  15 553 

 2022-návrh - 300 1 500 - 970 11 800 - 600 300 400  15 870 
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Na položce „Budovy, haly a stavby“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 12 800,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

(v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Chytré a bezpečné křižovatky 100 

Silnice – celkem 100 

Obnova veřejného osvětlení 11 500 

Nadace ČEZ – Oranžový přechod 300 

Veřejné osvětlení – celkem  11 800 

Revitalizace kontejnerových stanovišť 600 

Sběr a svoz komunálních odpadů – celkem 600 

Mobiliář 300 

Vzhled obce, veřejná zeleň 300 

Budovy, haly a stavby – celkem  12 800 

 

Na položce „Stroje, přístroje a zařízení“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 3 070,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

                                                                                   (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Světelné signalizační zařízení – dispečink 200 

Silnice – celkem 200 

Parkovací automaty 1 500 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě - celkem 1 500 

Splašková kanalizace – celkem 970 

Výstavba chytrého panelu 400 

Činnost místní správy – celkem 400 

Stroje, přístroje a zařízení – celkem 3 070 

 

 

 

Sumarizace výdajů OKS 
 

                   (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh                     

 r. 2022 

Zvláštní veterinární péče 4 234 4 250 3 750 

Úspora energie a obnovitelné zdroje - 350 100 

Silnice (místní komunikace) 40 555 36 310 42 960 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 171 16 061 18 260 

BESIP 40 40 40 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě 4 183 6 230 5 830 
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Dopravní obslužnost 96 211 100 261 106 206 

Pitná voda 298 93 - 

Splašková kanalizace 2 906 4 858 11 670 

Dešťová kanalizace 2 814 3 850 4 500 

Úpravy drobných vodních toků 348 401 700 

Veřejné osvětlení 28 123 28 900 30 000 

Pohřebnictví 3 925 4 090 4 440 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 197 226  265 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 282 17 700 20 500 

Sběr a svoz komunálních odpadů 47 376 47 330 52 500 

Sběr a svoz ostatních odpadů 45 260 260 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 23 090 24 100 27 200 

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 367 200 100 

Monitoring půdy a podzemní vody 28 50 50 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 43 235 43 943 44 920 

Veřejně prospěšné práce (VPP) 3 446 4 225 4 425 

Záležitosti krizového řízení j.n. 348 508 510 

Činnost místní správy 647 400 900 

Převody vlastním fondům 113 - - 

Celkem 337 982 344 636 380 086 

 

Z celkového objemu prostředků ve výši 380 086,00 tis. Kč, které jsou v roce 2022 rozpočtovány 

na výdaje OKS, bude jejich část, tj. 30 000,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení prostředků 

účelových fondů:  

 

FRR: 

20 000,00 tis. Kč – výdaje na dopravní obslužnost (dotace na provoz MHD) 

20 000,00 tis. Kč – celkové zapojení FRR 

 

FRHA: 

10 000,00 tis. Kč – splašková kanalizace 

10 000,00 tis. Kč – celkové zapojení FRHA 

 

 

 

Výdaje OKS v letech 2017 – 2022 

 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Výdaje 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

celkem 292 776,80 301 074,04 314 777,29 337 982,47 344 636,00 380 086,00 
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Městská policie Havířov - MP 

     
                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

 rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl                   

sl. 3 - sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 97 308,00 102 896,12 99 401,42 3 494,70 

2021 101 379,00 104 072,72 103 907,00 165,72 

2022-návrh 102 915,00 - - - 

 

Na výdaje OJ 12 (Městská policie Havířov) jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 102 915,00 tis. Kč.  

    

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází ke snížení rozpočtu 

výdajů o 992,00 tis. Kč (meziroční index 0,9905).  

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2022 navrhovány na výdaje MP, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

 

1. Platy 
              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální 

péče a pomoc 

Bezpečnost a 

veřejný pořádek 
Celkem 

Platy zaměstnanců 

2020-skutečnost 337 64 286 64 623 

2021-oček.skut. 388 67 169 67 557 

2022-návrh - 65 681 65 681 

 

2. Ostatní platby za provedenou práci 
                                                                                                                       (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Ostatní sociální péče a pomoc 

Ostatní osobní výdaje 

2020-skutečnost 33 

2021-oček.skut. 36 

2022-návrh - 

Odchodné 

2020-skutečnost - 

2021-oček.skut. 100 

2022-návrh 400 

Celkem 

2020-skutečnost 33 

2021-oček.skut. 136 

2022-návrh 400 
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3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
(v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální péče 

a pomoc 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
Celkem  

Sociální pojištění 

2020-skutečnost 83 15 950 16 033 

2021-oček.skut. 97 16 658 16 755 

2022-návrh - 16 289 16 289 

Zdravotní pojištění 

2020-skutečnost 30 5 788 5 818 

2021-oček.skut. 36 6 044 6 080 

2022-návrh - 5 912 5 912 

Povinné pojistné na 

úrazové pojištění 

2020-skutečnost - 272 272 

2021-oček.skut. - 282 282 

2022-návrh - 276 276 

Celkem 

2020-skutečnost 113 22 010 22 123 

2021-oček.skut. 133 22 984 23 117 

2022-návrh - 22 477 22 477 
 

 

4. Nákup materiálu 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální 

péče a pomoc 

Činnost místní 

správy 

Bezpečnost a 

veřejný pořádek 
Celkem 

Ochranné 

pomůcky 

2020-skutečnost - - - - 

2021-oček.skut. - 78 - 78 

2022-návrh - 80 - 80 

Léky a 

zdravotnický 

materiál 

2020-skutečnost - - 45 45 

2021-oček.skut. - - 36 36 

2022-návrh - - 30 30 

Prádlo, oděv a 

obuv 

2020-skutečnost 15 - 865 880 

2021-oček.skut. 20 - 865 885 

2022-návrh - - 900 900 

Knihy, učební 

pomůcky a tisk 

2020-skutečnost - - 22 22 

2021-oček.skut. - - 25 25 

2022-návrh - - 28 28 

DHDM 

2020-skutečnost - - 460 460 

2021-oček.skut. - - 352 352 

2022-návrh - - 632 632 

Nákup materiálu 

j.n. 

2020-skutečnost - - 966 966 

2021-oček.skut. - 100 798 898 

2022-návrh - 80 970 1 050 

Celkem 

2020-skutečnost 15 - 2 358 2 373 

2021-oček.skut. 20 178 2 076 2 274 

2022-návrh - 160 2 560 2 720 
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5. Nákup vody, paliv a energie 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Bezpečnost a veřejný pořádek 

Studená voda 

2020-skutečnost 84 

2021-oček.skutečnost 110 

2022-návrh 120 

Teplo 

2020-skutečnost 466 

2021-oček.skutečnost 512 

2022-návrh 540 

Plyn 

2020-skutečnost 11 

2021-oček.skutečnost 25 

2022-návrh 25 

Elektrická energie 

2020-skutečnost 346 

2021-oček.skutečnost 400 

2022-návrh 480 

Pohonné hmoty a maziva 

2020-skutečnost 555 

2021-oček.skutečnost 750 

2022-návrh 800 

Teplá voda 

2020-skutečnost 44 

2021-oček.skutečnost 48 

2022-návrh 54 

Celkem 

2020-skutečnost 1 506 

2021-oček.skutečnost 1 845 

2022-návrh 2 019 

 
6. Nákup služeb 

                   (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Ostatní sociální 

péče a 

 pomoc 

Bezpečnost a 

veřejný 

pořádek 

Činnost místní 

správy 
Celkem 

Služby pošt 

2020-skutečnost - 2 - 2 

2021-oček.skut. - 4 - 4 

2022-návrh - 3 - 3 

Telekomunikace  

a radiokomunikace 

2020-skutečnost 2 642 - 644 

2021-oček.skut. 5 733 - 738 

2022-návrh - 806 - 806 

Služby peněžních 

ústavů 

2020-skutečnost - - - - 

2021-oček.skut. - 1 - 1 

2022-návrh - 1 - 1 
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Nájemné 

2020-skutečnost - 664 - 664 

2021-oček.skut. - 712 - 712 

2022-návrh - 717 - 717 

Konzultační, 

poradenské a právní  

služby 

2020-skutečnost - - - - 

2021-oček.skut. - - - - 

2022-návrh - 50 - 50 

Školení a vzdělávání 

2020-skutečnost 30 184 - 214 

2021-oček.skut. 18 287 - 305 

2022-návrh - 156 - 156 

Zpracování dat 

2020-skutečnost - 172 - 172 

2021-oček.skut. - 263 - 263 

2022-návrh - 253 - 253 

Nákup ostatních služeb 

2020-skutečnost 12 709 1 568 2 289 

2021-oček.skut. 12 1 872 1 310 3 194 

2022-návrh - 1 972 1 330 3 302 

Celkem 

2020-skutečnost 44 2 373 1 568 3 985 

2021-oček.skut. 35 3 872 1 310 5 217 

2022-návrh - 3 958 1 330 5 288 

Pozn.: a) Část výdajů ve výši 350,00 tis. Kč rozpočtovaných na položce „Nájemné“ a paragrafu  

    „Bezpečnost a veřejný pořádek“ bude v roce 2022 hrazena formou zapojení prostředků FB. 

b) Výdaje ve výši 1 330,00 tis. Kč rozpočtované na položce „Nákup ostatních služeb“ a paragrafu    

    „Činnost místní správy“ budou v roce 2022 hrazeny zapojením prostředků Sociálního  

    fondu (SF). 

 

 

Na položce „Nákup ostatních služeb“ a paragrafu „Bezpečnost a veřejný pořádek“ jsou pro 

rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 1 972,00 tis. Kč a z těchto prostředků 

budou hrazeny následující výdaje: 

(tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Čistírna, vedení účtu, likvidace odpadů, ubytování účastníků závodů 28 

Nákup stravenek 1 019 

Benefity 50 

Servisní poplatek (karty CCS) 55 

Nákup a pokládka koberce 15 

Odvoz odpadů 23 

Preventivní péče 50 

Psychologická vyšetření nových zaměstnanců 7 

Demontáž a montáž radaru 131 

Kalibrace a ověření alkoholických testerů 20 

Recertifikace radaru  60 

Ošetření služebních psů 40 

Odtahy vozidel 10 

Revize - hasicích přístrojů 15 
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Revize - elektro zařízení 10 

Zhotovení elektrických přípojek 40 

Revize – hromosvod  10 

Deratizace 10 

Klimatizace 20 

Fotbalový turnaj  50 

Startovné na reprezentaci MP 8 

Technické kontroly a emise 25 

Ostatní práce nevýrobní povahy 60 

Protidrogový vlak  216 

Bezpečnost a veřejný pořádek – celkem  1 972 

 

 

7. Ostatní nákupy 
                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Bezpečnost a 

veřejný pořádek 

Činnost místní 

správy 
Celkem 

Opravy a 

udržování 

2020-skutečnost 820 - 820 

2021-oček.skutečnost 1 044 - 1 044 

2022-návrh 1 201 - 1 201 

Programové 

vybavení 

2020-skutečnost - - - 

2021-oček.skutečnost 20 - 20 

2022-návrh - - - 

Cestovné 

2020-skutečnost 24 - 24 

2021-oček.skutečnost 144 - 144 

2022-návrh 87 - 87 

Pohoštění 

2020-skutečnost 53 - 53 

2021-oček.skutečnost 53 50 103 

2022-návrh 120 100 220 

Celkem 

2020-skutečnost 897 - 897 

2021-oček.skutečnost 1 261 50 1 311 

2022-návrh 1 408 100 1 508 

Pozn.: Výdaje ve výši 100,00 tis. Kč rozpočtované na položce „Pohoštění“ a paragrafu „Činnost místní 

správy“ budou v roce 2022 hrazeny formou zapojení prostředků Sociálního fondu (SF). 
 

 

 

8. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary                                                                                                                        

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Bezpečnost  

a veřejný pořádek 
Činnost místní správy Celkem 

Poskytnuté 

náhrady 

2020-skutečnost 5 - 5 

2021-oček.skutečnost - - - 

2022-návrh - - - 

Věcné dary 

2020-skutečnost 31 - 31 

2021-oček.skutečnost 100 10 110 

2022-návrh 50 10 60 



102 

 

 2020-skutečnost 36 - 36 

Celkem 2021-oček.skutečnost 100 10 110 

 2022-návrh 50 10 60 

Pozn.: Výdaje ve výši 10,00 tis. Kč rozpočtované na položce „Věcné dary“ a na paragrafu „Činnost místní 

správy“ budou v roce 2022 hrazeny formou zapojení prostředků Sociálního fondu (SF). 

 

9. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní  

a další povinné platby 
                                                                                                                                                  (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Bezpečnost a veřejný pořádek 

Nákup kolků 

2020-skutečnost 42 

2021-oček.skutečnost 10 

2022-návrh - 

Platby daní a poplatků 

státnímu rozpočtu 

2020-skutečnost 3 

2021-oček.skutečnost 3 

2022-návrh 3 

Celkem 

2020-skutečnost 45 

2021-oček.skutečnost 13 

2022-návrh 3 

 

10. Náhrady placené obyvatelstvu 

                                                                                                                                                  (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ostatní sociální péče 

a pomoc 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
Celkem  

Náhrady mezd 

v době nemoci 

2020-skutečnost 13 698 711 

2021-oček.skutečnost 13 537 550 

2022-návrh - 500 500 

 

11. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

                                                                                                                                              (v tis. Kč)  

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Ostatní neinvestiční transfery 

obyvatelstvu 

2020-skutečnost 600 

2021-oček.skutečnost 600 

2022-návrh 600 

Pozn.: Výdaje na této položce ve výši 600,00 tis. Kč budou v roce 2022 hrazeny formou zapojení 

prostředků Sociálního fondu (SF). 

 

12. Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 

                                                                                                                                              (v tis. Kč)  

Položka Vývoj 
Bezpečnost  

a veřejný pořádek 

Výdaje na náhrady za 

nezpůsobenou újmu 

2020-skutečnost - 

2021-oček.skutečnost - 

2022-návrh 5 
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13.  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
                                                                                                                                              (v tis. Kč)  

Položka Vývoj 
Bezpečnost  

a veřejný pořádek 

 2020-skutečnost 1 874 

Stroje, přístroje a zařízení 2021-oček.skutečnost 360 

 2022-návrh 454 

Dopravní prostředky 

2020-skutečnost 595 

2021-oček.skutečnost 577 

2022-návrh 1 200 

Výpočetní technika 

2020-skutečnost - 

2021-oček.skutečnost 240 

2022-návrh - 

Celkem 

2020-skutečnost 2 469 

2021-oček.skutečnost 1 177 

2022-návrh 1 654 

 

Finanční prostředky ve výši 1 654,00 tis. Kč, rozpočtované na podseskupení položek „Pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku“ budou v roce 2022 použity k pořízení: 

 (v tis. Kč) 

                                      Navrhované použití Finanční objem 

Světelná souprava – 1 ks, Alkoholtestr – 1 ks, Kamery MKDS – 4 ks 454 

Služební osobní automobil – 2 ks 1 200 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – celkem 1 654 

   

 

 

Sumarizace výdajů MP 
(v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 555 625 - 

Bezpečnost a veřejný pořádek 96 678 101 134 100 715 

Činnost místní správy 2 168 2 148 2 200 

Celkem 99 401 103 907 102 915 

 

 

Z celkového objemu prostředků ve výši 102 915,00 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 2022 na výdaje 

MP, bude jejich část, tj. 2 390,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení prostředků účelových fondů 

města Havířov: 

 

Fond FB 

  350,00 tis. Kč – nájemné (úsekové měření) 

  350,00 tis. Kč – celkové zapojení FB 
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Fond SF 

1 330,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb 

   100,00 tis. Kč – pohoštění 

     10,00 tis. Kč – věcné dary 

   550,00 tis. Kč – penzijní připojištění 

     50,00 tis. Kč – jubilejní odměny + krev 

2 040,00 tis. Kč – celkové zapojení SF 

 
 

 

 

 

Výdaje MP v letech 2017– 2022 

 
      (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh              

 r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

79 822,11 90 542,17 93 716,09 99 401,42 103 907,00 102 915,00 
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Ekonomický odbor - EO 

 
            (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

Rozdíl 

sl. 3 – sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 

celkem 804 331,00 1 127 239,65 875 779,03 251 460,62 

z toho: konsolidační 

položky 
748 330,00 1 006 144,40 829 205,85 176 938,55 

2021 

celkem 749 390,00 1 062 063,54 839 229,00 222 834,54 

z toho: konsolidační 

položky 
650 399,00 947 881,49 809 763,00 138 118,49 

2022-návrh 

celkem 983 810,00 - - - 

z toho: konsolidační 

položky 
837 247,00 - - - 

      

Na výdaje OJ 13 (ekonomický odbor) jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 983 810,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází ke zvýšení rozpočtu 

výdajů o 144 581,00 tis. Kč (meziroční index 1,1723), který je také ovlivněn zvýšením celkového 

objemu konsolidačních položek, tj. o 27 484,00 tis. Kč (meziroční index 1,0339). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2022 navrhovány na výdaje EO, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 

 

 

1. Podlimitní věcná břemena 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Podlimitní věcná břemena 

2020-skutečnost 383 

2021-oček.skut. 111 

2022-návrh 460 

 

 

2. Drobný hmotný dlouhodobý majetek 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek 

2020-skutečnost 14 

2021-oček.skut. - 

2022-návrh - 
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3. Úroky a ostatní finanční výdaje 
            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Bytové 

 hospodářství 

Obecné výdaje 

z finančních operací  
Celkem 

Úroky vlastní 

2020-skutečnost 126 27 153 

2021-oček.skut. 1 164 9 1 173 

2022-návrh 3 005 0 3 005 

Kurzové rozdíly ve výdajích 

2020-skutečnost - 1 1 

2021-oček.skut. - 10 10 

2022-návrh - 10 10 

Celkem  

2020-skutečnost 126 28 154 

2021-oček.skut. 1 164 19 1 183 

2022-návrh 3 005 10 3 015 

Pozn.: Výdaje ve výši 3 005,00 tis. Kč na položce „Úroky vlastní“ a paragrafu „Bytové hospodářství“ 

budou v roce 2022 hrazeny formou zapojení prostředků FNB. 

 

 
4. Nákup vody, paliv a energie 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 

Ostatní záležitosti 

bydlení, komunálních 

služeb a územního 

rozvoje 

Celkem 

Elektrická energie 

2020-skutečnost 7 - 7 

2021-oček.skut. 10 - 10 

2022-návrh 15 - 15 

Teplo 

2020-skutečnost - - - 

2021-oček.skut. - 28 28 

2022-návrh - 84 84 

Celkem 

2020-skutečnost 7 - 7 

2021-oček.skut. 10 28 38 

2022-návrh 15 84 99 

 

 
5. Nákup služeb      
                                                                                                                                                            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Sportovní 

zařízení ve 

vlastnictví 

obce 

Bytové 

hospodář

-ství 

 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Ostatní 

činnosti 

související se 

službami pro 

obyvatelstvo 

Činnost 

místní 

správy 

Obecné 

výdaje  

z fin. 

operací 

Pojištění 

funkčně 

nespecif. 

Celkem 

Poštovní 

služby 

2020-skutečnost - - - - - - - - 

2021-oček.skut. - - - - - - - - 

2022-návrh - - - - 1 - - 1 

Služby 

peněžních 

ústavů 

2020-skutečnost - - 5 - - 185 4 288 4 478 

2021-oček.skut. - - 10 - - 220 - 230 

2022-návrh - - 10 - - 220 - 230 
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Nájemné 

2020-skutečnost - - 1 143 - - - - 1 143 

2021-oček.skut. - - 1 400 - - - - 1 400 

2022-návrh - - 1 500 - - - - 1 500 

Konzultační  

a poradenské 

služby 

2020-skutečnost - - 51 - 7 - - 58 

2021-oček.skut. - - 110 - 240 - - 350 

2022-návrh - - 150 - - - - 150 

Nákup 

ostatních 

služeb 

2020-skutečnost - 511 103 7 - - - 621 

2021-oček.skut. 290 509 170 3 160 - - 1 132 

2022-návrh - 509 200 15 462 - - 1 186 

Celkem 

2020-skutečnost -  511 1 302 7 7 185 4 288 6 300 

2021-oček.skut. 290 509 1 690 3 400 220 - 3 112 

2022-návrh - 509 1 860 15 463 220 - 3 067 

 
6. Nákup kolků 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Nákup kolků 

2020-skutečnost - 

2021-oček.skut. 50 

2022-návrh - 

 
7.  Převody vlastním fondům 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Převody vlastním fondům 

Převody do SF 

2020-skutečnost 7 205 

2021-oček.skut. 6 946 

2022-návrh 7 125 

Převody do FRR 

2020-skutečnost 263 780 

2021-oček.skut. 248 041 

2022-návrh 210 169 

Převody vlastním rozpočtovým účtům 

2020-skutečnost 406 634 

2021-oček.skut. 396 388 

2022-návrh 403 497 

Ostatní převody vlastním fondům 

2020-skutečnost 151 587 

2021-oček.skut. 158 388 

2022-návrh 216 456 

Celkem 

2020-skutečnost 829 206 

2021-oček.skut. 809 763 

2022-návrh 837 247 

 

Pomocí těchto konsolidačních položek jsou řešeny toky peněžních prostředků města Havířova na 

jeho rozpočtových účtech a účtech účelových fondů. Zde rozpočtované finanční objemy na 

jednotlivých konsolidačních položkách jsou stanoveny na základě „Financování“ a celková výše 

prostředků rozpočtovaných na příjmových a výdajových položkách je shodná. 
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Rozpočet jednotlivých výdajových konsolidačních položek tvoří: 

 

a) položka 5342 – převody sociálnímu fondu (SF) ze ZBÚ 

tvorba SF - Magistrát města Havířova                      5 085,00 tis. Kč 

                 - Městská policie Havířov                      2 040,00 tis. Kč 

celkem                                     7 125,00 tis. Kč 

 

 

b) položka 5344 – převody FRR ze ZBÚ 

převod očekávaného výsledku hospodaření města za rok 2021             210 169,00 tis. Kč 

celkem                   210 169,00 tis. Kč 

 

 

c) položka 5345 – převody ZBÚ (z fondů) 

ca) zapojení FRR do výdajů a financování                190 750,00 tis. Kč 

 z toho: OÚR, oddělení investic – úhrada části výdajů OJ             150 750,00 tis. Kč 

  OKS – úhrada části výdajů OJ                                                     20 000,00 tis. Kč 

  OJ 10 – úhrada části výdajů OJ      20 000,00 tis. Kč 

 

cb) zapojení FRHA do výdajů                   10 000,00 tis. Kč 

 z toho: OKS – úhrada části výdajů OJ                                      10 000,00 tis. Kč 

 

cc) zapojení FŽP do výdajů                                250,00 tis. Kč   

 z toho: OŽP – úhrada části výdajů OJ           250,00 tis. Kč 

 

cd) zapojení FNB do výdajů a financování                 191 647,00 tis. Kč 

 z toho: OÚR, oddělení investic – úhrada části výdajů OJ             121 507,00 tis. Kč 

  EO – úhrada splátek jistiny úvěru (výměna oken)                             31 840,00 tis. Kč 

                        EO – úroky z úvěru (výměna oken)                                                           5,00 tis. Kč 

                        EO – úhrada splátek jistiny úvěru (výtahy)                                       35 295,00 tis. Kč 

  EO – úroky z úvěru (výtahy)                                                               3 000,00 tis. Kč 

 

ce) zapojení FB do výdajů                         350,00 tis. Kč 

           z toho: MP – úhrada části výdajů OJ                       350,00 tis. Kč 

 

 

cf) zapojení FVPA do výdajů                               10 500,00 tis. Kč 

 z toho: „Ostatní dotace a dary“ – úhrada části výdajů OJ                          10 500,00 tis. Kč  

_______________________________________________________________________________ 

celkem                               403 497,00 tis. Kč 

 

 

d) položka 5349 – ostatní převody ze ZBÚ 

da) HV z HČ po zdanění (kanalizace)     

      za rok 2021 – do FRHA              163,00 tis. Kč 

db) daň z příjmů právnických osob za obce z HČ (MRA, s.r.o.)     

      za rok 2021 – do FNB         27 226,00 tis. Kč 

dc) záloha na hospodářský výsledek (po zdanění) z HČ (MRA, s.r.o.)     

      – do FNB                     136 000,00 tis. Kč 

dd) doplatek záloh na hospodářský výsledek (po zdanění) z HČ (MRA, s.r.o.) 

      za rok 2021 – do FNB          10 070,00 tis. Kč 

de) dotace „Sanace obytných domů“ – do FNB        31 897,00 tis. Kč 
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df) příjmy podle zákona o loteriích – do FVPA       11 100,00 tis. Kč 

 

celkem                     216 456,00 tis. Kč 

 

Konsolidační položky – celkem                       837 247,00 tis. Kč 

 

 

8. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům                   

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Ostatní 

finanční 

operace 

Krizová 

opatření 

Finanční 

vypořádání 
Celkem 

Platby daní a poplatků 

2020-skutečnost - 23 061 - - 23 061 

2021-oček.skut. 5 6 522 - - 6 527 

2022-návrh 5 19 566 - - 19 571 

Platby daní a poplatků 

krajům, obcím a státním 

fondům  

2020-skutečnost - 3 973 - - 3 973 

2021-oček.skut. - 3 148 - - 3 148 

2022-návrh - - - - - 

Výdaje z finančního 

vypořádání minulých let 

mezi krajem a obcemi 

2020-skutečnost - - - 9 9 

2021-oček.skut. - - - - - 

2022-návrh - - - - - 

Finanční vypořádání se 

SR 

2020-skutečnost - - - - - 

2021-oček.skut. - - - 678 678 

2022-návrh - - - - - 

Neinvestiční půjčené 

prostředky nefinančním 

podnik. subjektům - FO 

2020-skutečnost - - 80 - 80 

2021-oček.skut. - - 50 - 50 

2022-návrh - - - - - 

Neinvestiční půjčené 

prostředky nefinančním 

podnik. subjektům - PO 

2020-skutečnost - - 60 - 60 

2021-oček.skut. - - - - - 

2022-návrh - - - - - 

Celkem 

2020-skutečnost - 27 034 140 9 27 183 

2021-oček.skut. 5 9 670 50 678 10 403 

2022-návrh 5 19 566 - - 19 571 

 

 

9. Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 
            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Správa v lesním 

hospodářství 

Celospolečenské 

funkce lesů Celkem  

Výdaje na náhrady za 

nezpůsobenou újmu 

2020-skutečnost -172 -6 -178 

2021-oček.skut. -196 - -196 

2022-návrh - - - 
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10. Ostatní neinvestiční výdaje 
            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj ZŠ 
Krizová 

opatření 
Ostatní  

činnosti j.n. 
Celkem  

Neinvestiční rezerva 

2020-skutečnost - - - - 

2021-oček.skut. - - - - 

2022-návrh 28 000 - 76 000 104 000 

Rezerva na krizová 

opatření 

2020-skutečnost - - - - 

2021-oček.skut. - - - - 

2022-návrh - 1 - 1 

Ostatní neinvestiční 

výdaje j. n. 

2020-skutečnost - - 7 7 

2021-oček.skut. - - 5 5 

2022-návrh - - - - 

Celkem 

2020-skutečnost - - 7 7 

2021-oček.skut. - - 5 5 

2022-návrh 28 000 1 76 000 104 001 

 

Neinvestiční rozpočtová rezerva ve výši 76 000,00 tis. Kč bude v roce 2022 použita následujícím 

způsobem: 

14 000,00 tis. Kč - navýšení podílu ve společnosti ČEZ ESCO, a.s. 

40 000,00 tis. Kč - nespecifikovaná rozpočtová rezerva 

5 000,00 tis. Kč - výdaje spojené s Participativním rozpočtem 

17 000,00 tis. Kč - financování případného výpadku dotací z MSK (DSH, SSmH, SANTÉ) 

76 000,00 tis. Kč - neinvestiční rozpočtová rezerva celkem 

 

 

11. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
                                                                                                                                            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 

Sportovní 

zařízení ve 

vlastnictví obce 

Celkem 

Budovy, haly a stavby 

2020-skutečnost 42 - 42 

2021-oček.skut. - - - 

2022-návrh 50 - 50 

Stroje, přístroje a zařízení 

2020-skutečnost - 2 652 2 652 

2021-oček.skut. - - - 

2022-návrh - - - 

Celkem 

2020-skutečnost 42 2 652 2 694 

2021-oček.skut. - - - 

2022-návrh 50 - 50 
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12. Pozemky 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Silnice 

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly 

Ostatní záležitosti 

bydlení, 

komunálních 

služeb a územního 

rozvoje  

Celkem  

Pozemky 

2020-skutečnost 15 - 1 409 1 424 

2021-oček.skut. 82 - 677 759 

2022-návrh 400 2 800 3 000 6 200 

 

 

13. Nadlimitní věcná břemena 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Nadlimitní věcná břemena 

2020-skutečnost 1 585 

2021-oček.skut. 46 

2022-návrh 300 

 

 

14. Nákup akcií a majetkových podílů 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Změny technologií 

vytápění 
Obecné výdaje 

z finančních operací 
Celkem 

Nákup akcií 

2020-skutečnost - 3 150 3 150 

2021-oček.skut. 4 655 6 300 10 955 

2022-návrh - 9 450 9 450 

 

 

15. Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly 

Změny 

technologií 

vytápění 

Celkem 

Investiční půjčené 

prostředky obyvatelstvu 

2020-skutečnost 100 3 750 3 850 

2021-oček.skut. - 3 000 3 000 

2022-návrh 150 200 350 
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Sumarizace výdajů EO 

 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh                     

r. 2022 

Správa v lesním hospodářství -172 -196 - 

Celospolečenské funkce lesů -6 - - 

Silnice 15 82 400 

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s 

kaly 
100 - 2 950 

Základní školy - - 28 000 

Bytové hospodářství 637 1 673 3 514 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 333 1 912 2 690 

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 

územního rozvoje  
1 409 705 3 084 

Změny technologií vytápění 3 750 7 655 200  

Ostatní činnosti související se službami pro 

obyvatelstvo 
7 3 15 

Krizová opatření 140 50 1 

Činnost místní správy 7 400 463 

Obecné výdaje z finančních operací 3 363 6 539 9 680 

Pojištění funkčně nespecifikované 4 288 - - 

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 652 290 - 

Převody vlastním fondům 829 206 809 763 837 247 

Ostatní finanční operace 27 034 9 670 19 566 

Finanční vypořádání minulých let 9 678 - 

Ostatní činnosti j.n. 7 5 76 000 

Celkem 875 779 839 229 983 810 

 

Z celkového objemu prostředků ve výši 983 810,00 tis. Kč, rozpočtovaných v roce 2022 na výdaje 

EO, bude jejich část, tj. 70 140,00 tis. Kč hrazena zapojením prostředků FNB. 

 

 
 

Výdaje EO v letech 2017 – 2022 
 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Výdaje 
Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh                

 r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

celkem 611 085,00 728 517,33 659 906,46 875 779,03 839 229,00 983 810,00 

z toho:konsolidační 

položky 
596 913,82 691 926,92 619 625,20 829 205,85 809 763,00 837 247,00 
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Odbor kancelář primátora – KP 

 
                                                                                                                                             (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

 rozpočet  

Skutečnost,  

oček. skutečnost 

Rozdíl                   

sl. 3 - sl. 4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 17 858,00 17 992,27 8 629,18 9 363,09 

2021 9 427,00 17 601,27 17 570,00 31,27 

2022-návrh 9 427,00 - - - 

 

 

Na výdaje OJ 17 (odbor kancelář primátora) jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 9 427,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 dochází ke snížení rozpočtu 

výdajů o 8 143,00 tis. Kč (meziroční index 0,5365). 

 

Finanční prostředky, které jsou pro rok 2022 navrhovány na výdaje KP, jsou rozpočtovány 

v následujícím položkovém (druhovém) třídění: 
 

 

 

1. Odměny za užití duševního vlastnictví 
                             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 

Odměny za užití duševního 

vlastnictví 

2020-skutečnost 416 

2021-oček.skutečnost 600 

2022-návrh 600 

 

2. Nákup materiálu 
             (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

Komunální 

služby a územní 

rozvoj j.n. 

SDH Celkem 

Ochranné pomůcky 

2020-skutečnost - 129 129 

2021-oček.skutečnost - 162 162 

2022-návrh - 150 150 

Léky a zdravotnický 

materiál 

2020-skutečnost - 2 2 

2021-oček.skutečnost - 3 3 

2022-návrh - 3 3 

DHDM 

2020-skutečnost - 167 167 

2021-oček.skutečnost - 334 334 

2022-návrh - 200 200 
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Nákup materiálu j.n. 

2020-skutečnost 933 50 983 

2021-oček.skutečnost 1 340 80 1 420 

2022-návrh 1 340 80 1 420 

Celkem  

2020-skutečnost 933 348 1 281 

2021-oček.skutečnost 1 340 579 1 919 

2022-návrh 1 340 433 1 773 

 

3. Nákup vody, paliv a energie 
            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj SDH 

Studená voda 

2020-skutečnost 15 

2021-oček.skutečnost 25 

2022-návrh 25 

Plyn  

2020-skutečnost 33 

2021-oček.skutečnost 50 

2022-návrh 50 

Elektrická energie 

2020-skutečnost 200 

2021-oček.skutečnost 180 

2022-návrh 180 

Pohonné hmoty a maziva 

2020-skutečnost 113 

2021-oček.skutečnost 150 

2022-návrh 150 

Celkem  

2020-skutečnost 361 

2021-oček.skutečnost 405 

2022-návrh 405 

 

4. Nákup služeb 
                                                                                                                                     (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 

 

Komunální 

služby a 

územní 

rozvoj j.n. 

Ochrana 

obyvatelstva 
SDH 

Zastupi-

telstva 

obcí 

Celkem  

Služby 

elektronických 

komunikací 

2020-skutečnost - - 16 - 16 

2021-oček.skut. - - 18 - 18 

2022-návrh - - 18 - 18 

Konzultační a 

poradenské služby 

2020-skutečnost - - - 232 232 

2021-oček.skut. - - - 300 300 

2022-návrh - - - 300 300 

Školení a 

vzdělávání 

2020-skutečnost - - 21 - 21 

2021-oček.skut. - - 40 - 40 

2022-návrh - - 30 - 30 
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Nákup ostatních 

služeb 

2020-skutečnost 3 762 - 62 - 3 824 

2021-oček.skut. 4 180 - 98 - 4 278 

2022-návrh 4 180 15 80 - 4 275 

Celkem 

2020-skutečnost 3 762 - 99 232 4 093 

2021-oček.skut. 4 180 - 156 300 4 636 

2022-návrh 4 180 15 128 300 4 623 

 

 

Na položce „Nákup ostatních služeb“ jsou pro rok 2022 rozpočtovány finanční prostředky 

v celkové výši 4 275,00 tis. Kč a z těchto prostředků budou hrazeny následující výdaje: 

 

                      (v tis. Kč) 

Navrhované použití Finanční objem 

Městské televizní vysílání, Tisková mluvčí, Prezentace v rádiích, Monitoring 

tisku + web monitoring, Prezentace v knihách, propagace v časopisech, Pietní 

akty, ozvučení, dopravní značení, pronájem prostor 

4 180 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkem  4 180 

Revize krytů  15 

Ochrana obyvatelstva – celkem  15 

Revize, STK, čerpání jímky, lékařské prohlídky  80 

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) – celkem  80 

Nákup ostatních služeb – celkem  4 275 

 

5. Ostatní nákupy 
          (v tis. Kč) 

Položka Vývoj 
Ochrana 

obyvatelstva 
SDH 

Zastupitelstva 

obcí 

Činnost 

místní 

správy 

Celkem  

Opravy a 

udržování 

2020-skutečnost - 188 - - 188 

2021-oček.skut. - 133 - - 133 

2022-návrh 10 133 - - 143 

Cestovné 

 

2020-skutečnost - 6 - - 6 

2021-oček.skut. - 20 - - 20 

2022-návrh - 20 - - 20 

Pohoštění 

2020-skutečnost - 5 389 - 394 

2021-oček.skut. - 8 500 - 508 

2022-návrh - 8 500 - 508 

Ostatní 

nákupy j.n. 

2020-skutečnost - - - 230 230 

2021-oček.skut. - - - 235 235 

2022-návrh - - - 235 235 

Celkem  

2020-skutečnost - 199 389 230 818 

2021-oček.skut. - 161 500 235 896 

2022-návrh 10 161 500 235 906 
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6. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Zastupitelstva obcí 

Věcné dary 

2020-skutečnost 606 

2021-oček.skutečnost 600 

2022-návrh 600 

 

 

7. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Ostatní neinvestiční transfery 

neziskovým a podobným 

organizacím 

2020-skutečnost 77 

2021-oček.skutečnost 10 

2022-návrh 10 

 

 

8. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Položka Vývoj Činnost místní správy 

Ostatní neinvestiční transfery 

veřejným rozpočtům územní 

úrovně 

2020-skutečnost 837 

2021-oček.skutečnost 370 

2022-návrh 370 

 

 

9. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 

            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj SDH 
Zastupitelstva 

obcí 
Celkem  

Dary obyvatelstvu 

2020-skutečnost 100 40 140 

2021-oček.skutečnost 100 40 140 

2022-návrh 100 40 140 

 

 

10. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

            (v tis. Kč) 

Položka Vývoj SDH 

Dopravní prostředky 

2020-skutečnost - 

2021-oček.skutečnost 7 994 

2022-návrh - 
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Sumarizace výdajů KP 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Paragraf (odvětvové třídění) 
Skutečnost 

r. 2020 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh                      

r. 2022 

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 111 6 120 6 120 

Ochrana obyvatelstva  - - 25 

Požární ochrana – dobrovolná část (SDH) 1 107  9 395 1 227 

Zastupitelstva obcí 1 267 1 440 1 440 

Činnost místní správy 1 144 615 615 

Celkem  8 629 17 570 9 427 

 

 

 

 

 

Výdaje KP v letech 2017 – 2022 
 

                                                                                                                                          (v tis. Kč) 

Skutečnost Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

12 294,00 16 814,05 16 030,75 8 629,18 17 570,00 9 427,00 

 

Vlivem organizačních změn došlo koncem roku 2019 ke zrušení oddělení strategického rozvoje, 

které bylo součástí odboru kancelář primátora. Toto oddělení bylo rozděleno pod odbor územního 

rozvoje a organizační odbor. Z toho důvodu nemá porovnání výdajů do roku 2019 a následujících 

let dostatečnou vypovídající hodnotu. 
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A.) Neinvestiční transfery (příspěvky na provoz) a investiční transfery 

       zřízeným příspěvkovým organizacím 
 

 

Tato část výdajů rozpočtu města Havířova v sobě zahrnuje příspěvky na provoz a investiční 

příspěvky, které jsou z rozpočtu města poskytovány příspěvkovým organizacím, jejichž 

zřizovatelem je město Havířov. 

 

 

V době zpracování materiálu má město Havířov zřízeno celkem 42 příspěvkových organizací, 

které členíme do dvou základních skupin: 

 

 

1. Příspěvkové organizace školského charakteru 
 

- do této skupiny patří celkem 36 příspěvkových organizací: 

a) 18 mateřských škol s právní subjektivitou, 

b) 17 základních škol s právní subjektivitou, 

c) ASTERIX – Středisko volného času Havířov, 

 

- ve způsobu financování nákladů provozního charakteru je u těchto příspěvkových organizací 

jedna výrazná odlišnost, která spočívá v tom, že oblast mzdových nákladů a s ní 

souvisejících zákonných odvodů je finančně zabezpečena prostřednictvím účelově vázané 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jejíž transfer je uskutečňován mimo rozpočet 

města. 

 

2. Ostatní příspěvkové organizace 
 

- do této skupiny patří celkem 6 příspěvkových organizací: 

a) Domov seniorů Havířov, 

b) Městská knihovna Havířov, 

c) Městské kulturní středisko Havířov, 

d) SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov, 

e) Sociální služby města Havířova, 

f) Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov. 
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a) Mateřské školy - MŠ 
 

                           (v tis. Kč)                                                                                                                          

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer, 

investiční příspěvek, 

investiční půjčené prostř. od zřizovatele 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. 

skutečnost 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 

celkem 22 691,00 29 808,34 29 808,34 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 22 511,00 23 311,00 23 311,00 

neinvestiční transfer 0,00 6 317,34  6 317,34  

investiční příspěvek od zřizovatele 180,00 180,00 180,00 

 

2021 

 

celkem 23 683,00 25 503,46 26 055,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 23 393,00 23 521,40 23 536,00 

neinvestiční transfer 0,00 383,57 757,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 290,00 1 254,17 1 418,00 

investiční půjčené prostř. od zřizovatele 0,00  344,32  344,00 

2022-

návrh  

celkem 25 267,00 - - 

z toho 
příspěvek na provoz od zřizovatele 24 686,00 - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 501,00 - - 

Pozn. – údaje o očekávané skutečnosti r. 2021 jsou zaokrouhleny 

 

Neinvestiční a investiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných rozpočtů 

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele. 

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele 
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro MŠ, jejichž zřizovatelem je město, 

rozpočtovány finanční prostředky na příspěvky na provoz v celkové výši 24 686,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutých příspěvků na provoz v roce 2021 tak 

dochází ke zvýšení o 1 150,00 tis. Kč (meziroční index 1,0489).  

  

 

 

Zastupitelstvo města Havířova dne 21. 6. 2021 rozhodlo s účinností ke dni 1. 1. 2022 sloučit  

MŠ U Jeslí a MŠ Okružní, kdy MŠ U Jeslí zanikne a všechen majetek, práva a závazky přejdou 

dnem sloučení na přejímající MŠ Okružní. Z tohoto důvodu již není u MŠ U Jeslí na rok 2022 

návrh příspěvku na provoz a u MŠ Okružní je naopak vyšší příspěvek na provoz v porovnání 

s předchozími roky. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. č. Název MŠ 

Počet dětí 

školní rok 

2021/2022 

Rok 2022–návrh rozpočtu 

 (v tis. Kč) 

Rok 2021 

(v tis. Kč) 

Rok 2020 

(v tis. Kč) 

provozní 

náklady 

vlastní 

 výnosy 

příspěvek  

na provoz 

očekávaná 

skutečnost 

schválený 

rozpočet 
skutečnost 

schválený 

rozpočet 

1. Balzacova 172 17 066,00 15 025,00 2 041,00 2 068,76 1 944,00 1 931,44 1 947,00 

2. ČSA             66     6 297,00 5 463,00 834,00 845,26 840,00 944,20 406,00 

3. E. Holuba 93     13 672,00 12 342,00 1 330,00 1 228,86 1 223,00 1 087,20 1 098,00 

4. Horymírova 98 10 126,00 8 936,00 1 190,00 1 110,26 1 103,00 1 104,80  1 102,00 

5. Lípová           139     13 546,00 11 725,00 1 821,00 1 691,34 1 689,00 1 679,32 1 616,00 

6. Mládí           120     11 454,00 10 237,00 1 217,00 1 164,05 1 156,00 1 194,75 1 206,00 

7. Moravská 147     14 738,00 12 719,00 2 019,00 1 867,55 1 867,00 2 058,20 2 000,00 

8. Okružní  60     12 443,00 10 569,00 1 874,00 922,96 917,00 911,40 874,00 

9. Petřvaldská           205    22 982,00 20 112,00 2 870,00 2 826,07 2 865,00 2 926,96 2 848,00 

10. Přímá             82     11 217,00 9 865,00 1 352,00 1 248,61 1 245,00 1 151,15 1 168,00 

11. Puškinova 86     10 329,00 9 145,00 1 184,00 1 033,84 1 030,00 1 178,40 1 171,00 

12. Radniční 175     16 099,00 14 131,00 1 968,00 1 943,12 1 938,00 1 651,70 1 647,00 

13. Sukova 73     7 758,00 6 697,00 1 061,00 926,50 926,00 926,00 921,00 

14. Švabinského             69     7 013,00 6 195,00 818,00 825,20 821,00 800,60 817,00 

15. U Jeslí             66     0,00 0,00 0,00 931,07 935,00 832,48 846,00 

16. „U kamarádů“ 70 9 021,00  7 850,00 1 171,00 1 082,63 1 082,00 1 088,90 1 002,00 

17. U Stromovky             62     6 269,00 5 114,00 1 155,00 1 102,84 1 096,00 1 028,20 1 032,00 

18. U Topolů 60     6 695,00 5 914,00 781,00 717,00 716,00 815,30 810,00 

CELKEM 1 843 196 725,00 172 039,00 24 686,00 23 535,92 23 393,00 23 311,00 22 511,00 

Pozn.: Počet dětí je uveden dle výkazu o mateřské škole k 30. 9. 2021. 

            . 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro MŠ v letech 2017 - 2022  
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Oček. skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

21 297,44 22 185,74  22 931,84 23 311,00 23 536,00  24 686,00 

 

 

 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
 

Pro rok 2022 jsou v návrhu výdajů města Havířova rozpočtovány investiční příspěvky od zřizovatele 

v celkové výši 501,00 tis. Kč, které budou poskytnuty následujícím MŠ na pořízení: 

 

MŠ Balzacova     50,00 tis. Kč – profesionální sušička prádla 

       85,00 tis. Kč – interaktivní tabule pro odloučené pracoviště MŠ Kosmonautů 

MŠ „U kamarádů“     80,00 tis. Kč – 2 ks nástěnná klimatizační jednotka do jedné třídy – 2. NP 

                                       50,00 tis. Kč – oprava chodníku u zadního vstupu budovy 

MŠ ČSA                        86,00 tis. Kč – reinstalace EZS, video vrátného a kamerového systému 

MŠ Horymírova   100,00 tis. Kč – interaktivní tabule  

MŠ Puškinova              50,00 tis. Kč – dětské vestavěné patro 

_____________________________________________________________________  

Celkem                501,00 tis. Kč 
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b) Základní školy - ZŠ  
 

                           (v tis. Kč)                                                                                                                          

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer,  

investiční příspěvek, 

investiční transfer 

neinvestiční půjčené prostř. od zřizovatele, 

investiční půjčené prostř. od zřizovatele 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 

celkem 60 106,00 73 096,99 73 096,99 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 59 355,00 59 039,74 59 039,74 

neinvest. půjčené prostř. od zřizovatele 0,00  2 140,02 2 140,02 

neinvestiční transfer 0,00 7 854,97 7 854,97 

investiční příspěvek od zřizovatele 751,00 838,78 838,78 

investiční půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 3 223,48 3 223,48 

 

2021 

 

celkem 60 687,00 85 918,36 86 644,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 59 415,00 60 002,58 60 189,00 

neinvest. půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 8 761,22 8 761,00 

neinvestiční transfer 0,00 6 740,43 7 351,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 1 452,00 3 265,77 3 194,00 

investiční půjčené prostř. od zřizovatele 0,00 4 790,80 4 791,00 

investiční transfer 0,00 2 357,56 2 358,00 

2022-

návrh  

celkem 61 188,00 - - 

z toho 
příspěvek na provoz od zřizovatele 60 528,00 - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 660,00 - - 

Pozn. – údaje o očekávané skutečnosti r. 2021 jsou zaokrouhleny 

 

Neinvestiční a investiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných rozpočtů 

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele. 

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele 
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro ZŠ, jejichž zřizovatelem je město, 

rozpočtovány finanční prostředky na příspěvky na provoz v celkové výši 60 528,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutých příspěvků na provoz v roce 2021 tak 

dochází ke zvýšení o 339,00 tis. Kč (meziroční index 1,0056).     
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Příspěvek na provoz od zřizovatele 

Pozn.: Počet žáků je uveden dle výkazu o základní škole k 30. 9. 2021. 

 

P. č. Název ZŠ 

Počet žáků 

školní rok 

2021/2022 

Rok 2022–návrh rozpočtu 

 (v tis. Kč) 

Rok 2021 

(v tis. Kč) 

Rok 2020 

 (v tis. Kč) 

provozní 

náklady 

vlastní  

výnosy 

příspěvek  

na provoz 

očekávaná 

skutečnost 

schválený 

rozpočet 
skutečnost 

schválený 

 rozpočet 

  1. 1. máje 617 52 508,00 48 701,00 3 807,00 3 740,88 3 669,00 3 705,71 3 700,00 

  2. F. Hrubína 375 41 032,00 37 240,00 3 792,00 3 769,18 3 367,00 3 530,36 3 571,00 

  3. Frýdecká 354    33 891,00 30 626,00 3 265,00 3 286,08 3 276,00 3 270,55 3 349,00 

  4. Gen. Svobody 474     42 641,00 39 409,00 3 232,00 3 194,67  3 293,00 3 290,28 3 401,00 

  5. Gorkého           413     42 703,00 39 242,00 3 461,00 3 414,70 3 409,00 3 521,20 3 451,00 

  6. Jarošova           177     16 746,00 14 225,00 2 521,00 2 845,18 2 808,00 2 711,56 2 726,00 

  7. K. Světlé 448     35 646,00 32 878,00 2 768,00 2 620,17  2 624,00 2 827,58 2 878,00 

  8. Kpt. Jasioka           165     20 197,00 17 138,00 3 059,00 2 938,58 2 938,00 2 926,84 2 913,00 

  9. M. Kudeříkové           376     37 132,00 32 803,00 4 329,00 4 206,61 4 197,00 3 904,48 3 862,00 

10. M. Pujmanové           379     38 484,00 34 283,00 4 201,00 4 186,64 4 213,00 3 961,44 4 089,00 

11. Mládežnická 488     45 574,00 41 750,00 3 824,00 3 821,41 3 776,00 3 783,13 3 694,00 

12. Moravská 438     50 559,00 44 808,00 5 751,00 5 643,72  5 658,00 5 454,36 5 410,00 

13. Na Nábřeží 408 50 273,00 43 471,00 6 802,00 7 309,75  6 842,00 6 981,66 6 952,00 

14. Selská             88     11 428,00 10 206,00 1 222,00 1 203,76  1 187,00 1 142,40 1 156,00 

15. Školní           242     20 895,00 17 994,00 2 901,00 2 707,04 2 906,00 2 973,24 2 976,00 

16. Zelená 125     12 893,00 11 677,00 1 216,00 1 222,28 1 209,00 1 324,47 1 275,00 

17. Žákovská 444     43 831,00 39 454,00 4 377,00 4 078,01 4 043,00 3 730,48 3 952,00 

CELKEM 6 011 596 433,00 535 905,00 60 528,00 60 188,66 59 415,00 59 039,74 59 355,00 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro ZŠ v letech 2017 - 2022 
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Oček. skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

59 324,10 60 209,60 61 967,28 59 039,74 60 189,00 60 528,00 

 

 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 

 

Pro rok 2022 jsou v návrhu výdajů města Havířova rozpočtovány investiční příspěvky od 

zřizovatele v celkové výši 660,00 tis. Kč, které budou poskytnuty následujícím ZŠ na pořízení: 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká        60,00 tis. Kč – průmyslová myčka na nádobí pro ZŠ Frýdecká 

ZŠ K. Světlé                 100,00 tis. Kč – univerzální zahradní traktor 

ZŠ Mládežnická          150,00 tis. Kč – pánev pro školní kuchyni 

                                      190,00 tis. Kč – workout hřiště 

ZŠ Moravská               160,00 tis. Kč – kotel elektrický 150 l 

______________________________________________________________________________ 

Celkem                660,00 tis. Kč 
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c) ASTERIX – Středisko volného času Havířov 
 

      (v tis. Kč) 

Rok 
Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 

celkem 3 176,00 3 263,48 3 263,48 

z toho 
příspěvek na provoz od zřizovatele 3 176,00 3 223,48 3 223,48 

neinvestiční transfer 0,00 40,00 40,00 

 

2021 

 

celkem 3 417,00 3 061,82 3 062,00 

z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 3 417,00 3 061,82 3 062,00 

2022-

návrh  

celkem 3 163,00 - - 

z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 3 163,00 - - 

Pozn. – údaje o očekávané skutečnosti r. 2021 jsou zaokrouhleny 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných rozpočtů příspěvkovým 

organizacím přes rozpočet zřizovatele. 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro ASTERIX rozpočtovány finanční 

prostředky na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 3 163,00 tis. Kč. 

 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2021 tak 

dochází ke zvýšení o 101,00 tis. Kč (meziroční index 1,0330). V průběhu roku 2021 byl příspěvek 

na provoz zřizovatelem snížen o 355,18 tis. Kč. 

 

 

 

Hospodářský výsledek 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Účet  
Skutečnost 

r. 2020 

Oček.  

skutečnost 

 r. 2021 

Návrh  

r. 2022 

Náklady celkem 14 626 14 836 15 697 

Výnosy celkem 14 978 14 836 15 697 

Hospodářský výsledek (výnosy – náklady)                                                    +352 0 0 

 

Pro rok 2022 je hospodaření ASTERIX-u rozpočtováno jako vyrovnané, kdy náklady i výnosy jsou 

předpokládány v celkové výši 15 697,00 tis. Kč. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro ASTERIX v letech 2017– 2022                                                                                                     

 

                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Skutečnost Oček. 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

2 707,40 2 972,00 3 099,60 3 223,48 3 062,00 3 163,00 

   

  

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 

 

Pro rok 2022 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro ASTERIX z rozpočtu 

výdajů města Havířova. 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

   (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2022 

Fond rezervní 796,63 423,63 

Fond investic 27,85 27,85 

Fond odměn 327,32 267,32 

FKSP 0,00 0,00 

 

V roce 2022 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

 

Fond rezervní  320,00 tis. Kč  

                                          320,00 tis. Kč – převod finančních prostředků do fondu investic 

 

Fond investic   320,00 tis. Kč 

                                           200,00 tis. Kč – protipožární dveře 5 ks (5 pokojů) TZ Pstruží 

                                           120,00 tis. Kč – oprava stropů v učebně teraristiky střediska Na Nábřeží 

  

FKSP 140,00 tis. Kč – balíček aktivit, dary, příspěvek na dětskou rekreaci, příspěvek 

na kulturu, vzdělávání a sport, příspěvek na provoz zařízení ke kulturnímu  

a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, sociální výpomoc a zápůjčka  

 

Fond odměn              60,00 tis. Kč – dokrytí odměn 
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d) Domov seniorů Havířov – DSH  
 

                                                                                                                                         (v tis. Kč)                                                                                                                

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer, 

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  

Skutečnost, 

oček. 

skutečnost 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 

celkem 30 606,00 83 989,66 83 989,66 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 30 606,00 33 930,00 33 930,00 

neinvestiční transfer 0,00 48 359,66 48 359,66 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 1 700,00 1 700,00 

 

2021 

 

celkem 30 606,00 88 205,50 89 667,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 30 606,00 31 063,91  31 064,00 

neinvestiční transfer 0,00 57 141,59 58 603,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 

2022- 

návrh  

celkem 36 022,00 - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 36 022,00 - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.      

Očekáváná skutečnost r. 2021 je zaokrouhlena na celá čísla. 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro DSH rozpočtovány finanční prostředky 

na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 36 022,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2021 tak 

dochází ke zvýšení o 4 958,09 tis. Kč (meziroční index 1,1596).     

 

    

Hospodářský výsledek         
                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Účet 

Skutečnost                             

r. 2020 

Oček. skutečnost                            

r. 2021 

Návrh                                     

r. 2022 

HČ DČ HČ DČ HČ DČ 

Náklady celkem 157 263 21 177 299 8 175 125 0 

Výnosy celkem 157 262 22 171 957 8 175 125 0 

Hospodářský výsledek  

(výnosy – náklady)                                                    
-1 +1       -5 342 0 0 0 

HČ – hlavní činnost 

DČ – doplňková (hospodářská) činnost 

 

Pro rok 2022 je hospodaření DSH rozpočtováno jako vyrovnané, kdy náklady i výnosy jsou 

předpokládány v celkové výši 175 125,00 tis. Kč. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro DSH v letech 2017 – 2022 

                                                                                                                                               (v tis. Kč) 

Skutečnost Oček. skutečnost  

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

22 947,06 25 500,00 30 600,00 33 930,00 31 064,00 36 022,00 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 

 
Pro rok 2022 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro DSH z rozpočtu výdajů 

města Havířova. 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

 (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2022 

Fond rezervní 4 835,53 3 295,53 

Fond investic 2 193,79 343,79 

Fond odměn 189,72 189,72 

FKSP 1 186,12 1 055,12 

 

 

V roce 2022 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond rezervní 40,00 tis. Kč  – rozvoj činnosti organizace – akce pro klienty 

Fond investic             3 350,00 tis. Kč celkem  

                                    z toho: 800,00 tis. Kč – zastřešení balkonů (středisko Helios – 4. NP) 

                250,00 tis. Kč – 2 ks el. zvedák se závěsným vakem a váhou   

                                                                           (středisko Luna) 

                150,00 tis. Kč – plynový sporák se 4 hořáky (středisko Luna) 

                                                 270,00 tis. Kč – klimatizace pro varnu v kuchyni (středisko Luna) 

                180,00 tis. Kč – markýzy na terasu A a C (středisko Luna)  

                      1 700,00 tis. Kč – rozdělení topných okruhů na výměníku                        

                                         (středisko Luna) 

FKSP              2 053,00 tis. Kč – příspěvky na závodní stravování, kultura, penzijní                   

                                                                 připojištění, sport a dary k životním výročím    
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e) Městská knihovna Havířov – MK  
 

 
                                                                                                                                    (v tis. Kč)                                                                                                                        

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer, 

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost,  

oček. 

skutečnost 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 

celkem 24 580,00 25 049,80 25 049,80 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 24 580,00 23 981,80 23 981,80 

neinvestiční transfer 0,00 1 068,00 1 068,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 

 

2021 

 

celkem 25 085,00 26 636,15 26 636,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 25 085,00 25 190,15 25 190,00 

neinvestiční transfer 0,00 1 446,00 1 446,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 

2022- 

návrh 

celkem 25 500,00 - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 25 500,00 - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.     

Očekáváná skutečnost r. 2021 je zaokrouhlena na celá čísla. 

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro MK rozpočtovány finanční prostředky 

na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 25 500,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2021 tak 

dochází k navýšení o 310,00 tis. Kč (meziroční index 1,0123).  

 

 

Hospodářský výsledek 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Účet 
Skutečnost 

r. 2020 

Oček. 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh                                     

r. 2022 

Náklady celkem 26 507 28 770 27 560 

Výnosy celkem 26 556  28 770 27 560 

Hospodářský výsledek (výnosy – náklady)                                                   49 0 0 

 

Pro rok 2022 je hospodaření MK rozpočtováno jako vyrovnané, kdy náklady i výnosy jsou 

předpokládány v celkové výši 27 560,00 tis. Kč. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele pro MK v letech 2017 – 2022 
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Oček. skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

19 633,48 22 160,00 22 580,90 23 981,80 25 190,00 25 500,00 

 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 

 
Pro rok 2022 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro MK z rozpočtu výdajů 

města Havířova. 

 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

            (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2022 

Fond rezervní 1 440,16 635,16 

Fond investic 61,10 61,10 

Fond odměn 464,89 214,89 

FKSP 200,14 90,14 

  

 

 

V roce 2022 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond rezervní 800,00 tis. Kč   

                                    z toho:  350,00 tis. Kč – převod prostředků do fondu investic 

                                                 450,00 tis. Kč – převod prostředků ve prospěch provozu 

Fond investic        350,00 tis. Kč – boxy na výdej knih 

Fond odměn              250,00 tis. Kč – zapojení fondu    

FKSP   405,00 tis. Kč – příspěvky na stravování, kulturní akce, penzijní fond, životní 

    jubilea 
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f) Městské kulturní středisko Havířov – MKS 

  
(v tis. Kč) 

Rok 

Příspěvek na provoz,  

neinvestiční transfer,   

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 

2020 

celkem 46 603,00 41 242,94 41 242,94 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 46 603,00 40 992,94 40 992,94 

neinvestiční transfer 0,00 250,00 250,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 

2021 

celkem 47 000,00 47 023,11 47 023,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 47 000,00 47 023,11 47 023,00 

neinvestiční transfer 0,00 0,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 

2022-        

návrh 

celkem 47 000,00 - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 47 000,00 - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.  

Očekáváná skutečnost r. 2021 je zaokrouhlena na celá čísla. 

     

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro MKS rozpočtovány finanční prostředky 

na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 47 000,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2021 dochází 

ke snížení o 23,00 tis. Kč (meziroční index 0,9995).  

 

Hospodářský výsledek 

           (v tis. Kč) 

Účet 

Skutečnost                             

r. 2020 

Oček. skutečnost                            

r. 2021 

Návrh                                     

r. 2022 

HČ DČ HČ DČ HČ DČ 

Náklady celkem 53 565 645 70 828 649 82 810 705 

Výnosy celkem 59 666 1 325 69 653 1 824 81 490 2 025 

Hospodářský výsledek  

(výnosy – náklady)                                                    
+6 101 +680 -1 175 +1 175 -1 320 +1 320 

HČ – hlavní činnost 

DČ – doplňková (hospodářská) činnost 
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Pro rok 2022 je hospodaření MKS rozpočtováno jako vyrovnané, kdy předpokládaná ztráta 

z hlavní činnosti (-1 320,00 tis. Kč) bude v plné výši kompenzována předpokládaným přebytkem 

z doplňkové (hospodářské) činnosti (+1 320,00 tis. Kč). 

 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele pro MKS v letech 2017 – 2022 
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Oček. skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

39 686,23 40 814,82 44 784,93 40 992,94 47 023,00 47 000,00 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
 

Pro rok 2022 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro MKS z rozpočtu výdajů 

města Havířova.  

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

 (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2022 

Fond rezervní 6 788,64 3 788,64 

Fond investic 439,58 0,00 

Fond odměn 71,25 71,25 

FKSP 32,80 32,80 

 

V roce 2022 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond rezervní 3 150,00 tis. Kč   

                                    z toho:  1 000,00 tis. Kč – převod prostředků do fondu investic 

                                                 2 150,00 tis. Kč – převod prostředků ve prospěch provozu  

Fond investic             1 439,58 tis. Kč celkem  

                                    – bezpečnostní zábradlí (Kino Centrum velký sál); pořízení zvukové  

                                         a osvětlovací scénické techniky           

FKSP                         400,00 tis. Kč – příspěvky na stravování, úhrada kulturních a sociálních potřeb 
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g) SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 

         sociálních služeb Havířov  
                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Rok 

Příspěvek na provoz,  

neinvestiční transfer,                     

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 

2020 

celkem 12 983,00 27 192,18 27 192,18 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 12 983,00   11 945,58   11 945,58 

neinvestiční transfer 0,00 14 057,30 14 057,30 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 1 050,00 1 050,00 

investiční transfer 0,00 139,30 139,30 

2021 

celkem 12 983,00 30 104,05 30 685,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 12 983,00 12 986,63 12 987,00 

neinvestiční transfer 0,00 17 029,40 17 610,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 88,02 88,00 

2022-       

návrh  

celkem 12 983,00 - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 12 983,00 - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 - - 

 

Neinvestiční a investiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.      

Očekáváná skutečnost r. 2021 je zaokrouhlena na celá čísla. 

 

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro SANTÉ rozpočtovány finanční 

prostředky na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 12 983,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2021 dochází  

k mírnému snížení o 4,00 tis. (meziroční index 0,9997).  

 

Hospodářský výsledek 
           (v tis. Kč) 

Účet 

Skutečnost                             

r. 2020 

Oček. skutečnost                            

r. 2021 

Návrh                                     

r. 2022 

HČ DČ HČ DČ HČ DČ 

Náklady celkem 32 619 22 37 432 90 35 674 90 

Výnosy celkem 32 619 64 37 432 100 35 674 100 

Hospodářský výsledek  

(výnosy – náklady)                                                    
0 +42 0 +10 0 +10 
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HČ – hlavní činnost 

DČ – doplňková (hospodářská) činnost 

 

              

Pro rok 2022 je hospodaření SANTÉ rozpočtováno jako vyrovnané v hlavní činnosti, kdy 

náklady i výnosy jsou předpokládány v celkové výši 35 674,00 tis. Kč, v doplňkové (hospodářské) 

činnosti předpokládají zisk ve výši 10,00 tis. Kč. 

 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele pro SANTÉ v letech 2017 – 2022 
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Oček. skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

9 943,30 9 457,45 10 215,00 11 945,58 12 987,00 12 983,00 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
 

Pro rok 2022 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro SANTÉ z rozpočtu 

výdajů města Havířova. 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

(v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2022 

Fond rezervní 1 680,41 690,41 

Fond investic 1 225,50 1 776,01 

Fond odměn 485,48 0,00 

FKSP 358,02 181,02 

 

V roce 2022 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond rezervní               1 040,00 tis. Kč  

                                       z toho: 200,00 tis. Kč – odstupné 

                                                   800,00 tis. Kč – náklady se stěhováním včetně dovybavení 

                                                     40,00 tis. Kč – dary    

Fond odměn                  458,48 tis. Kč – výplata odstupného 

FKSP                 573,00 tis. Kč – finanční a věcné dary,  příspěvek na stravování, vitamíny,  

                                                                  FLEXIPASSY  
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h) Sociální služby města Havířova – SSmH  
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Rok 

Příspěvek na provoz, 

neinvestiční a investiční transfer,                      

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 

2020 

celkem 47 620,00 68 464,23 68 464,23 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 46 775,00 46 775,00 46 775,00 

neinvestiční transfer 0,00 20 844,23 20 844,23 

investiční příspěvek od zřizovatele 845,00 845,00 845,00 

2021 

celkem 46 775,00 67 902,23 68 793,00 

z toho 

 

příspěvek na provoz od zřizovatele 46 775,00 46 782,26 46 782,00 

neinvestiční transfer 0,00 20 987,24 21 878,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 132,73 133,00 

2022 -   

návrh 

celkem 46 775,00 - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 46 775,00 - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 0,00 - - 

 

Neinvestiční a investiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.     

Očekáváná skutečnost r. 2021 je zaokrouhlena na celá čísla. 

  

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro SSmH rozpočtovány finanční 

prostředky na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 46 775,00 tis. Kč. 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2021 dochází 

ke mírnému snížení o 7,00 tis. Kč (0,9998). 

 

 

SSmH nemají doplňkovou (hospodářskou) činnost, proto je v následujících tabulkách (náklady, 

výnosy, hospodářský výsledek) uvedena hlavní činnost. 

 

Hospodářský výsledek 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Účet Skutečnost  

r. 2020 

Oček. 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

Náklady celkem 88 787 97 682 97 849 

Výnosy celkem 93 529  97 682 97 849 

Hospodářský výsledek (výnosy – náklady)  +4 742 0 0 
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Pro rok 2022 je hospodaření SSmH rozpočtováno jako vyrovnané, kdy náklady i výnosy jsou 

předpokládány v celkové výši 97 849,00 tis. Kč. 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele pro SSmH v letech 2017 – 2022 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost 
Oček. skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

32 216,27 44 831,00 46 500,57   46 775,00   46 782,00 46 775,00 

 

 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
  

Pro rok 2022 není uvažováno s poskytnutím investičního příspěvku pro SSmH z rozpočtu 

výdajů města Havířova. 

 

 

 

3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

 (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2022 

Fond rezervní 6 455,66 1 443,66 

Fond investic 102,81 87,81 

Fond odměn 2 061,87 761,87 

FKSP 480,48 489,07 

 

 

V roce 2022 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond rezervní            5 012,00 tis. Kč celkem 

                                    z toho: 3 712,00 tis. Kč - zapojení fondu ve prospěch provozu 

                                                1 300,00 tis. Kč - převod prostředků do fondu investic                                                                               

Fond investic              1 315,00 tis. Kč celkem 

                                    z toho: 755,00 tis. Kč – oprava plotu a vstupní brány objektu ul. Edisonova 

                                                400,00 tis. Kč – automobil středisko Domácí zdravotní péče 

                                                160,00 tis. Kč – oprava koupelny střediska Denní stacionář 

Fond odměn               1 300,00 tis. Kč – překročení finančních prostředků na platy 

FKSP               1 074,30 tis. Kč – příspěvek zaměstnancům na stravování, penzijní připojištění,   

                                                                  dary k pracovním a životním výročím 
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ch) Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov –            

       SSRZ  
 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Rok 
Příspěvek na provoz, 

neinvestiční transfer,                      

investiční příspěvek 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 

2020 

celkem 48 992,00 54 963,77 54 963,77 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 44 307,00 51 015,77 51 015,77 

neinvestiční transfer 0,00 0,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 4 685,00 3 948,00 3 948,00 

2021 

celkem 60 960,00 66 452,83 72 747,00 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 55 890,00 56 474,57 62 769,00 

neinvestiční transfer 0,00 0,00 0,00 

investiční příspěvek od zřizovatele 5 070,00 9 978,26 9 978,00 

2022-        

návrh 

celkem 75 695,00 - - 

z toho 

příspěvek na provoz od zřizovatele 61 218,00 - - 

neinvestiční transfer 0,00 - - 

investiční příspěvek od zřizovatele 14 477,00 - - 

 

Neinvestiční transfer – jedná se o „průtokové transfery“ z jiných veřejných  rozpočtů  

příspěvkovým organizacím přes rozpočet zřizovatele.      

Očekáváná skutečnost r. 2021 je zaokrouhlena na celá čísla. 

 

 

 

1) Příspěvek na provoz od zřizovatele  
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro SSRZ rozpočtovány finanční 

prostředky na příspěvek na provoz od zřizovatele v celkové výši 61 218,00 tis. Kč.  

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností výše poskytnutého příspěvku na provoz v roce 2021 dochází 

ke snížení 1 551,00 tis. Kč (meziroční index 0,9753). Od roku 2021 byl do majetku SSRZ 

organizace svěřen bazén v Havířově – Šumbarku a od 1. 1. 2021 již nemá organizace ve správě 

Zámek Havířov, s.r.o. Dále pak od roku 2022 organizaci vzniknou náklady v souvislosti 

s pronájmem v budově nádražní haly na ul. Železničářů,  Havířov - Šumbark, kde bude 

provozováno „Sportovně kulturní centrum se zázemím a serverovnou“. 
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Hospodářský výsledek 

           (v tis. Kč) 

Účet 

Skutečnost                             

r. 2020 

Oček. skutečnost                            

r. 2021 

Návrh                                     

r. 2022 

HČ DČ HČ DČ HČ DČ 

Náklady celkem 58 060 1 856 69 843 797 73 488 877 

Výnosy celkem      58 230 1 691 69 843 810 73 488 880 

Hospodářský výsledek  

(výnosy – náklady)                                                    
+170 -165 0 +13 0 +3 

HČ – hlavní činnost 

DČ – doplňková (hospodářská) činnost 

           

Pro rok 2022 je hospodaření SSRZ rozpočtováno jako vyrovnané v hlavní činnosti, v doplňkové 

(hospodářské) činnosti předpokládají zisk ve výši 3,00 tis. Kč. 

 

Příspěvek na provoz pro SSRZ v letech 2017 – 2022 

                                                                                                                                                (v tis. Kč) 

Skutečnost Oček. skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

33 898,80 37 010,68 42 999,80 51 015,77 47 306,03 61 218,00 

 

 

2) Investiční příspěvek od zřizovatele 
 

Ve výdajích rozpočtu města Havířova na rok 2022 jsou pro SSRZ rozpočtovány finanční 

prostředky na investiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši 14 477,00 tis. Kč. 

 

Investiční příspěvek bude použit na tyto akce (v Kč):     

       

Víceúčelová hala celkem 120 000 

z toho: - výměna dveří VÚH za protipožární                  120 000 

Městská sportovní hala celkem 121 000 

z toho: - automatické vypouštění vody z bazénu Delfínku 121 000 

Mobilní ledové kluziště v areálu Sportovní haly Slávie – II. etapa 1 513 500 

z toho: - přestavba stávajícího mobilního ledového kluziště 1 513 500 

Letní koupaliště Jindřich celkem 100 000 

z toho: - ležaté rozvody bazénových vod 100 000 

Městský fotbalový areál Havířov – Prostřední Suchá celkem 50 000 

z toho: - ozvučení areálu – projektová dokumentace 50 000 

Nádražní hala – železniční stanice Havířov 12 572 500 

z toho: - vybavení sportoviště nádražní haly 5 000 000 

 - běžkařský a lyžařský trenažér pro nádražní halu 7 572 500 

Celkem investiční příspěvek od zřizovatele 14 477 000 
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3) Doplňující údaje 
 

Zůstatky na fondech 

            (v tis. Kč) 

Účelový fond 
Očekávaná výše zůstatků 

k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2022 

Fond rezervní 315,14 315,14 

Fond investic 5 806,87 0,00 

Fond odměn 706,27 706,27 

FKSP 353,96 353,96 

 

 

V roce 2022 je uvažováno s následujícím zapojením prostředků účelových fondů: 

Fond investic              5 806,57 tis. Kč celkem 

                                    z toho:   80,00 tis. Kč – bruska na broušení bruslí (VÚH) 

                                                150,00 tis. Kč – objednávkový rezervační systém (VÚH) 

                                                250,00 tis. Kč – čerpadlo na filtraci bazénové vody (letní koupaliště) 

                                                300,00 tis. Kč – rekonstrukce velínu letního koupaliště(úpravna vody) 

                                                400,00 tis. Kč – frekvenční měniče (letní koupaliště) 

                                             1 640,00 tis. Kč – systém odbavování návštěvníků (turnikety,   

                                                                           automatické pokladny) na letním koupališti 

                                                 500,00 tis. Kč – rekonstrukce spodního hřiště Městského fotbalového 

                                                                           areálu Havířov – Prostřední Suchá 

                                                 200,00 tis. Kč – úpravna vody do sauny 

                                                                           (krytý bazén Havířov - Šumbark) 

                                                 930,41 tis. Kč – rekonstrukce minigolfového hřiště na ul. Astronautů, 

                                                                           Havířov - Město (přidání dalších herních sestav) 

                                              1 356,46 tis. Kč – multifunkční hřiště Gen. Svobody,  

                                                                            Havířov - Šumbark 

FKSP         690,00 tis. Kč – příspěvky na stravování, penzijní připojištění, dary               

                                                                    k pracovním a životním výročím.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

B.)  Ostatní dotace a dary 

 
                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Rok 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutečnost, 

oček. skutečnost 

Rozdíl 

sl.3 - sl.4 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 

2020 60 220,00 72 573,30 69 334,59 3 238,71 

2021 54 000,00 54 032,00 54 082,00 -50,00 

2022-návrh  69 499,00 - - - 

 

 

V rámci OJ 10 (Příspěvky a dotace organizacím) jsou pro rok 2022 rozpočtovány na „Ostatní 

dotace a dary“ finanční prostředky v celkové výši 69 499,00 tis. Kč. 

 

 

Ve srovnání s očekávanou skutečností čerpání výdajů v roce 2021 tak dochází ke zvýšení  

o 15 417,00 tis. Kč (meziroční index 1,2851). 

 

  (v tis. Kč) 

Oblast poskytovaných dotací a darů 
Skutečnost 

r. 2020 

Oček. 

skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 

Sociální oblast – celkem  7 616,00 7 736,00 8 250,00 
  - z toho: 

                 registrované služby – projekty a činnost 

                 registrované služby – příspěvek MSK 

                 aktivity související se sociální oblasti – projekty  

                 a činnost 

    3 430,00 

3 008,00 

1 178,00 

3 496,00 

3 008,00 

1 232,00 

7 000,00 

0,00 

1 250,00 

Kulturní oblast – celkem  1 389,00 2 562,00 2 474,00 

Školská oblast – celkem  

- z toho:  školská oblast bez kroužků 

                mimosportovní kroužky na SŠ 

3 369,00 
3 211,00 

158,00 

1 668,00 
1 505,00 

163,00 

1 737,00 
1 482,00 

255,00 

Prevence kriminality, protidrogová prevence, BESIP – celkem  210,00 200,00 200,00 
  - z toho:  

               prevence kriminality a protidrogová prevence 

 

210,00 

 

200,00 

 

200,00 

Bezpečnost a ochrana zdraví – celkem  1 160,00 1 083,00 825,00 
  - z toho:  

                podpora integrovaného záchranného systému 

                (projekty, činnost) 

600,00 600,00 600,00 

                zdravotnictví (projekty, činnost) 455,00 378,00 100,00 

                životní prostředí (projekty, činnost) 105,00 105,00 105,00 

                BESIP – balík na projekty a činnosti 0,00 0,00 20,00 

Partnerské vztahy – celkem  51,00 81,00 86,00 

Subjekty z mimosportovní sféry - celkem 13 795,00  13 330,00 13 572,00 

Subjekty ze sportovní sféry – celkem  32 187,00 36 770,00 37 080,00 

- z toho:  

               sportovní oblast bez kroužků a HLSŠ 

               sportovní kroužky na SŠ 

 

31 823,00 

250,00 

 

36 437,00 

265,00 

 

36 680,00 

330,00 
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               Havířovská liga SŠ – organizace a umístění  114,00 68,00 70,00 

SKST – Centrum reprezentace stolního tenisu – 2. etapa  8 000,00 0,00 0,00 

Tenisový klub Havířov z.s. 6 353,00 0,00 0,00 

Tennis Hill Havířov z.s. 6 000,00 0,00 0,00 

TJ Slovan Havířov z.s. – výstavba hřiště s umělou trávou a 

osvětlením 
0,00 0,00 2 920,00 

TJ Havířov – Dolní Datyně z.s. – „Modernizace sportovního 

areálu Havířov – Dolní Datyně“ 
0,00 0,00 2 100,00 

RC Havířov z.s. – spolufinancování projektu Vstup do areálu 

MSH včetně zázemí pro venkovní sporty 
0,00 0,00 10 309,00 

ČAST – Světový pohár ve stolním tenisu 0,00 100,00 300,00 

Nemocnice s poliklinikou 3 000,00 3 500,00 0,00 

Obce postižené vichřicí 0,00 350,00 0,00 

Rezerva k rozdělení – celkem  0,00 32,00 3 218,00 

Ostatní dotace a dary - celkem 69 335,00 54 082,00 69 499,00 

Pozn. Údaje ve sloupci Skutečnost r. 2020 jsou zaokrouhleny. 

 

Z celkového objemu prostředků ve výši 69 499,00 tis. Kč, které jsou v roce 2022 rozpočtovány na 

„Ostatní dotace a dary“, bude jejich část, tj. 30 500,00 tis. Kč, hrazena formou zapojení 

prostředků:  

 

FRR 

20 000,00 tis. Kč – sportovní oblast bez kroužků a HLSŠ 

 

FVPA: 

10 500,00 tis. Kč – sportovní oblast bez kroužků a HLSŠ 

 

 

Subjekty (ze sportovní a mimosportovní sféry) podávají své písemné žádosti o dotace ve 

stanoveném termínu na OŠK a tento následně, tj. po projednání v odborných komisích RMH, 

zpracuje materiál k projednání a schválení dotací jednotlivým subjektům v RMH a ZMH. 

 

 

Výdaje na  „Ostatní dotace a dary“ v letech 2017 – 2022                                                                                                                                         

                                                                                                                                              (v tis. Kč) 

Skutečnost Oček. skutečnost 

r. 2021 

Návrh 

r. 2022 
r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

40 461,66 68 500,56 55 875,60 69 334,59 54 082,00 69 499,00 

 

 

 

 

 



142 

 

Navrhované zapojení prostředků účelových fondů města Havířova  

do rozpočtu roku 2022 

 

1. Zapojení do ,,VÝDAJŮ“ 

 
a) FRR – navrhované zapojení                      190 750,00 tis. Kč 

OÚR        150 750,00 tis. Kč….z toho:  

1 636,00 tis. Kč Demolice objektu tržnice, Havířov - Město 

5 800,00 tis. Kč ZŠ M. Kudeříkové – výměna rozvodů ZTI a ÚT – 1. etapa 

6 500,00 tis. Kč ZŠ Školní, Havířov – Šumbark – výměna oken 

3 000,00 tis. Kč Rekonstrukce mostu M2 na ul. Prachatická 

5 390,00 tis. Kč Cyklostezka na náměstí Republiky 

7 287,00 tis. Kč Parkoviště na ul. Družstevnická 

12 785,00 tis. Kč Parkoviště na ul. Dělnická 

602,00 tis. Kč Parkoviště na ul. Hakenova 

26 500,00 tis. Kč Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov - Šumbark 

3 980,00 tis. Kč Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov, ul. Šrámkova 

7 400,00 tis. Kč Rekonstrukce sauny v objektu bazénu na Šumbarku 

16 300,00 tis. Kč Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého 

3 870,00 tis. Kč In-line ovál, Havířov - Šumbark 

5 000,00 tis. Kč Beach volejbal II. etapa 

33 700,00 tis. Kč Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova 

1 000,00 tis. Kč Revitalizace prostranství Junácká 

5 000,00 tis. Kč Kontejnerová stání I. etapa 

5 000,00 tis. Kč Střechy budovy MMH – křídlo D 

        

OKS        20 000,00 tis. Kč….z toho:   20 000,00 tis. Kč – výdaje na dopravní obslužnost 

 

OJ 10        20 000,00 tis. Kč….z toho:   20 000,00 tis. Kč – dotace pro subjekty sportovní oblasti 

 

 

b) FRHA – navrhované zapojení                            10 000,00 tis. Kč 

OKS  10 000,00 tis. Kč….z toho:   10 000,00 tis. Kč – splašková kanalizace 

 

 

c) FŽP – navrhované zapojení                       250,00 tis. Kč 

OŽP  250,00 tis. Kč  ….z toho:       40,00 tis. Kč – dotace Stanici pro záchranu  

                                                                                                            živočichů v Bartošovicích 

                                           100,00 tis. Kč – dotace včelařům 

                                                                                   90,00 tis. Kč – chráněné části přírody 

                                                                                   20,00 tis. Kč – ekologická výchova 

 

 

d) FNB – navrhované zapojení                    124 512,00 tis. Kč 

OÚR  121 507,00 tis. Kč      ….z toho:        

86 708,00 tis. Kč Sanace obytného domu ul. Dlouhá třída 17 

3 381,00 tis. Kč Sanace obytného domu ul. Dlouhá třída 73-79 

4 968,00 tis. Kč Sanace obytného domu ul. J. Gagarina 22-28 

16 450,00 tis. Kč Sanace obytného domu ul. Slovanská 8-12 

10 000,00 tis. Kč GO instalace 1. – 19. vlna 
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EO                 3 005,00 tis. Kč      …z toho:    3 005,00 tis. Kč - bytové hospodářství 

 

 

e) FB – navrhované zapojení                          350,00 tis. Kč 

MP          350,00 tis. Kč     …z toho:     350,00 tis. Kč – bezpečnost a veřejný pořádek 

 

 

f) FVPA  – navrhované zapojení                     10 500,00 tis. Kč 

Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)     10 500,00 tis. Kč – ostatní dotace a dary 

 

 

g) SF – navrhované zapojení                   7 125,00 tis. Kč 

ORG  5 085,00 tis. Kč ….z toho: 1 500,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb 

     3 585,00 tis. Kč – ostatní transfery obyvatelstvu  

 

MP  2 040,00 tis. Kč ….z toho: 1 330,00 tis. Kč – nákup ostatních služeb 

        100,00 tis. Kč – pohoštění 

          10,00 tis. Kč – věcné dary 

        550,00 tis. Kč – penzijní připojištění 

          50,00 tis. Kč – jubilejní odměny + krev 

     

 

 

Celkové zapojení účelových fondů do ,,VÝDAJŮ“      343 487,00 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

2. Zapojení do ,, FINANCOVÁNÍ“ 
 

 

a) FNB – navrhované zapojení       67 135,00 tis. Kč 

EO  32 040,00 tis. Kč - splátky jistiny úvěru (výměna oken) 

 

 

 

Celkové zapojení účelových fondů do ,, FINANCOVÁNÍ“       67 135,00 tis. Kč 

 

 

 

 

 

Celkové zapojení účelových fondů do ,,VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ“    410 622,00 tis. Kč 

 

 



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 10 441 76 17 277 140 17 066 180

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 296 0 2 063 0 2 041

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 135

4. Přímé náklady na vzdělávání 8 605 0 13 495 0 13 495

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 350 0 0

7. Ostatní výnosy 540 76 1 369 140 1 530 180

8. Náklady - celkem 10 340 72 17 277 72 17 066 175

9. Opravy a udržování 170 0 577 0 420 0

10. Nákup drobného majetku 64 0 100 0 110 0

11. Nákup majetku DDHM 55 0 180 0 140 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 41 0 224 0 263 0

13. Energie 415 0 735 0 768 0

14. Ostatní náklady 990 72 1 966 72 1 870 175

15. Přímé náklady na vzdělávání 8 605 0 13 495 0 13 495 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 17 820 180 17750 180

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 050 2050

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 150 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 14 200 14200

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 1 420 180 1500 180

8. Náklady - celkem 17 670 170 17750 170

9. Opravy a udržování 500 600

10. Nákup drobného majetku 150 120

11. Nákup majetku DDHM 250 200

12. Osobní náklady - zřizovatel   270 270

13. Energie 820 850

14. Ostatní náklady 1 480 170 1510 170

15. Přímé náklady na vzdělávání 14 200 14200

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 3 854 6 154 6 297

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 560 840 834

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 86

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 142 4 965 5 174

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 73 200 100

7. Ostatní výnosy 79 149 189

8. Náklady - celkem 3 915 6 154 6 297

9. Opravy a udržování 18 18 46

10. Nákup drobného majetku 27 29 29

11. Nákup majetku DDHM 56 56 44

12. Osobní náklady - zřizovatel  15 29 22

13. Energie 141 226 236

14. Ostatní náklady 516 831 746

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 142 4 965 5 174

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 6 351 0 6363 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 932 943

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 180 5200

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 50 30

7. Ostatní výnosy 189 190

8. Náklady - celkem 6 351 0 6363 0

9. Opravy a udržování 40 40

10. Nákup drobného majetku 30 30

11. Nákup majetku DDHM 50 50

12. Osobní náklady - zřizovatel  25 27

13. Energie 260 266

14. Ostatní náklady 766 750

15. Přímé náklady na vzdělávání 5180 5200

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 8 602 107 13 640 198 13 672 218

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 819 0 1 225 0 1 330 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 50 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 7 337 0 11 622 0 11 622 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 41 0 0 0

7. Ostatní výnosy 446 107 752 198 720 218

8. Náklady - celkem 8 427 107 13 640 198 13 672 218

9. Opravy a udržování 64 0 105 0 140 0

10. Nákup drobného majetku 5 0 130 0 100 0

11. Nákup majetku DDHM 42 0 55 0 60 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  51 47 83 70 84 77

13. Energie 394 2 636 5 670 5

14. Ostatní náklady 534 58 1 009 123 996 136

15. Přímé náklady na vzdělávání 7 337 0 11 622 0 11 622 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 14 166 225 14480 233

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 416 0 1510 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 12 000 0 12200 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 750 225 770 233

8. Náklady - celkem 14 166 225 14480 233

9. Opravy a udržování 150 0 160 0

10. Nákup drobného majetku 120 0 130 0

11. Nákup majetku DDHM 80 0 90 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 86 80 90 84

13. Energie 730 6 760 7

14. Ostatní náklady 1 000 139 1050 142

15. Přímé náklady na vzdělávání 12000 0 12200 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 5 962 9 964 10 126

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 738 1 110 1 190

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 35 120 100

4. Přímé náklady na vzdělávání 4 752 8 074 8 074

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 35 0

7. Ostatní výnosy 472 745 862

8. Náklady - celkem 5 626 9 927 10 126

9. Opravy a udržování 55 74 200

10. Nákup drobného majetku 4 60 70

11. Nákup majetku DDHM 8 70 80

12. Osobní náklady  18 51 50

13. Energie 225 597 617

14. Ostatní náklady 564 1 001 1 035

15. Přímé náklady na vzdělávání 4 752 8 074 8 074

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 10 120 0 10 065 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 206 1 151

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 8 074 8 074

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 840 840

8. Náklady - celkem 10 120 0 10 065 0

9. Opravy a udržování 200 80

10. Nákup drobného majetku 75 80

11. Nákup majetku DDHM 80 80

12. Osobní náklady  51 51

13. Energie 700 740

14. Ostatní náklady 940 960

15. Přímé náklady na vzdělávání 8 074 8 074

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 8 416 13 414 13 546

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 128 1 689 1 821

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 7 126 11 375 11 375

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 50 0

7. Ostatní výnosy 162 300 350

8. Náklady - celkem 8 341 13 414 13 546

9. Opravy a udržování 249 380 315

10. Nákup drobného majetku 72 120 100

11. Nákup majetku DDHM 78 100 132

12. Osobní náklady - zřizovatel 61 137 146

13. Energie 391 670 750

14. Ostatní náklady 364 632 728

15. Přímé náklady na vzdělávání 7 126 11 375 11 375

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 13 670 0 13860 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 920 2060

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 11 400 11450

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 350 350

8. Náklady - celkem 13 670 0 13860 0

9. Opravy a udržování 350 380

10. Nákup drobného majetku 110 130

11. Nákup majetku DDHM 150 160

12. Osobní náklady - zřizovatel 160 180

13. Energie 760 780

14. Ostatní náklady 740 780

15. Přímé náklady na vzdělávání 11 400 11 450

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 154 10 904 11 454

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 768 1 158 1 217

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 081 9 202 9 202

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 100 53

7. Ostatní výnosy 305 444 982

8. Náklady - celkem 7 028 10 904 11 454

9. Opravy a udržování 84 160 222

10. Nákup drobného majetku 39 70 80

11. Nákup majetku DDHM 49 140 115

12. Osobní náklady - zřizovatel 26 75 79

13. Energie 341 522 580

14. Ostatní náklady 408 735 1 176

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 081 9 202 9 202

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 12 599 0 13354 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 338 1431

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 9 846 10535

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 50 0

7. Ostatní výnosy 1 365 1388

8. Náklady - celkem 12 599 0 13354 0

9. Opravy a udržování 280 290

10. Nákup drobného majetku 100 105

11. Nákup majetku DDHM 145 155

12. Osobní náklady - zřizovatel 85 88

13. Energie 696 730

14. Ostatní náklady 1 447 1451

15. Přímé náklady na vzdělávání 9846 10535

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 8 806 0 14 639 42 14 738 43

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 248 0 1 866 0 2 019 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 7 255 0 11 916 0 11 916 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 150 0 0 0

7. Ostatní výnosy 303 0 707 42 803 43

8. Náklady - celkem 8 681 0 14 639 39 14 738 37

9. Opravy a udržování 21 0 299 0 341 0

10. Nákup drobného majetku 89 0 220 0 100 0

11. Nákup majetku DDHM 138 0 157 0 170 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 71 0 130 0 137 0

13. Energie 507 0 840 39 930 37

14. Ostatní náklady 600 0 1 077 0 1 144 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 7 255 0 11 916 0 11 916 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 15 400 45 16 410 47

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 250 0 2 760 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 12 300 0 12 800 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 850 45 850 47

8. Náklady - celkem 15 400 39 16 410 41

9. Opravy a udržování 350 0 400 0

10. Nákup drobného majetku 120 0 150 0

11. Nákup majetku DDHM 180 0 200 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 150 0 160 0

13. Energie 1 100 39 1 300 41

14. Ostatní náklady 1 200 0 1 400 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 12 300 0 12 800 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 4 212 6 902 12 443

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 610 917 1 874

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 447 5 375 10 044

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 180 100

7. Ostatní výnosy 155 430 425

8. Náklady - celkem 4 175 6 902 12 443

9. Opravy a udržování 93 133 225

10. Nákup drobného majetku 30 79 130

11. Nákup majetku DDHM 28 60 75

12. Osobní náklady - zřizovatel 17 38 66

13. Energie 220 438 902

14. Ostatní náklady 340 779 1 001

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 447 5 375 10 044

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 14 640 0 14950 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 990 2 090

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 12 000 12 200

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 100 80

7. Ostatní výnosy 550 580

8. Náklady - celkem 14 640 0 14950 0

9. Opravy a udržování 250 250

10. Nákup drobného majetku 120 120

11. Nákup majetku DDHM 74 74

12. Osobní náklady - zřizovatel 66 66

13. Energie 1 000 1100

14. Ostatní náklady 1 130 1140

15. Přímé náklady na vzdělávání 12 000 12200

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 14 327 22 837 22 982

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 892 2 833 2 870

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 11 533 18 299 18 342

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0

7. Ostatní výnosy 902 1 705 1 770

8. Náklady - celkem 13 995 22 817 22 982

9. Opravy a udržování 177 300 304

10. Nákup drobného majetku 25 75 108

11. Nákup majetku DDHM 46 121 122

12. Osobní náklady - zřizovatel 145 312 372

13. Energie 603 1 038 1 068

14. Ostatní náklady 1 466 2 672 2 666

15. Přímé náklady na vzdělávání 11 533 18 299 18 342

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 23 465 0 23 570 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 920 3 050

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 160 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 18 385 18 420

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 2 000 2 100

8. Náklady - celkem 23 465 0 23 570 0

9. Opravy a udržování 350 350

10. Nákup drobného majetku 120 150

11. Nákup majetku DDHM 150 200

12. Osobní náklady - zřizovatel  390 400

13. Energie 1 150 1 200

14. Ostatní náklady 2 920 2 850

15. Přímé náklady na vzdělávání 18 385 18 420

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 5 880 9 964 11 217

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 832 1 244 1 352

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 4 684 7 970 8 798

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0

7. Ostatní výnosy 364 750 1 067

8. Náklady - celkem 5 765 9 964 11 217

9. Opravy a udržování 158 195 226

10. Nákup drobného majetku 35 64 64

11. Nákup majetku DDHM 28 60 81

12. Osobní náklady - zřizovatel 10 38 44

13. Energie 281 602 802

14. Ostatní náklady 569 1 035 1 202

15. Přímé náklady na vzdělávání 4 684 7 970 8 798

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 11 650 0 11700 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 460 1570

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 200 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 8 900 9000

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 1 090 1130

8. Náklady - celkem 11 650 0 11700 0

9. Opravy a udržování 220 240

10. Nákup drobného majetku 75 85

11. Nákup majetku DDHM 90 100

12. Osobní náklady - zřizovatel  65 75

13. Energie 850 900

14. Ostatní náklady 1 450 1300

15. Přímé náklady na vzdělávání 8900 9000

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 6 614 10 113 10 329

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 686 1 033 1 184

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 40 50

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 521 8 210 8 210

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 30 0

7. Ostatní výnosy 407 840 935

8. Náklady - celkem 6 478 10 150 10 329

9. Opravy a udržování 28 70 155

10. Nákup drobného majetku 27 60 60

11. Nákup majetku DDHM 46 140 100

12. Osobní náklady - zřizovatel   60 88 107

13. Energie 266 448 485

14. Ostatní náklady 530 1 134 1 212

15. Přímé náklady na vzdělávání 5 521 8 210 8 210

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 10 747 0 10788 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 352 1388

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 100 100

4. Přímé náklady na vzdělávání 8 300 8300

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 20 20

7. Ostatní výnosy 975 980

8. Náklady - celkem 10 647 0 10688 0

9. Opravy a udržování 200 200

10. Nákup drobného majetku 90 90

11. Nákup majetku DDHM 170 180

12. Osobní náklady - zřizovatel   100 100

13. Energie 505 514

14. Ostatní náklady 1 282 1304

15. Přímé náklady na vzdělávání 8300 8300

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 9 171 15 984 16 099

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 292 1 943 1 968

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 87 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 7 429 13 271 13 271

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0

7. Ostatní výnosy 450 770 860

8. Náklady - celkem 8 592 15 984 16 099

9. Opravy a udržování 29 170 346

10. Nákup drobného majetku 38 123 100

11. Nákup majetku DDHM 58 290 210

12. Osobní náklady - zřizovatel 50 103 103

13. Energie 332 648 657

14. Ostatní náklady 656 1 379 1 412

15. Přímé náklady na vzdělávání 7 429 13 271 13 271

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 15 963 0 15 903 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 043 1 983

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 13 060 13 060

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 860 860

8. Náklady - celkem 15 963 0 15 903 0

9. Opravy a udržování 330 190

10. Nákup drobného majetku 110 120

11. Nákup majetku DDHM 200 210

12. Osobní náklady - zřizovatel  103 103

13. Energie 730 770

14. Ostatní náklady 1 430 1 450

15. Přímé náklady na vzdělávání 13 060 13 060

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 4 358 7 159 7 758

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 619 928 1 061

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 534 5 871 6 077

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0

7. Ostatní výnosy 205 360 620

8. Náklady - celkem 4 187 7 207 7 758

9. Opravy a udržování 61 80 85

10. Nákup drobného majetku 21 61 25

11. Nákup majetku DDHM 48 48 50

12. Osobní náklady - zřizovatel  23 33 73

13. Energie 137 305 360

14. Ostatní náklady 363 809 1 088

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 534 5 871 6 077

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 850 0 7950 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 100 1200

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 100 6100

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 650 650

8. Náklady - celkem 7 850 0 7950 0

9. Opravy a udržování 90 100

10. Nákup drobného majetku 40 50

11. Nákup majetku DDHM 60 70

12. Osobní náklady - zřizovatel 80 80

13. Energie 380 400

14. Ostatní náklady 1 100 1150

15. Přímé náklady na vzdělávání 6100 6100

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 4 316 6 789 7 013

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 544 821 818

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 35 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 440 5 465 5 465

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 50 50 0

7. Ostatní výnosy 282 453 730

8. Náklady - celkem 4 280 6 789 7 013

9. Opravy a udržování 66 135 57

10. Nákup drobného majetku 43 43 45

11. Nákup majetku DDHM 16 90 90

12. Osobní náklady - zřizovatel  35 52 52

13. Energie 236 352 392

14. Ostatní náklady 444 652 912

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 440 5 465 5 465

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 308 0 7651 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 830 840

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 738 6011

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 740 800

8. Náklady - celkem 7 308 0 7651 0

9. Opravy a udržování 70 90

10. Nákup drobného majetku 60 60

11. Nákup majetku DDHM 80 90

12. Osobní náklady - zřizovatel  58 65

13. Energie 431 450

14. Ostatní náklady 871 885

15. Přímé náklady na vzdělávání 5 738 6 011

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 3 563 5 624

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 625 935 x x x x

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 x x x x

4. Přímé náklady na vzdělávání 2 923 4 669 x x x x

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 x x x x

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 x x x x

7. Ostatní výnosy 15 20 x x x x

8. Náklady - celkem 3 381 5 573

9. Opravy a udržování 36 70 x x x x

10. Nákup drobného majetku 35 103 x x x x

11. Nákup majetku DDHM 19 30 x x x x

12. Osobní náklady - zřizovatel  7 15 x x x x

13. Energie 213 372 x x x x

14. Ostatní náklady 148 314 x x x x

15. Přímé náklady na vzdělávání 2 923 4 669 x x x x

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel x x x x x x x x

3. Příspěvek investiční - zřizovatel x x x x x x x x

4. Přímé náklady na vzdělávání x x x x x x x x

5. Dotace z jiných rozpočtů x x x x x x x x

6. Zapojení fondů do výnosů x x x x x x x x

7. Ostatní výnosy x x x x x x x x

8. Náklady - celkem

9. Opravy a udržování x x x x x x x x

10. Nákup drobného majetku x x x x x x x x

11. Nákup majetku DDHM x x x x x x x x

12. Osobní náklady - zřizovatel x x x x x x x x

13. Energie x x x x x x x x

14. Ostatní náklady x x x x x x x x

15. Přímé náklady na vzdělávání x x x x x x x x

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 5 719 8 939 9 021

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 740 1 086 1 171

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 70 70 130

4. Přímé náklady na vzdělávání 4 610 7 206 7 206

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 3 3 0

7. Ostatní výnosy 366 644 644

8. Náklady - celkem 5 623 8 939 9 021

9. Opravy a udržování 74 74 165

10. Nákup drobného majetku 5 35 50

11. Nákup majetku DDHM 94 94 25

12. Osobní náklady - zřizovatel   85 129 135

13. Energie 323 628 625

14. Ostatní náklady 432 773 815

15. Přímé náklady na vzdělávání 4 610 7 206 7 206

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 0 0 0 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy

8. Náklady - celkem 0 0 0 0

9. Opravy a udržování

10. Nákup drobného majetku

11. Nákup majetku DDHM

12. Osobní náklady - zřizovatel  

13. Energie

14. Ostatní náklady

15. Přímé náklady na vzdělávání

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 3 858 6 212 6 269

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 638 1 098 1 155

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 60 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 150 4 974 4 974

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0

7. Ostatní výnosy 70 140 140

8. Náklady - celkem 3 848 6 212 6 269

9. Opravy a udržování 25 46 81

10. Nákup drobného majetku 24 48 70

11. Nákup majetku DDHM 40 60 97

12. Osobní náklady - zřizovatel 80 106 46

13. Energie 174 297 327

14. Ostatní náklady 355 681 674

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 150 4 974 4 974

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 6 385 0 6512 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 271 1398

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 4 974 4974

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 140 140

8. Náklady - celkem 6 385 0 6512 0

9. Opravy a udržování 91 101

10. Nákup drobného majetku 80 90

11. Nákup majetku DDHM 107 117

12. Osobní náklady - zřizovatel   50 55

13. Energie 383 425

14. Ostatní náklady 700 750

15. Přímé náklady na vzdělávání 4974 4974

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 1

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 4 294 6 735 6 695

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 480 713 781

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 3 609 5 524 5 524

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 132 0

7. Ostatní výnosy 205 366 390

8. Náklady - celkem 4 373 6 735 6 695

9. Opravy a udržování 88 93 94

10. Nákup drobného majetku 22 55 45

11. Nákup majetku DDHM 88 134 82

12. Osobní náklady - zřizovatel  29 54 59

13. Energie 130 212 249

14. Ostatní náklady 407 663 642

15. Přímé náklady na vzdělávání 3 609 5 524 5 524

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 6 810 0 6845 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 830 875

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 5 550 5560

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 40 20

7. Ostatní výnosy 390 390

8. Náklady - celkem 6 810 0 6845 0

9. Opravy a udržování 100 105

10. Nákup drobného majetku 45 50

11. Nákup majetku DDHM 90 95

12. Osobní náklady - zřizovatel  62 65

13. Energie 313 315

14. Ostatní náklady 650 655

15. Přímé náklady na vzdělávání 5550 5560

Název PO: Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 33 521 78 52 841 160 52 508 450

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 447 3 682 3 807 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 500 500 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 29 257 45 772 45 826 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 103 103 115 0

7. Ostatní výnosy 1 214 78 2 784 160 2 760 450

8. Náklady - celkem 32 157 18 52 341 101 52 508 362

9. Opravy a udržování 227 52 841 370 480 2

10. Nákup drobného majetku 16 96 156 0

11. Nákup majetku DDHM 278 300 120 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 18 5 49 20 74 67

13. Energie 967 6 1 797 21 1 910 138

14. Ostatní náklady 1 394 7 3 957 60 3 942 155

15. Přímé náklady na vzdělávání 29 257 45 772 45 826 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 55 526 490 54 103 510

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 010 4 060

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 48 576 46 933

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 2 940 490 3 110 510

8. Náklady - celkem 55 526 421 54 103 437

9. Opravy a udržování 480 3 490 3

10. Nákup drobného majetku 160 160

11. Nákup majetku DDHM 220 250

12. Osobní náklady - zřizovatel 74 72 74 77

13. Energie 2 100 167 2 200 175

14. Ostatní náklady 3 916 179 3 996 182

15. Přímé náklady na vzdělávání 48 576 46 933

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 24 763 389 44 242 930 41 032 1 275

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 672 0 3 831 0 3 792 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 21 302 0 34 019 0 34 144 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 4 395 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 789 389 1 997 930 3 096 1 275

8. Náklady - celkem 23 534 261 44 242 976 41 032 919

9. Opravy a udržování 95 59 508 90 543 104

10. Nákup drobného majetku 0 0 243 0 83 0

11. Nákup majetku DDHM 42 1 4 532 1 239 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 203 52 525 250 602 0

13. Energie 713 0 1 369 336 1 583 487

14. Ostatní náklady 1 179 149 3 046 299 3 838 328

15. Přímé náklady na vzdělávání 21 302 0 34 019 0 34 144 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 41 762 1 310 42 265 1 350

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 922 0 4 025 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 34 500 0 34 800 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 100 0 100 0

7. Ostatní výnosy 3 240 1 310 3 340 1 350

8. Náklady - celkem 41 762 1 031 42 265 1 097

9. Opravy a udržování 600 110 600 110

10. Nákup drobného majetku 80 0 80 0

11. Nákup majetku DDHM 300 10 300 10

12. Osobní náklady - zřizovatel 670 0 690 0

13. Energie 1 662 511 1 745 537

14. Ostatní náklady 3 950 400 4 050 440

15. Přímé náklady na vzdělávání 34 500 0 34 800 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 19 966 120 33 544 172 33 891 63

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 180 0 3 276 3 265 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 56 0 56 60 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 17 329 0 29 591 29 993 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0

7. Ostatní výnosy 401 120 621 172 633 63

8. Náklady - celkem 19 250 82 33 544 141 33 891 46

9. Opravy a udržování 147 429 400 0

10. Nákup drobného majetku 30 148 113 0

11. Nákup majetku DDHM 49 385 300 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 85 6 115 30 135 12

13. Energie 714 14 1 122 21 1 285 8

14. Ostatní náklady 896 62 1 754 90 1 665 26

15. Přímé náklady na vzdělávání 17 329 29 591 29 993 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 34 322 70 34695 70

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 350 0 3400 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 50 0 60 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 30 282 0 30595 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 640 70 640 70

8. Náklady - celkem 34 322 56 34695 56

9. Opravy a udržování 420 0 435 0

10. Nákup drobného majetku 135 0 147 0

11. Nákup majetku DDHM 350 0 350 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 145 15 145 15

13. Energie 1 315 13 1335 13

14. Ostatní náklady 1 675 28 1688 28

15. Přímé náklady na vzdělávání 30282 0 30595 0

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 22 507 0 37 345 0 42 641 579

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 232 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 22 507 37 345 37 636 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 1 773 579

8. Náklady - celkem 22 507 0 37 345 0 42 641 564

9. Opravy a udržování 320 50

10. Nákup drobného majetku 65 5

11. Nákup majetku DDHM 106 18

12. Osobní náklady - zřizovatel  285 0

13. Energie 1 490 203

14. Ostatní náklady 2 739 288

15. Přímé náklady na vzdělávání 22 507 37 345 37 636 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 42 800 579 42800 579

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 400 3400

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 37 600 37600

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 1 800 579 1800 579

8. Náklady - celkem 42 800 564 42800 564

9. Opravy a udržování 400 50 400 50

10. Nákup drobného majetku 60 5 60 5

11. Nákup majetku DDHM 100 10 100 10

12. Osobní náklady - zřizovatel  285 0 285 0

13. Energie 1 600 211 1700 211

14. Ostatní náklady 2 755 288 2655 288

15. Přímé náklady na vzdělávání 37600 37600

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 25 170 157 41 170 320 42 703 475

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 268 3 389 3 461 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 21 900 35 466 35 402 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 7 20 30 0

7. Ostatní výnosy 995 157 2 295 320 3 810 475

8. Náklady - celkem 24 148 75 41 170 320 42 703 475

9. Opravy a udržování 87 2 500 14 500 18

10. Nákup drobného majetku 13 77 75 0

11. Nákup majetku DDHM 79 285 2 255 4

12. Osobní náklady - zřizovatel  13 35 56 0

13. Energie 921 11 1 728 78 1 862 93

14. Ostatní náklady 1 135 62 3 079 226 4 553 360

15. Přímé náklady na vzdělávání 21 900 35 466 35 402 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 43 380 475 44 400 475

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 480 3 500

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 36 000 37 000

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 3 900 475 3 900 475

8. Náklady - celkem 43 380 475 44 400 475

9. Opravy a udržování 500 18 500 18

10. Nákup drobného majetku 75 75

11. Nákup majetku DDHM 300 4 300 4

12. Osobní náklady - zřizovatel  56 56

13. Energie 1 900 93 1 920 93

14. Ostatní náklady 4 549 360 4 549 360

15. Přímé náklady na vzdělávání 36 000 37 000

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 10 623 6 17 212 11 16 746 23

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 869 0 2 796 0 2 521 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 8 674 0 13 858 0 13 730 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 50 0 50 0

7. Ostatní výnosy 80 6 508 11 445 23

8. Náklady - celkem 10 403 0 17 123 7 16 746 13

9. Opravy a udržování 70 0 510 0 230 0

10. Nákup drobného majetku 6 0 43 0 35 0

11. Nákup majetku DDHM 27 0 100 0 165 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 45 0 110 0 153 0

13. Energie 680 0 1 005 5 1 098 11

14. Ostatní náklady 901 0 1 497 2 1 335 2

15. Přímé náklady na vzdělávání 8 674 0 13 858 0 13 730 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 17 300 25 17 500 26

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 800 0 3 000 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 14 000 0 14 000 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 50 0 50 0

7. Ostatní výnosy 450 25 450 26

8. Náklady - celkem 17 300 16 17 500 17

9. Opravy a udržování 250 0 300 0

10. Nákup drobného majetku 35 0 40 0

11. Nákup majetku DDHM 180 0 200 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  165 0 180 0

13. Energie 1 170 13 1 220 14

14. Ostatní náklady 1 500 3 1 560 3

15. Přímé náklady na vzdělávání 14 000 0 14 000 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 22 206 0 34 791 0 35 646 105

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 742 2 620 2 768 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 73 100 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 20 408 31 883 32 515 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 200 130 0

7. Ostatní výnosy 56 88 233 105

8. Náklady - celkem 21 878 0 34 791 0 35 646 56

9. Opravy a udržování 69 350 350 0

10. Nákup drobného majetku 23 70 90 0

11. Nákup majetku DDHM 17 204 160 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  0 0 71 0

13. Energie 677 1 200 1 402 56

14. Ostatní náklady 684 1 084 1 058 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 20 408 31 883 32 515 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 41 185 120 42 548 130

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 160 3076

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 37 785 39 108

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 100

7. Ostatní výnosy 240 120 264 130

8. Náklady - celkem 41 185 70 42 548 75

9. Opravy a udržování 400 410

10. Nákup drobného majetku 100 100

11. Nákup majetku DDHM 190 180

12. Osobní náklady - zřizovatel  80 90

13. Energie 1 480 70 1500 75

14. Ostatní náklady 1 150 1160

15. Přímé náklady na vzdělávání 37 785 39 108

Název PO: Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 12 663 49 20 719 105 20 197 105

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 959 2 939 3 059 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 114 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 10 180 17 127 16 548 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 248 283 218 0

7. Ostatní výnosy 276 49 370 105 372 105

8. Náklady - celkem 12 457 23 20 719 65 20 197 65

9. Opravy a udržování 52 385 399 0

10. Nákup drobného majetku 29 92 81 0

11. Nákup majetku DDHM 49 275 120 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 134 8 217 22 228 22

13. Energie 850 1 330 1 512 0

14. Ostatní náklady 1 163 15 1 293 43 1 309 43

15. Přímé náklady na vzdělávání 10 180 17 127 16 548 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 20 994 132 21102 134

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 207 3305

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 17 127 17127

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů 250 250

7. Ostatní výnosy 410 132 420 134

8. Náklady - celkem 20 994 99 21102 103

9. Opravy a udržování 430 440

10. Nákup drobného majetku 87 89

11. Nákup majetku DDHM 280 281

12. Osobní náklady - zřizovatel 290 38 320 40

13. Energie 1 450 1510

14. Ostatní náklady 1 330 61 1335 63

15. Přímé náklady na vzdělávání 17127 17127

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 23 521 415 36 593 780 37 132 626

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 798 0 4 207 0 4 329 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 85 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 18 956 0 28 655 0 28 672 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 350 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 767 415 3 381 780 4 131 626

8. Náklady - celkem 23 432 296 36 593 771 37 132 612

9. Opravy a udržování 343 0 402 0 502 0

10. Nákup drobného majetku 40 0 40 0 30 0

11. Nákup majetku DDHM 3 0 80 0 80 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  222 68 442 170 443 0

13. Energie 1 316 120 1 928 218 2 370 218

14. Ostatní náklady 2 552 108 5 046 383 5 035 394

15. Přímé náklady na vzdělávání 18 956 0 28 655 0 28 672 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 37 461 966 37132 626

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 662 0 4329 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 28 672 0 28672 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 4 127 966 4131 626

8. Náklady - celkem 37 461 966 37132 612

9. Opravy a udržování 502 0 502 0

10. Nákup drobného majetku 30 0 30 0

11. Nákup majetku DDHM 160 0 80 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  697 359 443 0

13. Energie 2 282 218 2370 218

Název PO: Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 22 979 0 174 0 37 110 0 470 0 38 484 0 551 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 796 0 0 0 3 911 0 0 0 4 201 0 0 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 19 575 0 0 0 32 230 0 0 0 32 772 0 0 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 608 0 174 0 969 0 470 0 1 511 0 551 0

8. Náklady - celkem 0 22 484 0 273 0 37 162 0 397 0 38 484 0 410

9. Opravy a udržování 0 461 0 2 0 602 0 3 0 732 0 5

10. Nákup drobného majetku 0 0 0 0 0 72 0 0 0 52 0 0

11. Nákup majetku DDHM 0 25 0 0 0 55 0 0 0 25 0 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  0 105 0 0 0 219 0 0 0 280 0 0

13. Energie 0 999 0 12 0 1 855 0 41 0 2 035 0 54

14. Ostatní náklady 0 1 319 0 259 0 2 129 0 353 0 2 588 0 351

15. Přímé náklady na vzdělávání 0 19 575 0 0 0 32 230 0 0 0 32 772 0 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 39 195 0 545 0 39 988 0 570 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 355 0 0 0 4 585 0 0 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 33 323 0 0 0 33 883 0 0 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 517 0 545 0 1 520 0 570 0

8. Náklady - celkem 0 39 195 0 471 0 39 988 0 496

9. Opravy a udržování 0 542 0 4 0 550 0 4

10. Nákup drobného majetku 0 70 0 0 0 70 0 0

11. Nákup majetku DDHM 0 110 0 0 0 120 0 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  0 280 0 0 0 282 0 0

13. Energie 0 2 176 0 50 0 2 317 0 58

14. Ostatní náklady 0 2 694 0 417 0 2 766 0 434

15. Přímé náklady na vzdělávání 0 33 323 0 0 0 33 883 0 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 29 195 498 45 467 950 45 574 1 260

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 516 3 826 3 824 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 63 340 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 26 024 40 561 39 373 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 103 103 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 552 498 977 950 2 377 1 260

8. Náklady - celkem 28 753 498 45 597 717 45 574 918

9. Opravy a udržování 239 280 374 9

10. Nákup drobného majetku 38 257 239 0

11. Nákup majetku DDHM 131 535 151 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  177 207 263 0

13. Energie 903 14 1 524 61 1 646 112

14. Ostatní náklady 1 241 484 2 233 656 3 528 797

15. Přímé náklady na vzdělávání 26 024 40 561 39 373 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 47 220 1 260 47 240 1 260

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 870 0 3 890 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 450 0 450 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 40 500 0 40 500 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 2 400 1 260 2 400 1 260

8. Náklady - celkem 47 220 0 920 47 240 925

9. Opravy a udržování 450 0 500 0

10. Nákup drobného majetku 240 0 240 0

11. Nákup majetku DDHM 320 0 270 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  285 0 290 0

13. Energie 1 690 120 1 700 125

14. Ostatní náklady 3 735 800 3 740 800

15. Přímé náklady na vzdělávání 40 500 0 40 500 0

Název PO: Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 30 211 916 49 761 2 560 50 559 2 700

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 759 0 5 644 5 751 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 330 0 880 160 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 24 340 0 39 827 39 508 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 2 112 916 4 290 2 560 5 300 2 700

8. Náklady - celkem 29 574 914 49 761 2 453 50 559 2 525

9. Opravy a udržování 144 22 415 40 315 40

10. Nákup drobného majetku 10 0 100 0 70 0

11. Nákup majetku DDHM -9 0 120 0 100 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  729 0 1 278 0 1 298 0

13. Energie 1 514 127 1 850 243 2 699 255

14. Ostatní náklady 2 846 765 6 171 2 170 6 569 2 230

15. Přímé náklady na vzdělávání 24 340 0 39 827 0 39 508 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 51 600 2 900 52 800 3 000

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 5 950 6 150

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 200 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 40 000 41 000

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 300 250

7. Ostatní výnosy 5 350 2 900 5 400 3 000

8. Náklady - celkem 51 600 2 650 52 800 2 725

9. Opravy a udržování 450 50 450 55

10. Nákup drobného majetku 80 0 100 0

11. Nákup majetku DDHM 100 0 100 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  1 400 0 1 450 0

13. Energie 2 750 300 2 800 320

14. Ostatní náklady 6 820 2 300 6 900 2 350

15. Přímé náklady na vzdělávání 40 000 41 000

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 31 772 612 56 015 907 50 273 1 008

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 554 7 310 0 6 802 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 554 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 25 057 39 472 0 39 275 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 322 5 723 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 1 839 612 3 510 907 4 196 1 008

8. Náklady - celkem 30 494 489 56 015 884 50 273 972

9. Opravy a udržování 321 36 573 40 465 10

10. Nákup drobného majetku 16 0 233 0 228 0

11. Nákup majetku DDHM 60 0 120 0 100 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 642 0 1 057 0 1 077 0

13. Energie 1 642 32 2 983 77 3 048 85

14. Ostatní náklady 2 756 421 11 577 767 6 080 877

15. Přímé náklady na vzdělávání 25 057 0 39 472 0 39 275 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 50 740 1 100 51120 1200

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 7 000 7050

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 39 500 39800

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 4 240 1 100 4270 1200

8. Náklady - celkem 50 740 1 065 51120 1170

9. Opravy a udržování 500 15 500 20

10. Nákup drobného majetku 230 230

11. Nákup majetku DDHM 110 110

12. Osobní náklady - zřizovatel 1 100 1130

13. Energie 3 200 150 3250 200

14. Ostatní náklady 6 100 900 6100 950

15. Přímé náklady na vzdělávání 39500 39800

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 099 1 11 420 0 11 428 20

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 788 1 180 1 222 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 249 10 118 10 109 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 24 0 0

7. Ostatní výnosy 62 1 98 97 20

8. Náklady - celkem 6 999 1 11 420 0 11 462 17

9. Opravy a udržování 100 130 150 0

10. Nákup drobného majetku 12 30 30 0

11. Nákup majetku DDHM 19 90 90 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 17 52 60 0

13. Energie 328 1 512 522 11

14. Ostatní náklady 274 488 501 6

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 249 10 118 10 109 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 11 565 20 11633 20

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 315 1333

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 10200

4. Přímé náklady na vzdělávání 10 150

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 100 20 100 20

8. Náklady - celkem 11 565 18 11633 18

9. Opravy a udržování 150 130

10. Nákup drobného majetku 30 35

11. Nákup majetku DDHM 80 90

12. Osobní náklady - zřizovatel  65 68

13. Energie 590 12 600 12

14. Ostatní náklady 500 6 510 6

15. Přímé náklady na vzdělávání 10150 10200

Název PO: Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 11 647 0 20 151 0 20 895 60

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 730 2 707 2 901 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 74 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 9 917 17 370 17 974 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 20 60

8. Náklady - celkem 11 647 0 20 151 0 20 895 60

9. Opravy a udržování 20 131 200 0

10. Nákup drobného majetku 102 138 55 0

11. Nákup majetku DDHM 39 171 30 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  87 110 79 0

13. Energie 971 1 681 1 771 54

14. Ostatní náklady 511 550 786 6

15. Přímé náklady na vzdělávání 9 917 17 370 17 974 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 21 450 60 21 750 45

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 430 3 550

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Přímé náklady na vzdělávání 18 000 18 200

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 20 60 45

8. Náklady - celkem 21 450 55 21 750 40

9. Opravy a udržování 309 300

10. Nákup drobného majetku 90 100

11. Nákup majetku DDHM 130

12. Osobní náklady  - zřizovatel 250 150

13. Energie 1 991 45 2 300 35

14. Ostatní náklady 680 10 700 5

15. Přímé náklady na vzdělávání 18000 18 200

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 7 877 0 12 755 0 12 893 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 698 0 1 224 0 1 216 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 7 013 0 11 227 0 11 409 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 166 0 304 0 268 0

8. Náklady - celkem 7 718 0 12 754 0 12 893 0

9. Opravy a udržování 29 0 273 0 257 0

10. Nákup drobného majetku 7 0 40 0 63 0

11. Nákup majetku DDHM 8 0 75 0 55 0

12. Osobní náklady - zřizovatel 92 0 162 0 178 0

13. Energie 192 0 353 0 376 0

14. Ostatní náklady 377 0 624 0 555 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 7 013 0 11 227 0 11 409 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 12 983 12 983

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 265 0 1 265 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 11 450 0 11 450 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 268 0 268 0

8. Náklady - celkem 12 983 12 983

9. Opravy a udržování 260 0 260 0

10. Nákup drobného majetku 63 0 63 0

11. Nákup majetku DDHM 55 0 55 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  200 0 200 0

13. Energie 400 0 400 0

14. Ostatní náklady 555 0 555 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 11 450 0 11 450 0

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 2

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 23 542 315 42 682 581 43 831 850

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 2 022 0 4 012 0 4 377 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 130 0 130 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 20 544 0 35 418 0 35 228 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 100 0 100 0

7. Ostatní výnosy 846 315 3 152 581 4 126 850

8. Náklady - celkem 24 373 50 42 541 524 43 831 553

9. Opravy a udržování 101 2 355 4 290 9

10. Nákup drobného majetku 41 0 100 0 100 0

11. Nákup majetku DDHM 56 0 198 0 100 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  61 0 175 0 257 0

13. Energie 1 065 13 1 603 67 1 939 242

14. Ostatní náklady 2 505 35 4 692 453 5 917 302

15. Přímé náklady na vzdělávání 20 544 0 35 418 0 35 228 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 44 900 870 45 500 880

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 4 600 0 4 700 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 36 000 0 36 500 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 100 0 100 0

7. Ostatní výnosy 4 200 870 4 200 880

8. Náklady - celkem 44 900 572 45 500 582

9. Opravy a udržování 310 12 350 12

10. Nákup drobného majetku 150 0 150 0

11. Nákup majetku DDHM 183 0 200 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  257 0 257 0

13. Energie 2 000 250 2 043 260

14. Ostatní náklady 6 000 310 6 000 310

15. Přímé náklady na vzdělávání 36 000 0 36 500 0

Název PO: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 3

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 9 476 14 699 15 697 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 1 738 2 617 3 163 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 6 037 10 044 10 044 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 102 280 0 0

7. Ostatní výnosy 1 599 1 758 2 490 0

8. Náklady - celkem 9 476 14 699 15 697 0

9. Opravy a udržování 313 412 400 0

10. Nákup drobného majetku 0 0 0 0

11. Nákup majetku DDHM 10 100 200 0

12. Osobní náklady - zřizovatel  562 696 1 380 0

13. Energie 671 991 991 0

14. Ostatní náklady 1 883 2 456 2 682 0

15. Přímé náklady na vzdělávání 6 037 10 044 10 044 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 16 374 16 494

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 572 3 692

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 10 044 10 044

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0

7. Ostatní výnosy 2 758 2 758

8. Náklady - celkem 16 374 16 494

9. Opravy a udržování 400 400

10. Nákup drobného majetku 0 0

11. Nákup majetku DDHM 200 200

12. Osobní náklady - zřizovatel  1 480 1 600

13. Energie 1 300 1 300

14. Ostatní náklady 2 950 2 950

15. Přímé náklady na vzdělávání 10 044 10 044

Název PO: SVČ ASTERIX

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 3

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 122 695 6 171 957 8 175 125 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 30 606 0 31 064 0 36 022 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 29 650 0 48 791 0 59 700 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 12 504 0 12 812 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 117 0 113 0 40 0

7. Ostatní výnosy 49 818 6 79 177 8 79 363 0

8. Náklady - celkem 117 538 6 177 299 8 175 125 0

9. Opravy a udržování 1 640 0 2 148 0 2 250 0

10. Nákup drobného majetku 71 0 258 0 235 0

11. Nákup majetku DDHM 469 0 1 140 0 1 300 0

12. Osobní náklady  92 837 2 139 026 2 136 058 0

13. Energie 5 189 0 8 598 1 8 553 0

14. Ostatní náklady 17 332 4 26 129 5 26 729 0

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 177 750 0 179 100 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 36 500 0 37 000 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 60 000 0 60 500 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 100 0 100 0

7. Ostatní výnosy 81 150 0 81 500 0

8. Náklady - celkem 177 750 0 179 100 0

9. Opravy a udržování 2 400 0 2 500 0

10. Nákup drobného majetku 250 0 300 0

11. Nákup majetku DDHM 2 300 0 2 300 0

12. Osobní náklady  136 500 0 137 000 0

13. Energie 8 800 0 9 000 0

14. Ostatní náklady 27 500 0 28 000 0

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČO 75139243

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 3

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 17 746 28 770 27 560

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 16 365 25 190 25 500

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 838 1 446

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů 530 700

7. Ostatní výnosy 543 1 604 1 360

8. Náklady - celkem 17 630 28 770 27 560

9. Opravy a udržování 281 479 410

10. Nákup drobného majetku 87 156 130

11. Nákup majetku DDHM 256 501 500

12. Osobní náklady  12 917 21 079 20 792

13. Energie 866 1 383 1 415

14. Ostatní náklady 3 223 5 172 4 313

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 29 390 30850

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 27 240 28570

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Dotace ze SR (KÚ MSK)

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 2 150 2280

8. Náklady - celkem 29 390 30850

9. Opravy a udržování 350 480

10. Nákup drobného majetku 130 150

11. Nákup majetku DDHM 465 470

12. Osobní náklady  21 685 22770

13. Energie 1 405 1480

14. Ostatní náklady 5 355 5500

Název PO: Městská knihovna Havířov

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 3

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 38 877 890 69 653 1 824 81 490 2 025

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 31 212 47 023 47 000

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 0 0 0

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 500 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 370 518 0

6. Zapojení fondů do výnosů 8 268 2 150

7. Ostatní výnosy 7 287 890 21 344 1 824 32 340 2 025

8. Náklady - celkem 34 362 282 70 828 649 82 810 705

9. Opravy a udržování 788 0 1 400 4 1 600 7

10. Nákup drobného majetku 53 80 80

11. Nákup majetku DDHM 371 450 320

12. Osobní náklady  13 592 241 24 414 393 27 197 468

13. Energie 2 637 0 4 890 5 390

14. Ostatní náklady 16 921 41 39 594 252 48 223 230

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 86 370 2 035 90 810 2 040

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 49 670 52 610

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 3 000 3 500

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 0 0

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 33 700 2 035 34 700 2 040

8. Náklady - celkem 87 690 715 92 100 750

9. Opravy a udržování 1 900 7 2 000 10

10. Nákup drobného majetku 90 100

11. Nákup majetku DDHM 400 450

12. Osobní náklady  28 600 473 30 550 500

13. Energie 6 500 7 000

14. Ostatní náklady 50 200 235 52 000 240

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Městské kulturní středisko Havířov

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 69 106 0 97 682 0 97 849 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 31 187 46 782 46 775

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 133

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 20 987 21 509 20 745

5. Dotace z jiných rozpočtů 1 948 3 012 2 976

6. Zapojení fondů do výnosů 2 2 703 5 012

7. Ostatní výnosy 14 982 23 676 22 341

8. Náklady - celkem 64 274 0 97 682 0 97 849 0

9. Opravy a udržování 462 1 311 816

10. Nákup drobného majetku 31 101 133

11. Nákup majetku DDHM 272 343 493

12. Osobní náklady  52 767 79 404 76 708

13. Energie 1 428 2 318 2 526

14. Ostatní náklady 9 314 14 205 17 173

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 94 440 0 94 810 0

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 48 920 49 286

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 23 323 23 323

5. Dotace z jiných rozpočtů 2 976 2 976

6. Zapojení fondů do výnosů 1 0

7. Ostatní výnosy 19 220 19 225

8. Náklady - celkem 94 440 0 94 810 0

9. Opravy a udržování 940 545

10. Nákup drobného majetku 111 109

11. Nákup majetku DDHM 390 356

12. Osobní náklady  75 790 76 656

13. Energie 2 185 2 190

14. Ostatní náklady 15 024 14 954

Příloha č. 3

Název PO: Sociální služby města Havířova

P.č. Ukazatel

Skutečnost 1.-8./2021 Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 3

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 42 585 524 69 843 810 73 488 880

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 37 600 62 769 61 218

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 2 530 9 978 14 477

4. Dotace ze SR (KÚ MSK)

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 4 985 524 7 074 810 12 270 880

8. Náklady - celkem 41 255 684 69 843 798 73 488 877

9. Opravy a udržování 1 188 26 3 464 26 4 000 10

10. Nákup drobného majetku

11. Nákup majetku DDHM 1 132 11 1 171 11 850 10

12. Osobní náklady  28 109 338 46 643 354 47 968 390

13. Energie 5 803 21 11 205 32 12 600 40

14. Ostatní náklady 5 023 288 7 360 375 8 070 427

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 75 542 990 78 237 1 070

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 62 707 64 837

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 13 000 11 000

4. Dotace ze SR (KÚ MSK)

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 12 835 990 13 400 1 070

8. Náklady - celkem 75 542 938 78 237 0 995

9. Opravy a udržování 4 500 10 4 600 10

10. Nákup drobného majetku

11. Nákup majetku DDHM 650 10 850 21

12. Osobní náklady  49 322 411 51 217 427

13. Energie 13 000 50 13 300 50

14. Ostatní náklady 8 070 457 8 270 487

Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Název PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost



Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč) Příloha č. 3

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 30 906 65 37 432 100 35 674 100

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 9 440 12 987 12 983

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 17 029 17 610 14 393

5. Dotace z jiných rozpočtů

6. Zapojení fondů do výnosů 12 30 1 525

7. Ostatní výnosy 4 425 65 6 805 100 6 773 100

8. Náklady - celkem 24 098 64 37 432 90 35 674 90

9. Opravy a udržování 101 428 350

10. Nákup drobného majetku 71 105 130

11. Nákup majetku DDHM 122 250 650

12. Osobní náklady  19 851 29 863 27 893

13. Energie 708 1 162 1 220

14. Ostatní náklady 3 245 64 5 624 90 5 431 90

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 36 525 120 37 840 130

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 14 000 14800

3. Příspěvek investiční - zřizovatel

4. Dotace ze SR (KÚ MSK) 15 500 16000

5. Dotace z jiných rozpočtů 30 40

6. Zapojení fondů do výnosů

7. Ostatní výnosy 6 995 120 7000 130

8. Náklady - celkem 36 525 100 37 840 110

9. Opravy a udržování 440 485

10. Nákup drobného majetku 150 165

11. Nákup majetku DDHM 290 320

12. Osobní náklady  28 000 28500

13. Energie 1 400 1500

14. Ostatní náklady 6 245 100 6870 110

Název PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2021 Návrh rozpočtu - r. 2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2021

Hlavní činnost Doplňková činnost

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Doplňková činnost



Důvodová zpráva:  

 

Finanční hospodaření územních samosprávných celků (dále jen ÚSC) a také hospodaření svazků 

obcí  se řídí jejich ročním  rozpočtem a rozpočtovým  výhledem  (§ 2 odst.(1) zák. č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů). Rozpočtový výhled 

je pomocným nástrojem ÚSC sloužícím pro střednědobé finanční plánování  rozvoje jeho 

hospodářství.  Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů  a přijatých závazků zpravidla 

na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje 

souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích  

a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.  

U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření ÚSC nebo svazku obcí po celou 

dobu trvání závazku  (§  3 odst. (2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů). 

 

V roce 2022 město dočerpá úvěr ve výši 200,00 mil. Kč. Úvěr je určen na financování  

,,Rekonstrukce/výměny výtahů v městských bytech v Havířově“. Úvěr byl schválen ZMH dne  

23. 9. 2019 usn. č. 230/8ZM/2019 a je čerpán od roku 2020. 

Úvěr ve výši 160,00 mil. Kč bude splacen v roce 2022. V roce 2022 bude město Havířov současně  

čerpat a také už i splácet pravidelnými splátkami úvěr ve výši 200,00 mil. Kč (rekonstrukce/výměna 

výtahů). Tento úvěr bude splacen k 20. 8. 2027. 

 

Přehled salda (příjmy-výdaje), které je vynulováno financováním (v tis. Kč): 

 

 Očekávaná 

skutečnost 
r. 2021 

Výhled 

r. 2022 

Výhled 

r. 2023 

Výhled 

r. 2024 

dlouhodobě přijaté 
úvěry 

 

+140 055,00 

 

+51 241,00 

 

0,00 

 

0,00 

uhrazené splátky 
přijatých úvěrů -104 830,00 -67 135,00 -35 295,00 -35 295,00 

změna stavu na 

bankovních 
účtech 

 

+41 865,00 

 

+189 596,00 

 

-169 955,00 

 

-208 455,00 

 

Financování 

 

+77 090,00 

 

+173 702,00 

 

-205 250,00 

 

-243 750,00 

Příjmy celkem 1 713 127,00 1 582 065,00 1 503 000,00 1 541 500,00 
Výdaje celkem 1 790 217,00 1 755 767,00 1 297 750,00 1 297 750,00 

 
Saldo 
(příjmy-výdaje) 

 

-77 090,00 

 

-173 702,00 

 

+205 250,00 

 

+243 750,00 

 

V Příloze č. 2 jsou uvedeny splátky jistin úvěrů a stav závazků z těchto úvěrů až do roku 2027. 



V předloženém výhledu není počítáno s investičními dotacemi a s tím souvisejícími 

investičními výdaji. K financování investičních výdajů může být využit i přebytek provozního 

salda. Zpracovaný rozpočtový výhled  do roku 2024 potvrzuje, že město Havířov je schopno  z 

vlastních zdrojů uhradit stávající dlouhodobé závazky z úvěrových smluv a zabezpečit běžný 

provoz města. 

 

 



Rozpočtový výhled do roku 2024 - souhrnná tabulka (v tis. Kč)

ř.
Druhové třídění 

dle rozp. skladby
Údaje 2018 2019 2020 2021 SR 2021 OS

2022 

výhled

2023 

výhled

2024 

výhled

1 1111 DPFO ze závislé činnosti 251 156 279 147 260 665 240 000 183 000 187 000 190 000 198 000

2 1112 DPFO OSVČ 5 789 7 573 4 181 2 700 9 300 9 000 9 000 9 000

3 1113 DPFO zvláštní sazba (srážková) 22 862 25 538 25 498 24 000 30 000 31 000 31 000 31 000

4 1121 DPPO 209 882 237 891 190 803 160 000 270 000 260 000 270 000 280 000

5 1122 DPPO za obce 26 985 24 732 23 899 26 281 25 058 27 226 23 900 23 900

6 1211 DPH 516 818 535 597 523 628 507 000 590 000 592 000 600 000 620 000

7 133 až 135 Místní poplatky 44 037 44 991 44 674 42 200 47 273 44 800 44 000 44 000

8 1361 Správní poplatky 14 017 13 495 12 046 13 370 14 052 14 530 12 100 12 100

1381 až 1385 Daně, poplatky v oblasti hazardních her 19 127 10 238 11 699 9 000 11 903 11 100 11 000 11 000

9 1511 Daň z nemovitosti 42 098 41 468 42 010 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000

10 1 Daňové příjmy 1 152 771 1 220 670 1 139 103 1 066 551 1 222 586 1 218 656 1 233 000 1 271 000

11 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody 28 321 21 409 22 761 12 362 17 619 12 545 13 000 13 000

12 22 Přijaté sankční platby a vratky 18 191 14 763 14 261 32 35 913 32 0 0

13 23

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 

nedaň. příjmy 11 416 12 592 12 541 19 150 13 019 33 668 15 000 15 000

14 24 Přijaté splátky půjček 9 276 12 194 3 189 2 067 6 057 15 836 0 0

15 2 Nedaňové příjmy 67 204 60 958 52 752 33 611 72 608 62 081 28 000 28 000

16 3 Kapitálové příjmy 9 269 6 836 3 490 2 500 9 134 2 000 2 000 2 500

17 41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery) 287 018 268 901 398 046 231 375 337 638 253 799 240 000 240 000

18 42 Investiční přijaté dotace (transfery) 58 265 51 303 102 911 141 611 71 161 45 529 0 0

19 z toho: 4112 dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 56 230 60 940 64 163 67 377 67 377 67 752 67 000 67 000

20 4 Přijaté dotace (transfery) 345 283 320 204 500 957 372 986 408 799 299 328 240 000 240 000

21 1+2+3+4 Příjmy celkem 1 574 527 1 608 668 1 696 302 1 475 648 1 713 127 1 582 065 1 503 000 1 541 500

22 50 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné 281 905 297 896 307 320 321 726 324 559 332 343 335 000 335 000

23 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 431 171 399 761 423 850 486 599 514 145 552 165 525 000 525 000

24 52 Neinvestiční trans. soukr. subj. 34 540 37 702 39 350 155 255 455 250 250

25 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 384 542 409 845 430 342 307 920 437 094 342 867 350 000 350 000

26 54 až 56

Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a 

půjčky obyv. 14 579 6 996 9 837 7 406 17 368 8 045 7 500 7 500

Příloha č. 1



Rozpočtový výhled do roku 2024 - souhrnná tabulka (v tis. Kč)

ř.
Druhové třídění 

dle rozp. skladby
Údaje 2018 2019 2020 2021 SR 2021 OS

2022 

výhled

2023 

výhled

2024 

výhled

27 58 a 59

Výdaje na náhrady a nezpůsobenou újmu a ostatní 

neinvestiční výdaje 18 172 378 124 961 50 079 159 047 80 000 80 000

28 5 Běžné výdaje 1 146 755 1 152 372 1 211 077 1 248 767 1 343 500 1 394 922 1 297 750 1 297 750

29
6

Kapitálové výdaje (výhled je bez investičních dotací) 375 213 303 524 405 186 467 227 446 717 360 845 0 0

30 5+6 Výdaje celkem 1 521 968 1 455 896 1 616 263 1 715 994 1 790 217 1 755 767 1 297 750 1 297 750

31 ř.21 - ř.30 SALDO Příjmů a Výdajů 52 559 152 772 80 039 -240 346 -77 090 -173 702 205 250 243 750

32 1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) 1 506 993 1 550 529 1 589 901 1 331 537 1 632 832 1 534 536 1 501 000 1 539 000

33 5 Běžné výdaje (provozní) 1 146 755 1 152 372 1 211 077 1 248 767 1 343 500 1 394 922 1 297 750 1 297 750

34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO 360 238 398 157 378 824 82 770 289 332 139 614 203 250 241 250

35 8123 Přijaté dlouhodobé půjčky 0 0 8 705 160 700 140 055 51 241 0 0

36 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 105 000 105 000 105 000 105 000 104 830 67 135 35 295 35 295

37 ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku -52 441 47 772 -16 256 -184 646 -41 865 -189 596 169 955 208 455

38 8 Financování -52 559 -152 772 -80 039 240 346 77 090 173 702 -205 250 -243 750

39 ř.21+ř.35 Příjmy veškeré (včetně dluhů) 1 574 527 1 608 668 1 705 007 1 636 348 1 853 182 1 633 306 1 503 000 1 541 500

40 ř.30+ř.36+ř.37 Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor) 1 574 527 1 608 668 1 705 007 1 636 348 1 853 182 1 633 306 1 503 000 1 541 500

41 ř.39-ř.40 Kontrolní saldo úplné (včetně financování) 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ř.34-ř.36 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů 255 238 293 157 273 824 -22 230 184 502 72 479 167 955 205 955

43 ř.10+ř.15+ř.19 Dluhová základna 1 276 205 1 342 568 1 256 018 1 167 539 1 362 571 1 348 489 1 328 000 1 366 000

44
ř.36+leasing položky 

5178+úroky pol. 5141
Dluhová služba 105 105 105 078 105 153 105 272 106 003 70 140 37 957 37 348

45 ř.44/ř.43 % Ukazatel dluhové služby v % 8,24 7,83 8,37 9,02 7,78 5,20 2,86 2,73

Příloha č. 1



Vývoj splátek jistin úvěrů, čerpání úvěrů a stav závazků z úvěrových smluv
(v tis. Kč)

Čerpání úvěrů
Skutečnost               

r. 2018

Skutečnost               

r. 2019

Skutečnost               

r. 2020

Schválený 

rozpočet      

r. 2021

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021

Výhled              

r. 2022

Výhled              

r. 2023

Výhled            

r. 2024

Výhled            

r. 2025

Výhled            

r. 2026

Výhled            

r. 2027

KB, a.s. 160,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. limit 400,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. limit200,00 mil. Kč 0,00 0,00 8 704,92 160 700,00 140 054,46 51 240,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem čerpání úvěru 0,00 0,00 8 704,92 160 700,00 140 054,46 51 240,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Splátky jistin úvěrů
Skutečnost               

r. 2018

Skutečnost               

r. 2019

Skutečnost               

r. 2020

Schválený 

rozpočet      

r. 2021

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021

Výhled              

r. 2022

Výhled              

r. 2023

Výhled            

r. 2024

Výhled            

r. 2025

Výhled            

r. 2026

Výhled            

r. 2027

KB, a.s. 160,00 mil. Kč 32 040,00 32 040,00 32 040,00 32 040,00 32 040,00 31 839,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. limit 400,00 mil. Kč 72 960,00 72 960,00 72 960,00 72 960,00 72 789,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. limit 200,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 294,16 35 294,16 35 294,16 35 294,16 35 294,16 23 529,20

Splátky jistin celkem 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 104 829,74 67 134,11 35 294,16 35 294,16 35 294,16 35 294,16 23 529,20

Skutečnost               

r. 2018

Skutečnost               

r. 2019

Skutečnost               

r. 2020

Schválený 

rozpočet      

r. 2021

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021

Výhled              

r. 2022

Výhled              

r. 2023

Výhled            

r. 2024

Výhled            

r. 2025

Výhled            

r. 2026

Výhled            

r. 2027

KB, a.s. 160,00 mil. Kč 127 959,95 95 919,95 63 879,95 31 839,95 31 839,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. limit 400,00 mil. Kč 218 709,74 145 749,74 72 789,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB, a.s. limit 200,00 mil. Kč 0,00 0,00 8 704,92 169 404,92 148 759,38 164 705,84 129 411,68 94 117,52 58 823,36 23 529,20 0,00

Závazky z úvěrů k 31.12. 

celkem
346 669,69 241 669,69 145 374,61 201 244,87 180 599,33 164 705,84 129 411,68 94 117,52 58 823,36 23 529,20 0,00

Závazky z úvěrů k 31.12.

Příloha č. 2
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   Č. j.: MMH/XXX/2022 

 Počet listů dokumentu: 17 

   Počet příloh: 3 

   Počet listů příloh: 5 

                                                                                                        Zn.: ZS/XX/ZMH/2021 
 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

usnesením č. XXX/XXZM/2021 ze dne XX.XX.2021 stanoví tyto: 

 

 

 

 

 

Zásady participativního rozpočtu města 

Havířova  
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Článek I 

Pojmy 

 

1. Participativní rozpočet („dále jen „PaRo“) je společný projekt Zastupitelstva města 

Havířova (dále jen „ZMH“) a občanů města, v rámci kterého je občanům města 

umožněno rozhodovat o části rozpočtu města. 

2. Občan města (dále jen „Občan města“) je fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve 

statutárním městě Havířov. 

3. Město (dále jen „Město“) je Statutární město Havířov. 

4. Projekt (dále jen „Projekt“) je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území  

a majetku Města a financovaná z PaRo. 

5. Návrh projektu (dále jen „Návrh“) je návrh Projektu v rámci PaRo, který musí mít 

lokální charakter a musí se týkat především Občanů části Města, na jejímž území má být 

realizován. 

6. Účastník PaRo (dále jen „Účastník PaRo“) je Občan města, který dosáhl věku 15 let     

a který v části Města, jíž se Návrh projektu týká, bydlí, i když zde nemá adresu trvalého 

pobytu. 

7. Realizátor projektu (dále jen „Realizátor projektu“) je příslušný odbor Magistrátu 

města Havířova (dále jen „MMH“), který byl pověřen realizací Projektu případně 

příspěvková organizace zřízena statutárním městem Havířov (dále jen „PO“) 

8. Navrhovatel projektu (dále jen „Navrhovatel projektu“) je Účastník PaRo, který podal 

Návrh. 

9. Koordinátor (dále jen „Koordinátor“) je zaměstnanec MMH, který zpracovává agendu 

koordinace PaRo. 

10. MKS Městské kulturní středisko, příspěvková organizace 

11. SSRZ Správa sportovních a rekreačních zařízení, příspěvková organizace 

 

 

Článek II 

Obecná ustanovení 

 

1. Informování Občanů města o PaRo probíhá průběžně po celý rok. Klíčová je první fáze, 

kdy bude využito všech prostředků, které má Město k dispozici, aby informovalo 

o zahájení PaRo takovým způsobem, který bude motivovat Občany všech částí Města 

k účasti v PaRo. 

 

2. Celková finanční částka, která bude určena na  PaRo bude vyčleněna v rámci návrhu 

rozpočtu Města na daný kalendářní rok. Tato finanční částka se stanovuje včetně DPH. 

 

3. Pro účely projektu PaRo bude vycházeno z částí Města (dále jen „část Města“), a to:  

• Město 

• Podlesí 

• Bludovice 

• Šumbark 

• Prostřední Suchá 

• Životice 
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• Dolní Suchá 

• Dolní Datyně 

 

4. Celkový finanční objem na Projekty realizované v rámci PaRo bude rozdělen na části 

Města dle počtu obyvatel k 1.1. následujícího kalendářní roku. 

 

5. Rozdělení finančních prostředků bude prezentováno zveřejněním níže vizualizované 

tabulky:   

 

 

Části města Počet 

obyvatel 

k 1.1…. 

% z celkového 

počtu obyvatel 

Celkový finanční 

objem 

Celkový finanční 

objem (zaokrouhlen 

na tis. Kč nahoru) 

Město x x x x 

Bludovice x x x x 

Podlesí x x x x 

Šumbark x x x x 

Prostřední Suchá x x x x 

Dolní Suchá x x x x 

Životice  x x x x 

Dolní Datyně x x x x 

Celkem x x x x 

 

Výpočet pro stanovení finančního objemu pro část Města: 

a) % z celkového počtu obyvatel = počet obyvatel části Města * 100/počet obyvatel 

celkem, 

b) celkový finanční objem části Města = % z celkového počtu obyvatel části Města  

* celkový finanční objem/100. 

 

6. Počet obyvatel bude vždy v následném kalendářním roce upraven podle aktuálního 

stavu k 1.1. a zároveň bude % poměr pro rozdělení celkové finanční částky vyčleněné 

v rámci návrhu rozpočtu Města na daný kalendářní rok, upřesněn novým propočtem, 

který bude uveřejněn na webových stránkách Města a zároveň předán občanským 

komisím. 

 

7. Do rozpočtu Návrhu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní) PaRo, bez 

ohledu na případné příjmy. 

 

8. Veškeré příjmy generované Projektem v rámci PaRo budou náležet do rozpočtu Města. 

 

9. Finanční prostředky každé části Města, uvedené ve Článku II, bod č. 4. a 5., budou 

navýšeny o objem nevyčerpané částky městské části předešlého kalendářního roku:  
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• V případě, že nebude realizován žádný Projekt za danou část Města, tak 

o celý objem finančních prostředků určených městské části na příslušný 

kalendářní rok (tj. bez převedených prostředků roku předešlého). 

• V případě, že na realizovaný Projekt za danou část Města byl Realizátorovi 

převeden finanční objem nižší, než byl přidělen dané části Města na aktuální 

kalendářní rok (tj. bez převedených prostředků roku předešlého), tedy 

o rozdíl mezi těmito částkami.  

 

Převod finančních prostředků může být uskutečněn pouze jednou, a to z předchozího 

kalendářního roku do roku aktuálního.  

 

10. Pracovní skupina MMH (dále jen „Pracovní skupina“) je sestavena z níže uvedených 

zástupců příslušných odborů MMH a příspěvkové organizace, a to:  

• odboru komunálních služeb 

• odboru životního prostředí 

• odboru územního rozvoje 

• odboru ekonomického 

• odboru školství a kultury 

• odboru stavebního řádu a památkové péče 

• Správy sportovních a rekreačních zařízení 

Koordinátor odešle žádosti výše uvedeným odborům a příspěvkovým organizacím na 

nominování člena/členů do Pracovní skupiny v termínu do 31.12.2021. Nejpozději do 

konání úvodní schůzky Pracovní skupiny předloží koordinátor seznam členů Pracovní 

skupiny ke schválení Radě města Havířova.  

 

 

Článek III 

Průběh procesu PaRo 

 

PaRo se skládá z navazujících a pravidelně se opakujících fází:  

 

a) informování Občanů města o novém ročníku PaRo, 

b) podávání Návrhů Účastníky PaRo, 

c) posuzování proveditelnosti Návrhů, 

d) hlasování Občanů města, 

e) realizace Projektů Městem. 

 

 

Článek IV 

Informování Občanů města o PaRo 

 

 

1. Informování proběhne prostřednictvím Radničních listů, webových stránek Města -  

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace, oficiálního facebookového profilu Města 

a informativních veřejných setkáních občanských komisí. 

 

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace,%20oficiálního
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2. V rámci MMH je vytvořeno kontaktní místo (kancelář koordinátora PaRo, 6. patro, 

kancelář B-603, telefonní kontakt: 596 803 198), které v průběhu realizace projektu 

PaRo: 

 

a) poskytuje konzultace k PaRo,  

b) distribuuje podklady pro podání Návrhů, 

c) slouží jako místo pro podávání Návrhů. 

 

3. Za informování je primárně zodpovědný Koordinátor, který na informační kampani 

spolupracuje s tiskovým mluvčím MMH. 

 

Článek V 

Podávání Návrhů 

 

Podávání Návrhů se řídí následujícími pravidly: 

 

1. Účastník PaRo může podat více Návrhů. 

 

2. Návrh musí podpořit písemně na formuláři (Příloha č. 2 - Podpisový arch) alespoň  

5 dalších Účastníků PaRo. 

 

3. Návrh se podává na předepsaném formuláři (Příloha č. 1 - Přihlašovací formulář). 
 

4. Součástí Návrhu je: 

a) název, 

b) anotace Návrhu (max. 200 znaků),  

c) popis Návrhu,  

d) charakteristika využitelnosti Návrhu Občany příslušné části Města,  

e) místo realizace Návrhu (včetně přesného určení nemovitosti, na které má být Návrh     

realizován),  

f) položkový rozpočet,  

g) podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu alespoň 5 dalších    

Účastníků PaRo v části Města, ve které má být Návrh realizován (Příloha č. 2  

 „Podpisový arch“),  

h) ilustrační obrázek v rozlišení 640 x 480 pix. max. 1 MB/1foto určený k prezentaci  

Návrhu na webových stránkách města https://www.havirov-city.cz/finance-dotace,  

jehož autorem je předkladatel Návrhu, který zašle obrázek na e-mail koordinátora ke 

zveřejnění (e-mailová adresa koordinátora je uvedena na webových stránkách města), 

i) v případě investičního Návrhu rovněž mapu a situační nákres místa, kde se má Návrh 

realizovat,  

j) datum podání Návrhu, 

k) jméno, příjmení a podpis Navrhovatele projektu. 

 

 

Článek VI 

Vhodné Projekty 

 

1. Návrh musí splňovat následující podmínky: 

 

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
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a) jeho realizace musí být v působnosti Města,  

b) investiční i neinvestiční Projekt (např. naučné stezky, kulturní akce typu slavností, 

drakiád atd.) musí být realizován pouze na nemovitosti Města,  

c) Projekt nesměřuje do bytového fondu Města, 

d) Projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů 

komerčního, náboženského a politického charakteru, 

e) nebudou podporovány:  

• projekty typu pouhého zpracování projektové dokumentace (tj. kdy je 

více než 50% rozpočtu Návrhu určeno na zpracování projektové 

dokumentace),  

• projekty týkající se opravy veřejného osvětlení,  

• projekty týkající se opravy veřejných komunikací, kdy je více než 50% 

rozpočtu Návrhu určeno na tyto opravy (silnic, chodníků), 

• projekty vyžadující změnu územního plánu. 

f) finanční prostředky z PaRo nebudou poskytnuty na propagaci, podávání, užívání 

a konzumaci návykových látek. 

 

2. Termín přijímání Návrhů je stanoven na období od 18. 1. do 28. 2. příslušného 

kalendářního roku. Tato informace bude zveřejněna dle Přílohy č. 3 prostřednictvím 

informačních prostředků uvedených v Článku IV bod 1.  

 

3. Formulář s Návrhem se podává následujícím způsobem: 

 

a) písemnou formou na adresu: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 

Havířov-Město (bude-li návrh doručován v obálce, viditelně ji označte textem 

„PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET“, 

 

b)  elektronicky e-mailem, na elektronickou adresu Koordinátora nebo na adresu   

e-podatelny: posta@havirov-city.cz, 

 

c) elektronicky prostřednictvím webového formuláře umístěného na webových   

stránkách https://www.havirov-city.cz/finance-dotace. V případě elektronického 

podání je nutné povinné přílohy naskenovat a k elektronickému podání připojit.  

 

4. Formuláře budou dostupné v elektronické verzi na webových stránkách 

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace nebo bude možné si je vyzvednout 

na podatelně MMH nebo na Kontaktním místě.  

 

5. Ověření majetkoprávních vztahů k nemovitosti umožňují veřejně dostupné on-line 

databáze Katastrálního úřadu - http://nahlizenidokn.cuzk.cz.  

DŮLEŽITÉ: vlastníka nemovitosti databáze zobrazí po opsání kontrolního textu 

v rámečku.  

Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být Návrh realizován, dotčena právním 

vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne 

Koordinátor nebo Ekonomický odbor MMH – oddělení rozpočtu a majetku.  

 

6. Koordinátor provádí formální kontrolu odevzdaných Návrhů. Zejména kontrolu uvedení 

všech údajů ve formuláři, doložení podpory 5 dalších Účastníků PaRo, přiložení všech 

povinných příloh.  

 

mailto:posta@havirov-city.cz
https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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7. V případě chybějících formálních náležitostí Návrhu bude do 14 kalendářních dnů 

po ukončení lhůty pro podávání Návrhů Navrhovatel projektu vyzván k jejich 

odstranění.  

 

8. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 7 kalendářních dnů od data odeslání výše uvedené 

výzvy, nebude Návrh zařazen do dalšího procesu posuzování. 

  

 

 

Článek VII 

Verifikace a hodnocení Návrhů  

1. Pracovní skupina na své úvodní schůzce rozdělí formálně bezvadné Návrhy mezi členy 

pracovní skupiny. Primárně se bude posuzovat fakt, který odbor nebo příspěvková 

organizace, by byla v případě schválení Návrhu projektu, realizátorem tohoto projektu. 

Výstupem této úvodní schůzky bude zápis, který bude všemi účastníky schůzky 

podepsán. 

 

2. Jednotliví členové Pracovní skupiny dále provádí na svých přidělených Návrzích 

v období 4 pracovních týdnů (dle časového harmonogramu – Příloha č. 3) kontrolu 

realizovatelnosti Návrhu, přičemž se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího 

rozpočtu Návrhu.  

 

      Posuzováno bude zejména: 

 

a) realizace v působnosti Města, 

b) majetkové poměry vztahující se k nemovitosti, na níž má být Návrh realizován, 

c) realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity Města, 

d) rozpočet Návrhu přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám. Bude-li zjištěn rozdíl 

mezi rozpočtem uvedeným v Návrhu a odhadovaným MMH, bude Navrhovatel 

projektu kontaktován Realizátorem projektu za účelem odstranění rozporů, s osobní 

účastí Koordinátora PaRo. V případě, že nebude možné dosáhnout shody, budou 

nadále u Návrhu uváděny náklady odhadované MMH, 

e) soulad se zákony a jiným právními předpisy. 

 

3. Výsledek kontroly Návrhů bude jednotlivými určenými členy Pracovní skupiny 

předložen Koordinátorovi formou interního sdělení, ve kterém bude Návrh označen jako: 

 

a) realizovatelný v podobě navržené Navrhovatelem projektu, 

b) realizovatelný v případě dílčích úprav (např. snížení nákladnosti, změna umístění, 

změna materiálu, atd.) po dohodě s Navrhovatelem projektu, 

c) nerealizovatelný. 

Určení členové Pracovní skupiny odpovídají za řádné odůvodnění o zařazení Návrhu do 

příslušné výše uvedené skupiny.  

 

4. V případě Návrhů zařazených ve skupině dle bodu 3 písm. b) tohoto článku je určený 

člen Pracovní skupiny ve spolupráci s Koordinátorem pověřen komunikovat 
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s Navrhovatelem projektu a nabídnout mu možnost konzultovat a upravit daný Návrh 

tak, aby se stal realizovatelným. V případě, že Navrhovatel projektu nebude souhlasit 

s úpravou Návrhu do podoby, která by umožňovala realizaci v souladu s těmito 

Zásadami, bude Návrh přeřazen do skupiny bodu 3 písm. c) tohoto článku. Ostatní 

Návrhy budou zařazeny k posouzení občanským komisím. 

 

5. Po konečném odborném posouzení Návrhů určenými členy Pracovní skupiny budou 

koordinátorem všechny realizovatelné Návrhy předány předsedům občanských komisí 

jednotlivých částí Města. 

 

6. Všechny Návrhy, které Pracovní skupina zařadila do skupiny bodu 3. písm. c) tohoto 

článku budou ihned po jejich projednání předloženy Radě města Havířova (dále jen 

„RMH“) na vědomí. 

 

 

 

Článek VIII 

Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými Návrhy 

 

1. Občanská komise, které byly předány Návrhy, si může pozvat na své zasedání 

Navrhovatele projektů, kteří si své Návrhy budou prezentovat (tzn. proč právě jejich 

Návrh by měl být zrealizovaný) popř. může svolat veřejné setkání Občanů dané části 

města. 

 

2. Občanská komise následně rozhodne o každém návrhu zvlášť, zda jej zařadí do 

veřejného hlasování a toto rozhodnutí zašle do 30 dnů od předání Návrhů MMH. 

Celkový počet Návrhů schválených pro zařazení do veřejného hlasování nesmí být více 

než 3.  

 

3. Všechny realizovatelné Návrhy zařazené do hlasování budou MMH prezentovány 

stejným způsobem, a to zveřejněním na webových stránkách https://www.havirov-

city.cz/finance-dotace; oficiálním facebookovém profilu Města a v Radničních listech. 

 

Článek IX 

Hlasování o Návrzích  

 

1. Hlasování bude probíhat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek 

v termínu od 1. 6. do 30. 6. Hlasování bude verifikováno unikátním PIN kódem, 

zaslaným hlasujícímu SMS zprávou, přičemž z každého mobilního telefonního čísla 

půjde hlasovat pouze jednou. Hlasování bude pro hlasujícího bezplatné. Anketa pro 

hlasování bude vytvořena vybranou firmou. 

 

2. V případě, že Občan města nemá možnost hlasovat prostřednictvím webových stránek, 

může se dostavit po předchozí telefonické domluvě na Kontaktní místo, kde mu bude 

umožněno elektronicky hlasovat s pomocí Koordinátora (6. patro, kancelář B-603, 

telefonní kontakt: 596 803 198). 

 

3. Pravidla pro hlasování: 

 

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
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a) hlasování se zúčastní Občané města,  

b) hlasování je anonymní, 

c) každý Občan města má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas. 

 

 

Článek X 

Výsledky hlasování 

 

1. Výsledky hlasování budou zpracovány pro každou část Města následujícím způsobem: 

 

a) sečtou se všechny kladné i záporné hlasy, na základě kterých bude sestaveno pořadí 

Návrhů z každé části Města, 

b) Návrh s nejvyšším počtem kladných hlasů po odečtení záporných za každou část 

Města bude určen k realizaci, 

c) Návrh, který má být realizován musí mít minimálně 50 kladných hlasů, 

d) pokud získají dva Návrhy za danou část Města stejný počet hlasů, realizuje se ten 

s vyšším rozpočtem, 

e) v případě, že skutečné finanční náklady na vítězný Projekt budou nižší než vymezená 

finanční částka pro danou část Města, bude možné realizovat  

i další Projekt v pořadí, pokud zbylá částka bude dostačující na jeho realizaci. 

 

2. Výstupem hlasování jsou Výsledky hlasování, které obsahují: 

 

a) počet hlasujících, 

b) seznam Návrhů doporučených k realizaci v následujícím kalendářním roce, včetně 

finančních prostředků jim přidělených. 

 

3. Na základě Výsledků hlasování je sestaven Seznam vítězných Návrhů  

k přípravě realizace. Seznam vítězných Návrhů je zveřejněn: 

 

a) na webových stránkách https://www.havirov-city.cz/finance-dotace, 

b) na oficiálním facebookovém profilu Města, 

c) v Radničních listech. 

 

 

Článek XI 

Realizace Projektů 

 

1. Vítězné Projekty vybrané Občany města v rámci PaRo sledují a administrují při jejich 

realizaci Koordinátor, Pracovní skupina, příslušné odbory MMH nebo příspěvková 

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení. 

 

2. Vítězný Projekt typu kulturních a zábavných akcí bude realizován prostřednictvím 

Ekonomického odboru MMH (tzn. vystavení objednávky, zálohové faktury) 

a jeho dalšími pokyny ve spolupráci s Navrhovatelem projektu.  

 

3. Vítězné Projekty budou financovány z rozpočtu Města.  

 

4. V případě, že při přípravě realizace Projektu dojde k vážným skutečnostem bránícím 

realizaci vítězného Projektu, nebude Projekt realizován a toto rozhodnutí bude 

https://www.havirov-city.cz/finance-dotace
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oznámeno Navrhovateli projektu. O této skutečnosti na základě podkladů Pracovní 

skupiny rozhodne RMH.   

 

5. Schválený projekt nelze měnit. Realizátor může udělat pouze menší úpravy po dohodě 

s navrhovatelem. O tom co je menší úprava rozhodne realizátor vítězného projektu. 

 

6. Pokud skutečné náklady včetně DPH na Projekt překročí stanovený finanční objem pro 

danou část města maximálně o 25%, rozhodne o jeho dofinancování ZMH. Při vyšším 

překročení než 25 % bude Projekt považován za nerealizovatelný. 

 

7. Na realizaci schváleného Projektu není právní nárok. 

 

8. Průběh realizace Projektu bude průběžně zveřejňován obvyklým způsobem dle Článku 

IV bod 1 koordinátorem na základě předložených podkladů příslušným odborem MMH 

realizujícím Projekt. 

 

Článek XII 

Vyhodnocení celého procesu PaRo 

 

1. Hodnocení každého ročníku PaRo proběhne ve spolupráci s Pracovní skupinou  

a předsedů občanských komisí, přičemž se zohlední jejich stanoviska a připomínky. 

Připomínky budou přijímány Koordinátorem v písemné i elektronické podobě. 

 

2. Hodnocení procesu se zaměří především na vyhodnocení těchto Zásad z hlediska: 

a) vstup veřejnosti do rozhodování, 

b) informační kampaň, 

c) činnost pracovní skupiny,  

d) spolupráce s předsedy občanských komisí,  

e) průběh a výsledky ankety hlasování, 

f) spolupráce při administraci a realizaci projektů příslušnými odbory MMH a PO. 

 

3. Vyhodnocení bude předloženo ZMH dle harmonogramu (Příloha č. 3 – Časový 

harmonogram PR). 

 

4. ZMH schválí alokaci vyčleněné částky na realizaci Projektů v následujícím kalendářním 

roce včetně převedených nevyužitých finančních prostředků jednotlivých částí Města po 

schválení návrhu rozpočtu Města. 

 

Článek XIII 

Závěrečné ustanovení 

 
Tyto Zásady ruší dosavadní Zásady participativního rozpočtu města Havířova schválené 
Zastupitelstvem města Havířova pod č. usn. XXX/XXZM/2021 ze dne XX.XX.2021, 
a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022. 
 
  
V Havířově dne 
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Ing. Josef Bělica, MBA  v. r.              Ing. Ondřej Baránek v. r.                                 

primátor města                          náměstek primátora  

                                                                                        pro ekonomiku a správu majetku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Příloha č. 1 
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PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 

 
KONTAKT NA NAVRHOVATELE      
 
 

DATUM PODÁNÍ NÁVRHU  

 

ČÍSLO NÁVRHU 

(NEVYPLŇUJTE) 

 

 

☐   PŘEDKLADATEL DOSÁHL VĚKU 15 LET * 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

 

ULICE  

 

ČÍSLO ORIENTAČNÍ  

 

MÍSTNÍ ČÁST  

 

TELEFON  

 

EMAIL  

 
*zaškrtnout 

SPECIFIKACE NÁVRHU 

NÁZEV  
(krátký, výstižný, zajímavý) 

 

 

 

ANOTACE 

(Stručnou anotaci použijeme pro prezentaci návrhu. 

Délka anotace max. 200 znaků.) 

  

 

 

 

 

 

                  
POPIS  
(Několik vět čeho se návrh týká a co je jeho cílem, 

proč jej navrhuji.) 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JAK VYUŽÍJÍ NÁVRH OBČANÉ 

MÍSTNÍ ČÁSTI  

 
(Krátký popis jak bude sloužit návrh občanům dané 

části, např. kolik osob jej využije, zda bude využíván 

sezónně nebo celoročně. Je-li realizace návrhu 

navržena v prostorách příspěvkové organizace města 

– např. škola, kulturní zařízení, knihovna, uveďte, 

jakým způsobem budou moci váš návrh využít občané 

místní části – otevírací hodiny a podobně.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTO REALIZACE 

 
(Co nejpřesněji popište místo, adresu, případně 

zmínku o tom, že mapka je doplněna jako příloha.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ 

NÁPADU 



15 
 

POLOŽKA POPIS POČET KUSŮ CENA ZA KUS CENA 

CELKEM V Kč 

včetně DPH 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
CELKOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ PROJEKTU:  

Přiložte také ilustrační obrázek (fotografii) k prezentaci návrhu. 

V případě investičního návrhu rovněž mapu a situační nákres místa realizace. 

 

 

 

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu 

Navrhovatel bere na vědomí, že město Havířov v souvislosti s podaným návrhem zpracovává jeho osobní údaje 

v rozsahu výše uvedeném, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona 110/2019 Sb.,  

o zpracování osobních údajů, za účelem realizace participativního rozpočtu, a to po dobu 5 let od výběru 

vítězného návrhu. V případě, že bude navrhovatelův návrh vybrán, po dobu 5 let od ukončení realizace 

vybraného projektu. Město Havířov prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně pro komunikaci 

mezi městem a navrhovatelem a nebudou poskytovány jiným subjektům. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

         podpis navrhovatele 

 
dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Příloha č. 2 
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PODPISOVÝ ARCH 
 
 
 

Podpisem tohoto souhlasu zároveň vyjadřujete podporu návrhu participativního rozpočtu města 

Havířova. 

 

PODPISOVÝ ARCH 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ADRESA BYDLIŠTĚ PODPIS 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Podpisový arch, který dokládá podporu minimálně 5 dalších občanů části města, kteří dosáhli věku 15 let. 

Zde navrhovatel svůj podpis neuvádí. 
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Příloha č. 3 

Časový harmonogram participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2022     

         

         

PROSINEC  

od  

15. 12. 2021 

LEDEN-ÚNOR 
BŘEZEN-

DUBEN DUBEN - 

KVĚTEN 
ČERVEN ČERVENEC SRPEN-ZÁŘÍ 

ŘÍJEN-

LISTOPAD 
PROSINEC 

18.1. - 28. 2. 

2022 

15. 3. - 18. 4. 

2022 

informování 

obyvatel města 

Havířova o PaRo 

podávání návrhů 

verifikace  

a zhodnocení 

návrhů pracovní 

skupinou MMH 

předání všech 

realizovatelných 

návrhů po 

formální  

i obsahové 

kontrole týkající 

se dané části 

města předsedům 

občanských 

komisi k výběru 

a diskuzi 

výběr návrhů 

hlasováním 

obyvatel 

zpracování  

a  

zveřejnění 

výsledků 

hlasování  

předložení 

vítězných 

návrhů RMH, 

ZMH 

možné zahájení 

realizace 

vítězných 

projektů 

vyhodnocení 

celého procesu 

a alokace 

financí do 

rozpočtu pro 

následující 

kalendářní rok 

zaslání nových 

zásad PaRo 

předsedům 

občanských 

komisí 
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Příloha č. 1 

Návrh 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

____________________________________________________ 
 
 

Obecně závazná vyhláška č. …./2021, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody 

mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov  

 

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 13. 12. 2021 usnesením č. …….  

usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku:  
 

    
Čl. 1 

Změna obecně závazné vyhlášky 
 

Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 
zřízených statutárním městem Havířov, se mění takto: 

 

V Čl. 4, odst. (2), II. Školský obvod MŠ je vymezen pro spádové mateřské školy: 

se zrušuje písmeno r) Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková 

organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Šumbark, U Jeslí 894/4. 

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno r) a dosavadní písmeno t) se označuje jako 

písmeno s). 
 
 

    Čl. 2 
    Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení 
na úřední desce Magistrátu města Havířova. 

 
                               
Ing. Josef Bělica, MBA                               
primátor města                                 

 

Mgr. Jana Feberová 

náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   

 

Sejmuto z úřední desky dne:   

 

Účinnost:   

 



Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

leden 18. 1. Novoroční koncert - "Ohnivá klasika" MKSH KD Leoše Janáčka
Slavnostní úvod do nového roku 

města
www.mkshavirov.cz

únor 3. 2. Ocenění dárců krve OŠK, MKSH Kino Centrum

Slavnostní předání ocenění 

dobrovolným dárcům krve spojené 

s kulturním programem

vstup zdarma
www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

únor 11. 2. Reprezentační ples statutárního města Havířova MKSH Společenský dům Havířov 

Společenský večer s programem 

a tombolou. Rozhodnutím RMH je 

výtěžek plesu věnován 

na humanitární účely.

www.mkshavirov.cz 

únor 18. 2. Mini Manga fest MK K-klub, ul. Šrámkova

Akce zaměřená na podporu 

čtenářství a rozšíření povědomí 

o devátém umění, tj. komiksu. 

Součástí přednáška, workshop, 

soutěže…

www.knihovnahavirov.cz

únor * Zimní turnaj SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
Bowlingový turnaj veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

březen 7. - 11. 3. Kolotoč dětského filmu MKSH Kino Centrum Dětský divák a filmový svět zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz

březen 28. 3. Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů OŠK, MKSH Společenský dům Havířov 

Slavnostní předání ocenění 

pedagogickým pracovníkům, 

družstvům/kolektivům, žákům 

www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

březen * Oscar 2022 MKSH Kino Centrum Oscarové filmy 2022 www.mkshavirov.cz

březen * Český lev - český film 2022 MKSH Kino Centrum Oceněné tituly Český lev 2022 www.mkshavirov.cz

březen 

- duben
* Šikmý kostel MK

Oddělení hudby a umění, ul. 

Svornosti

Beseda se spisovatelkou Karin 

Lednickou o knihách Šikmý kostel 1. 

a 2. díl

www.knihovnahavirov.cz

duben 8. 4. MISS RENETA

Klub přátel školy, 

Havířov–Pr. Suchá, 

SŠ Havířov-Pr. 

Suchá, 

MKSH -

spolupořadatel

KD Leoše Janáčka
Mezinárodní projekt soutěže krásy 

studentek středních škol
www.missreneta.cz 
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HARMONOGRAM VÝZNAMNÝCH CELOMĚSTSKÝCH AKCÍ V ROCE 2022 1

http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.knihovnahavirov.cz/
http://www.ssrz.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.mkshavirov.cz/
http://www.knihovnahavirov.cz/


Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

duben 8. - 10. 4. Svátky jara MKSH 

Společenský dům Havířov 

Kulturní dům Leoše Janáčka                           

Kino Centrum 

Kulturní program - připomínka 

tradic velikonočních svátků 
zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz 

duben 22. 4. Den Země                                        OŠK
náměstí Republiky a okolí, 

travnaté plochy

Program environmentální výchovy, 

přednášky, soutěže, prezentace 

ekologických neziskových 

organizací, naučné stezky 

vstup zdarma www.havirov-city.cz

duben 28. 4.

Ocenění osobností ve vybraných oblastech 

společenského života a udělení Ceny města Havířova 

za rok 2021

OŠK, MKSH KD Leoše Janáčka
Slavnostní předání oceněným 

s kulturním programem

www.havirov-city.cz,  

www.mkshavirov.cz 

duben 29.4. Výročí Ostravsko-opavské operace OKP kostel sv. Anny

Pietní akt při příležitosti 77. výročí 

Ostravsko-opavské operace (30. 4. 

1945)

zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

duben 30. 4. Majáles

gymnázium 

Komenského,

MKSH-technický 

spolupořadatel

náměstí Republiky Studentský Majáles vstup zdarma
www.havirov-city.cz; 

www.knih-havirov.cz

duben * Jarní turnaj SSRZ Sportovní hala Žákovská Badmin. turnaj smíšených dvojic
veřejně přístupný turnaj (startovné 

100 Kč/dvojice)
www.ssrz.cz

duben 

- květen
* Dětské odpoledne s BESIPem SSRZ Dětské dopravní hřiště

Zábavný program pro děti a rodiče s 

dopravní tématikou
vstup zdarma www.ssrz.cz

květen 1. 5. Havířovský májový den MKSH náměstí Republiky 

Kulturní program na náměstí 

Republiky s havířovskými 

interprety, spolky , kluby, atd.

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

květen 6.5. Den vítězství OKP
kostel sv. Anny + 10 pietních 

míst na území města

Pietní akt při příležitosti 77. výročí 

ukončení 2. světové války (8. 5. 

1945)

zahájení v 9:00 www.havirov-city.cz

květen 19. 5. Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty MK K-klub, ul. Šrámkova

Jiří Šebesta vytváří originální 

deskové hry, které si účastníci 

kromě prohlédnutí mohou také 

zahrát.

www.knihovnahavirov.cz

květen 28. 5. Den otevřených dveří SSRZ havířovská sportoviště
Seznámení s jednotlivými 

sportovišti SSRZ Havířov
vstup zdarma www.ssrz.cz
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Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

květen * Umělci ve filmu MKSH Kino Centrum Filmové portréty v umění www.mkshavirov.cz 

červen 25. - 26. 6. Den - pro dětí, historie, barev, pro všechny MKSH náměstí Republiky

Interaktivní zábavný program 

na náměstí Republiky k příležitosti 

Dne dětí a ukončení školního roku.                                   

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červen * utkání ALL STARS HLZŠ OŠK, ASTERIX Sportovní hala Slávie

Závěrečný turnaj Havířovské ligy 

základních škol, vč. vyhodnocení 

Havířovské ligy středních škol

vstup zdarma www.havirov-city.cz

červenec 7. 7. Výročí tragédie na Dole Dukla OKP

Památník v areálu 

Centrálního hřbitova 

v Havířově-Šumbarku

Pietní akt při příležitosti 61. výročí 

tragédie na Dole Dukla (7. 7. 1961)
zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

červenec * Pod amatérským nebem MKSH areál Letního kina
Festival havířovských amatérských 

divadel
www.mkshavirov.cz

červenec 

- srpen

týden v červenci 

a srpnu
Letní příměstský tábor

SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská Příměstské tábory www.ssrz.cz

červenec 

- srpen
* Beach volejbalový turnaj SSRZ Letní koupaliště Jindřich Amatérský turnaj v beachvolejbalu 

vstup dle platného ceníku Letního 

koupaliště Jindřich
www.ssrz.cz

červenec 

- srpen
* Triatlon SSRZ Letní koupaliště Jindřich Amatérský závod triatlonistů

vstup dle platného ceníku Letního 

koupaliště Jindřich
www.ssrz.cz

červenec 

- srpen
* Závod České skateboardové asociace

SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská Závod skateboardistů www.ssrz.cz

červenec 

- srpen

10.; 17.; 24.; 31. 

7.a 7.; 14. a 

21.8.

Léto s pohádkou MKSH park za KD Radost Hrané pohádky pro děti vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červenec 

- srpen

10.; 17.; 24.; 31. 

7.a 7.; 14.; 21.; a 

28. 8. 

Hudební léto MKSH park za KD Radost 

Koncerty dechových, folklórních, 

jazzových, folkových, popových 

a jiných orchestrů a jednotlivců 

+ interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červenec 

- srpen

14. a 28. 7.     11. 

a  25. 8.
Za kulturákem na dece MKSH louka za KD P. Bezruče 

Interaktivní odpoledne pro děti 

s hranou pohádkou 
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

srpen 6. 8. Životická tragédie MKSH, OKP Památník životické tragédie
Pietní akt při příležitosti 78. výročí 

životické tragédie (6. 8. 1944)
zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz
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Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

září 2. - 3.  9. Havířovské slavnosti MKSH areál Sportovní haly Slávie

Bohatý hudební program doplněný 

soutěžemi pro veřejnost. Tradiční 

městské slavnosti.

www.mkshavirov.cz 

září 8. 9. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb OSV náměstí Republiky

Prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb a návazných aktivit, hudební 

program

vstup zdarma www.havirov-city.cz

září 16. - 22. 9. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut OŠK náměstí Republiky

Prezentace neziskových organizací 

se zaměřením na ekologickou 

dopravu, sportovní aktivity 

související s ekologickou tématikou.

Pátek 17. 9. 2022 hlavní program na 

náměstí Republiky a přilehlých 

prostorách, vstup zdarma

www.havirov-city.cz

září * Den otevřených lezeckých stěn SSRZ areál Lázeňská lezecká stěna ve skateparku vstup zdarma www.ssrz.cz

říjen 26. - 27. 10. Kolotoč dětského filmu vol. 2 MKSH Kino Centrum Dětský divák a filmový svět zvýhodněné vstupné www.mkshavirov.cz

říjen 27. 10. Den vzniku samostatného československého státu OKP kostel sv. Anny

Slavnostní shromáždění 

u příležitosti 104. výročí vzniku 

republiky (28. 10. 1918)

zahájení v 10:00 www.havirov-city.cz

 říjen * Be2Can MKSH Kino Centrum
Filmové festivaly (Berlín, Cannes, 

Karlovy Vary, Benátky)
www.mkshavirov.cz

říjen * Závěrečný skate den pro děti
SSRZ, Skate klub 

Havířov, z. s.
areál Lázeňská závěrečný den pro děti akce pro veřejnost www.ssrz.cz

říjen *
beseda se synem Jana Wericha – Jiřím Werichem 

Petráškem
MK

oddělení pro dospělé, 

ul. Šrámkova
www.knihovnahavirov.cz

listopad 11. 11. Den válečných veteránů OKP kostel sv. Anny

Pietní akt k připomínce 

významného dne (ukončení 

1. světové války)

zahájeni v 11:00 www.havirov-city.cz

listopad 26. 11. Rozsvícení městského vánočního stromu MKSH náměstí Republiky 
Slavnostní zahájení Vánočního 

městečka
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

listopad 26. 11. Den pro dětskou knihu MK
oddělení pro děti, 

ul. Svornosti

Program na podporu dětského 

čtenářství – beseda s umělcem, 

tvoření, čtení.

www.knihovnahavirov.cz
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Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

listopad

-prosinec
25. 11. - 23. 12. Vánoční městečko MKSH náměstí Republiky 

Prodejní jarmark s kulturním 

programem, ukázky tradic a zvyků, 

výtvarné dílny, připomínka tradic 

vánočních svátků .

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

prosinec
31. 12. 2022 / 1. 

1. 2023
Silvestrovsko - novoroční ohňostroj MKSH náměstí Republiky Oslava příchodu nového roku. vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

Legenda: *  

MK Městská knihovna Havířov
MKSH Městské kulturní středisko Havířov
SSRZ Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
KD kulturní dům
MMH Magistrát města Havířova
OŽP odbor životního prostředí
OKS odbor komunálních služeb
OÚR odbor územního rozvoje
OŠK odbor školství a kultury
OKP odbor kancelář primátora
OSV odbor sociálních věcí

Změna programů a termínů vyhrazena. Termíny uvedené v harmonogramu celoměstských akcí mohou být z organizačních a nepředvídaných důvodů upraveny. Nastane-li takový případ, budou občané města o této skutečnosti 

informováni prostřednictvím webových stránek pořadatele akce.

termín akce bude upřesněn pořadatelem akce na jeho webových stránkách
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         Č.j:   

     Počet listů dokumentu:  

                                             Počet příloh:                  

         Počet listů příloh:  

   

 Zn.: ZS/     /ZMH/2021 

Zastupitelstvo města Havířova 

usnesením čís. ……. ze dne ……. stanovilo tímto tyto: 
 

 

 

      

 

      

Z Á S A D Y 
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

 

Článek I 

Účel zásad 

 

Účelem těchto Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova (dále jen 

„Zásady“) je stanovení jednotného a závazného postupu při poskytování peněžních prostředků 

formou dotace z rozpočtu statutárního města Havířova, vymezení dotovaných oblastí činností, 

stanovení podmínek a pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí dotace, povinností 

příjemců dotací a způsobu vyúčtování a kontroly čerpání poskytnutých dotací. 

 

2. Důvodem poskytování dotací je podpora a rozšíření kulturních, sportovních, volnočasových 

sociálních, vzdělávacích, bezpečnostně-preventivních a dalších typů přínosných  

a hodnotných aktivit realizovaných na území města Havířova nebo jinak propojených 

s městem a jeho občany; podpora činností a projektů, které rozšíří a obohatí nabídku vyžití 

obyvatel města Havířova nebo slouží k jeho výrazné propagaci.  

 

Článek II 

Výklad pojmů 

 

Pro účely těchto Zásad se rozumí: 

a) dotací – peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova právnické 

nebo fyzické osobě na stanovený účel,  

b) programem pro poskytování dotací (dále jen „Dotační program“) – souhrn věcných, 

časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v Dotačním 

programu, 

c) poskytovatelem dotace – statutární město Havířov, 

d) žadatelem o dotaci – plně svéprávná fyzická osoba, fyzická osoba podnikající na základě 

živnostenského listu zákona nebo právnická osoba, jejímž zřizovatelem není město Havířov a 

která podala žádost o dotaci, 

e)   příjemcem dotace – žadatel o dotaci, který uzavřel s poskytovatelem dotace písemnou    

  veřejnoprávní smlouvu, na základě které byla poskytnuta dotace, 

černé písmo = původní text 

červené písmo = návrh změn  
 

Okomentoval(a): [MD1]: Není účel zásad, ale důvod, proč obec 

poskytuje dotace a ten de facto vyplývá ze zákona o obcích - § 35, 

odst. 2, písm. í) 
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f) příslušnou komisí – komise Rady města Havířova (dále jen „RMH“), jejíž oblast působení se 

shoduje s oblastí dotovaných činností, na něž je žádána dotace, 

g) projektem – konkrétní, zpravidla jednorázová akce, krátkodobého, časově vymezeného 

charakteru (soustředění, soutěž, seminář, kulturní, sportovní či jiné vystoupení, výstava apod.), 

h) činností – obvyklé celoroční aktivity / provoz žadatele o dotaci,  

i) příslušným odborem Magistrátu města Havířova – odbor Magistrátu města Havířova (dále 

jen „MMH“), do jehož kompetence spadá problematika poskytování dotací v konkrétní oblasti 

dotované činnosti, na niž je dotace žádána, 

j) žádostí o dotaci – písemná žádost o dotaci na předepsaném formuláři dle pokynů v článku V 

těchto Zásad, 

k) závěrečnou zprávou – popis průběhu dotované aktivity dotovaného Projektu / Činnosti a 

závěrečné zhodnocení Projektu / Činnosti, které jsou součástí Závěrečného vyúčtování, 

l) závěrečným vyúčtováním – finanční vypořádání dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.  

č. 250/2000 Sb.“), tj. přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků  

a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele, předložený 

na předepsaném formuláři dle pokynů v článku IX těchto Zásad, 

m) nezpůsobilé výdaje – výdaje, na které nemůže být dotace použita, specifikované v čl. III 

těchto Zásad. 

 

Článek III 

Obecná ustanovení  

 

1. Na poskytnutí dotace nemá žadatel právní nárok. 

2. Dotace se poskytuje na účel určený žadatelem v žádosti o dotaci podané v souladu  

se Zásadami nebo na účel určený v Dotačním programu, vyhlášeném poskytovatelem dotace. 

3. Dotační program poskytovatel vyhlašuje dle potřeb a finančních možností města. Dotační 

program schvaluje Zastupitelstvo města Havířova (dále jen “ZMH“) a je zveřejňován nejpozději 

30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na úřední desce města Havířova umožňující 

dálkový přístup. Každý Dotační program se řídí individuálními podmínkami, které jsou v něm 

stanoveny. 

4. Dotovaný Projekt nebo Činnost jsou realizovány zpravidla na území města Havířova, 

pro občany města Havířova nebo občany, kterým bylo změněno trvalé bydliště z důvodu 

umístění do zařízení sociálních služeb mimo území města. Pokud se realizace Projektu či 

Činnosti odehrávají mimo území města Havířova, musí mít přínos pro reprezentaci města a být 

v jeho veřejném zájmu.  

5. Dotace se poskytuje na realizaci Činností nebo Projektů v příslušném kalendářním roce a lze 

ji použít pouze na úhradu provozních a jiných výdajů, které splňují tyto podmínky: 

a) jsou v souladu s účelovým určením dotace (splňují účel poskytnuté dotace určený ve 

veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace),  

b) mají přímou souvislost s realizací podporované Činnosti či s přípravou a realizací 

podporovaného Projektu a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,  

c) jsou účetním případem příslušného období, na které byla dotace poskytnuta, byly řádně 

zavedeny do účetnictví, jsou jasně specifikované a identifikovatelné a byly příjemcem 



 

 

 3 

uhrazeny do doby Závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace; dotaci lze použít i na úhradu 

výdajů, které byly uskutečněny před uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 

a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným ve veřejnoprávní smlouvě,  

d) nejsou vyloučeny těmito Zásadami nebo příslušným Dotačním programem jako 

nezpůsobilé výdaje. 

6. Dotaci město Havířov neposkytuje na níže uvedené účely a poskytnutá dotace nesmí být na tyto 

účely použita, a to ani z části (nezpůsobilé výdaje): 

a) činnost politických stran a hnutí a aktivity spojené zejména s jejich propagací, včetně 

volebních kampaní těchto subjektů, ani žádné jiné politické aktivity,  

b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tj. na umělecká díla, nemovitosti a movitý 

majetek s pořizovací cenou nad 40 000 Kč (např. automobily), nejde-li o investiční dotaci, 

c) pořízení majetku nesouvisejícího s dotovaným projektem či činností (např. vybavení 

kanceláří a místností),  

pořízení jakéhokoliv majetku a věcí osobní potřeby, vč. majetku a věcí, které úzce nesouvisí 

s dotovaným Projektem nebo Činností,  

d) daně, daňové odpisy, poplatky a odvody, pokuty a sankce příjemce, vč. úhrady daně 

plátcům daně z přidané hodnoty, pokud mají nárok na odpočet daně  

na vstupu, bez ohledu na to, zda si tento nárok uplatnili, 

e)  splátky půjček, leasingové splátky, úhrady dluhů, s výjimkou zaplacení úvěru nebo půjčky 

čerpané příjemcem dotace na pokrytí nákladů dotované Činnosti nebo dotovaného Projektu, 

pokud se koná dříve, než je dotace městem poskytnuta, 

f) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, 

úroky, manka a škody, bankovní poplatky, provize a pojištění majetku, pokud pojištění 

nesouvisí s dotovaným Projektem, 

g) mzdy, odměny a obdobná peněžitá nebo věcná plnění funkcionářům členům statutárních či 

jiných orgánů příjemce dotace za výkon těchto činností, vč. vlastníků příjemce dotace, (pro 

účely těchto Zásad nejsou za funkcionáře považováni trenéři či vedoucí zájmových kroužků 

ZŠ a SŠ a rozhodčí),  

h) pronájmy a podnájmy bytů a jiných soukromých obytných prostor sloužících k bydlení nebo 

ubytování v rámci dotace poskytnuté na celoroční Činnost příjemce, jsou-li poskytovány 

ve městě Havířově a sousedních obcích, 

i) služby telekomunikační (telefon, internet, internetové nebo satelitní TV apod.), právní, 

účetní, auditorské a daňové,  

j) cestovní náhrady, vyjma: 

• úhrady jízdného v hromadných dopravních prostředcích na základě dokladů 

vystavených dopravcem, 

• přepravy osobními automobily na základě pravidel určených a doložených vnitřním 

předpisem příjemce dotace, při Projektech a aktivitách souvisejících s Činností příjemce 

pořádaných mimo území města Havířova. Sazba na 1 km jízdy může v takovýchto 

případech činit maximálně 5 Kč/km, 

k) stravování, vč. jakéhokoliv občerstvení či pohoštění (jídla a nápojů) a doplňků stravy, 

s výjimkou účetních dokladů vystavených poskytovatelem služeb v pohostinství při 

Projektech a aktivitách souvisejících s Činností příjemce pořádaných mimo území města 

Havířova, 
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l) nákup tabákových výrobků a alkoholických nápojů, 

m) nákup věcných darů, s výjimkou věcných cen do 500 Kč/kus v soutěžích, které jsou součástí 

podporovaného Projektu nebo Činnosti,  

n) poskytování peněžitých darů, 

o) nákup věcí osobní potřeby, jejichž povaha nesouvisí s dotovanou činností nebo projektem, 

p) Projekty či Činnost zahrnující hazardní hry definované zákonem č. 186/2016 Sb., zákon 

o hazardních hrách. 

 

7. Ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace nesmí mít žadatel vůči městu Havířov, jeho 

příspěvkovým organizacím a jeho obchodním společnostem, ani vůči státu závazky po lhůtě 

splatnosti.  

8. Poskytovatel dotace požaduje vyúčtování poskytnuté dotace. Nepoužité nebo nesprávně 

použité peněžní prostředky je žadatel příjemce povinen vrátit do 14 dnů od podání vyúčtování. 

ve lhůtách dle čl. IX, odst. 8. těchto Zásad. 

9. Účel použití poskytnuté dotace a termín, v němž bude účelu dosaženo, lze v průběhu roku 

změnit výhradně se souhlasem orgánu města Havířova, který o poskytnutí dotace rozhodl. 

10. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který nepředložil Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté 

v předchozím období, případně nevrátil nesprávně použité prostředky ve stanoveném termínu. 

11. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, včetně položkové specifikace využití dotace, se 

v souladu se zákonem č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, zveřejňují v Registru smluv umístěného na https://smlouvy.gov.cz/. 

 

Článek IV 

Oblasti dotovaných Činností 
 

Město Havířov poskytuje dotaci na Projekty a Činnost žadatelů v těchto oblastech:  

1. v sociální oblasti zejména na: 

1.1. Činnost registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. (kód „RS“), 

především na: 

a) odborné sociální poradenství, 

b) služby sociální péče, 

c) služby sociální prevence.          

1.2. Projekty a Činnost na podporu aktivit související se sociální oblastí (kód „S“), 

především na: 

a) podporu dobrovolnictví na území města Havířova,  

b) volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi ohrožené 

sociálním vyloučením, seniory a osoby se zdravotním postižením, 

c) podporu celoroční činnosti svépomocných organizací. 

 

2. ve sportovní oblasti (kód „TV“) zejména na: 

a) organizování sportovních soutěží, 

b) účast na sportovních soutěžích (např. soutěžní poplatek, doprava), 

c) Činnost registrovaných sportovních subjektů (např. nájmy, mzdy, odměny a obdobná 

Okomentoval(a): [MD2]: Viz písm. c) 

https://smlouvy.gov.cz/
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     plnění kvalifikovaných trenérů mládežnických celků), 

d) Činnost zájmových sportovních kroužků na havířovských středních školách, 

e) volnočasové sportovní aktivity havířovských středních škol,  

f) organizování akcí masového charakteru propagujících sport a tělesnou výchovu,  

g) údržbu, opravu a neinvestiční obnovu stávajících sportovišť, jsou-li v majetku žadatele  

a souvisejí s dotovaným Projektem,  

h) nákup neinvestičního materiálového vybavení stávajících sportovišť souvisejícího 

s konkrétním dotovaným Projektem,  

i) pronájem zařízení k provozování daného sportovního odvětví, 

j) Činnost preventivní a záchrannou při sportovní a rekreační činnosti. 

 

3. v kulturní oblasti (kód „K“) zejména na: 

a) organizování kulturních akcí a přehlídek na úrovni města, regionu, republiky či 

mezinárodní úrovni, 

b) účast na soutěžích, 

c) pravidelnou celoroční činnost kulturních subjektů, 

d) umělecký rozvoj a tvorbu havířovských občanů a zájmových spolků v oblasti tvůrčí 

činnosti všech uměleckých žánrů, 

e) uměleckou tvorbu občanů z jiných měst směřovanou k propagaci města Havířova, 

f) Činnost a Projekty neziskových organizací zaměřené na pořádání volnočasových aktivit 

s kulturní tématikou pro občany města, především pro děti a mládež.  

 

4. ve školské oblasti (kód „Š“) zejména na: 

a) organizování akcí havířovských středních škol (výstavy, přehlídky, koncerty, soutěže), 

b) Činnost zájmových kroužků na havířovských středních školách,  

c) vzdělávání seniorů,  

d) organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Havířova,  

e) podporu talentovaných žáků a studentů (mimo oblast sportu a kultury), 

f) organizování akcí výchovnéhoě vzdělávacího charakteru pro havířovskou veřejnost, 

g) Činnost a Projekty neziskových organizací zaměřené na pořádání volnočasových aktivit 

pro občany města v okruzích nepříslušejících do jiných dotovaných oblastí především pro 

děti a mládež v oblasti ekologické, historické a etické výchovy. 

 

5. v oblasti partnerských vztahů (kód „P“) zejména na: 

a) organizování akcí společenského, kulturního, sportovního či jiného charakteru  

s partnerskými městy města Havířova, 

b) Projekty krátkodobých výměnných programů s partnerskými městy města Havířova,  

c) propagaci města Havířova v partnerských a potenciálních partnerských městech města 

Havířova, 

d) podporu Činnosti a Projektů havířovských subjektů realizovaných se záměrem propagace 

města Havířova v zahraničí. 

Okomentoval(a): [MD3]: Ekologie = ŽP 

Okomentoval(a): [MD4]:  záležitost kultury 

Okomentoval(a): [MD5]: v původním znění se dubluje s písm. 

d)  
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6. v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence (kód „PKD“) zejména na: 

a) podporu Činností a Projektů zaměřených na rizikové skupiny občanů, občany ohrožené 

sociálně patologickými jevy a společensky nepřizpůsobivé občany, 

b) podporu Činností a Projektů zaměřených na snižování kriminality ve městě. 

 

7. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zejména na: 

a) podporu Činností a Projektů v rámci integrovaného záchranného systému (kód „IZS“), 

b) podporu Činností a Projektů v rámci zdravotnictví (kód „Z“), 

c) podporu Činností a Projektů na ochranu životního prostředí (kód „ŽP“), 

d) podporu Činností a Projektů zaměřených na bezpečnost v silničním provozu (kód 

„BESIP“). 

 

Článek V  

Postup žadatele při podání žádosti o poskytnutí dotace  

 

1. O poskytnutí dotace žadatel žádá formou písemné žádosti na předepsaném formuláři „Žádost 

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova“, ke kterému doloží předepsané 

doklady v rozsahu přílohy č. 1 těchto Zásad. a vyplněný formulář „Položkový rozpočet 

projektu / činnosti“.  

2. Zásady a formuláře k žádostem o poskytnutí dotace jsou k dispozici: 

a) na webových stránkách města Havířova https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-

kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova  

v části Životní situace, 

b) na odboru školství a kultury MMH. 

 

3. Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na níže uvedenou adresu v těchto termínech:  

a) do 31. 10. -  1. dotační kolo  - žádost o poskytnutí dotace na Činnost nebo plánovaný               

                                                  akce či Projekty pro následující kalendářní rok,  

b) do 31. 3.  -   2. dotační kolo  - žádost o poskytnutí dotace přednostně na činnost nebo  

                                                  plánované akce či Projekty, jehož realizace   

                                                  proběhne v daném kalendářním roce,  

nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak.   

 

Adresa pro doručování žádostí o poskytnutí dotace:  

Magistrát města Havířova 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

ID datové schránky: 7zhb6tn 

       E-mail: posta@havirov-city.cz 

 

4. Žádost o poskytnutí dotace se považuje za včas doručenou poskytovateli dnem jejího předání 

k přepravě provozovateli poštovních služeb (rozhoduje otisk úředního razítka), osobním 

podáním na podatelně MMH, okamžikem dodání datové zprávy do datové schránky MMH nebo 

okamžikem doručení žádosti v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem.  

Žádost o poskytnutí dotace, včetně položkového rozpočtu, doručí žadatel v písemné formě dle 

Okomentoval(a): [MD6]: nefunkční odkaz 

Okomentoval(a): [MD7]: viz čl. II, písm. g) 

Okomentoval(a): [MD8]: viz čl. II, písm. g) 

https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
mailto:posta@havirov-city.cz
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předchozího bodu se všemi požadovanými přílohami a následně také ve formátu Excel 

na e-mailovou adresu MMH. 

5. Žádosti doručené mimo termíny uvedené v odstavci 3. tohoto článku, nebudou řešeny 

samostatně, ale společně s žádostmi o dotaci v nejbližším termínu pro předkládání žádostí 

o poskytnutí dotace, vyjma řešení nepředvídaných situací a krizových stavů.  

6. Žádosti o dotaci žadatelé označí kódem příslušné oblasti dle článku IV těchto Zásad. 

7. Žádosti o poskytnutí dotace, včetně příloh, se žadatelům nevracejí. 

 

Článek VI 

Rozhodování o žádosti o poskytnutí dotace 

 

1. Příslušný odbor MMH prověří formální náležitosti podané žádosti. V případě zjištěných 

nedostatků neprodleně písemně vyzve žadatele k jejich odstranění. K odstranění zjištěných 

nedostatků stanoví žadateli přiměřenou lhůtu.  

Nebudou-li nedostatky žadatelem odstraněny ve stanovené lhůtě, bude žádost o poskytnutí 

dotace vyřazena příslušným odborem MMH z dalšího projednávání. O této skutečnosti bude 

žadatel písemně vyrozuměn do 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro odstranění 

nedostatků. 

2. O poskytnutí dotace rozhodují podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, orgány města Havířova takto:  

2.1. RMH rozhoduje o poskytnutí dotace jednomu žadateli v daném kalendářním roce do  

        50 tis. Kč, 

2.2.  Zastupitelstvo města Havířova rozhoduje o poskytnutí dotace jednomu žadateli v daném     

        kalendářním roce nad 50 tis. Kč. 

3. Před rozhodnutím v orgánech města Havířova doporučují případné neschválení či schválení 

dotace, včetně její výše, věcně příslušné komise RMH. 

4. Vyrozumění o neposkytnutí dotace obdrží žadatel do 30 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu 

města Havířova.  

5. Informace o poskytnutí dotace bude do 30 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu města 

Havířova zveřejněna na webových stránkách města Havířova https://www.havirov-

city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-

mesta-havirova v části Životní situace. 

6. V případě, že při schválení dotace v orgánech města Havířova dojde ke schválení jiné částky, 

než byla výše požadované dotace, musí žadatel upravit položkový rozpočet přiložený k žádosti 

o dotaci vyplněním formuláře „Upravený položkový rozpočet“.  

O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu 

o poskytnutí dotace.  

Upravený položkový rozpočet žadatel doručí v písemné formě a e-mailem dle pokynů 

příslušného odboru MMH. 

 

Rozhodne-li poskytovatel, že část schválené dotace může být použita na platy hráčů nebo 

poplatek za nákup či hostování hráčů, určí její maximální výši, do které může být tato 

schválená část dotace použita. 

7. Žadatelům, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace v požadované výši, se ustanovení bodu 

6. tohoto článku netýká. Přílohu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bude v tomto 

Okomentoval(a): [MD9]: dubluje se s bodem 1. tohoto článku 

Okomentoval(a): [MD10]: Dáno do souladu (množné číslo) 

s bodem 7. tohoto článku 

Okomentoval(a): [MD11]: Neplatný odkaz 

https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova


 

 

 8 

případě tvořit fotokopie vyplněného formuláře Položkový rozpočet, který byl předložen 

s žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova. 

8. Písemná veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace  

a žadatelem bude poskytovatelem dotace vyhotovena do 60 dnů od rozhodnutí příslušného 

orgánu o poskytnutí dotace nebo od doručení upraveného položkového rozpočtu dle konkrétní 

výše schválené dotace.  

 

Článek VII 

Povinnosti příjemce dotace 

 

1. Příjemce dotace je povinen: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na účel uvedený ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace a v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace dle ustanovení příslušné 

veřejnoprávní smlouvy a těchto Zásad, 

b) čerpat poskytnutou dotaci v souladu s příslušnou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí 

dotace a platnou právní úpravou, a to hospodárně, efektivně a účelně, 

c) realizovat Projekt nebo dotovanou Činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,  

d) vést čerpání poskytnuté dotace v účetní evidenci odděleně, přičemž:  

• na všech originálech jednotlivých účetních dokladů, které prokazují použití dotace, 

uvést značku smlouvy o poskytnutí dotace a text „Dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova“. V případech, kdy je částka hrazená z dotace nižší než celková částka 

uvedená na dokladu, má příjemce povinnost na originál účetního dokladu uvést také 

výši částky, která byla použita na náklady hrazené z dotace, 

• čerpání dotace musí být doloženo účetními doklady a tyto musí být v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, úplné, průkazné, 

srozumitelné a vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Čestné prohlášení 

příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů dotace není 

považováno za průkazný účetní doklad, 

e) dodržet povinnou propagaci a publicitu Projektu či Činnosti dle článku VIII těchto Zásad, 

f) oznámit písemně poskytovateli dotace prostřednictvím příslušného odboru MMH 

neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu svých identifikačních údajů 

uvedených v žádosti o poskytnutí dotace nebo ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace a všechny změny související s čerpáním dotace,  

g) oznámit písemně poskytovateli dotace prostřednictvím příslušného odboru MMH 

neprodleně, nejpozději však do 14 dnů skutečnosti, které mohou mít za následek jeho 

přeměnu nebo zrušení s likvidací jako právnické osoby; v případě přeměny oznámit jeho 

právního nástupce, zda má zájem, aby na jeho právního zástupce přešla práva  

a povinnosti z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a zda bude zachováno účelové 

užití dotace,  

h) neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů, oznámit příslušnému odboru MMH, že 

byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, v němž bude příjemce dotace označen 

jako dlužník, 

i) předložit poskytovateli dotace před přeměnou nebo zrušením právnické osoby vyúčtování 

dotace dle článku IX, bodu 1. těchto Zásad nastane-li tato skutečnost před datem, který byl 

pro vyúčtování stanoven dle článku IX, bodu 1. těchto Zásad, nebude-li dohodnuto jinak, 

j) uvádět v případných smlouvách uzavřených na dodávku zboží nebo služeb hrazených 
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z poskytnuté dotace pro svého dodavatele tyto povinnosti: 

- spolupůsobit při výkonu kontroly použití dotace,  

- uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění uzavřené smlouvy s příjemcem 

dotace po dobu 5 let od prvního dne roku následujícího po dni poskytnutí plnění, 

j) předložit poskytovateli dotace Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v termínu dle 

článku IX, bodu 1. těchto Zásad. 

2. Příjemce dotace nesmí bez souhlasu poskytovatele dotace movitý majetek pořízený z dotace 

zcizit (prodat, darovat) nebo vyřadit po dobu nejméně 5 let ode dne nabytí majetku 

do vlastnictví, nejde-li o věci, které jsou předem určeny k darování a předměty spotřební 

povahy s dobou použitelnosti kratší než 1 rok. 

Článek VIII 

Povinnosti příjemce při prezentaci poskytovatele dotace a použití loga města    

 

1. Příjemce je povinen v průběhu realizace podpořeného Projektu či Činnosti prokazatelným,  

vhodným způsobem informovat veřejnost o poskytnutí dotace statutárním městem Havířov  

a prezentovat statutární město Havířov jako poskytovatele dotace minimálně v tomto rozsahu: 

a) informovat veřejnost o poskytnutí dotace statutárním městem Havířov na svých webových 

stránkách a na svých stránkách na sociálních sítích, jsou-li zřízeny, umístěním loga 

statutárního města Havířova buď v sekci partneři, nebo přímo u podporovaného Projektu,  

a uvedením informace, že Projekt či Činnost je finančně podporována z rozpočtu 

statutárního města Havířova, případně informovat veřejnost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířova také tiskovou zprávou, 

b) umístit na propagačních materiálech a klubovém oblečení hrazených z dotace poskytnuté 

z rozpočtu statutárního města Havířova logo statutárního města Havířova nebo text: 

„Projekt………….. (název akce) je finančně podporován statutárním městem Havířov“ 

nebo „Činnost ………......... (název příjemce dotace) je finančně podporována statutárním 

městem Havířov“,   

c) umožnit účast zástupců statutárního města Havířova na aktivitách Projektu či při Činnosti 

příjemce dotace, 

d) doručit poskytovateli dotace na jeho žádost bez zbytečného odkladu zprávu o své Činnosti 

nebo o realizaci dotovaného Projektu. 

2.   Příjemce dotace na Projekt či Činnost převyšující částku 100 000 Kč je dále povinen: 

a) uvádět na propagačních materiálech (např. billboardy, roll-upy, plakáty, letáky či inzeráty) 

souvisejících s realizací projektu či činností logo statutárního města Havířova  

a informaci, že jde o aktivitu, která byla podpořena poskytovatelem dotace např. použitím 

textu: „Projekt………….. (název akce) je finančně podporován statutárním městem 

Havířov“ nebo „Činnost ………......... (název příjemce dotace) je finančně podporována 

statutárním městem Havířov“, 

b) v prostorách realizace Projektu či činnosti umístit po dobu konání Projektu či činnosti 

reklamní panel, nebo obdobné zařízení s logem poskytovatele dotace a informaci o podpoře 

Projektu či činnosti poskytovatelem dotace, např. použitím textu: „Projekt………….. 

(název akce) je finančně podporován z rozpočtu statutárního města Havířova“ nebo 

instalací loga města Havířova, 

c) v rámci veřejných akcí, v tiskových a výročních zprávách, při tiskové konferenci či 

vystoupení příjemce dotace v televizním, nebo rozhlasovém vysílání, vždy uvést statutární 

Okomentoval(a): [MD12]: Pro účely těchto zásad nadbytečné. 

Okomentoval(a): [MD13]: Původně písm. b) 

Okomentoval(a): [MD14]: Přesunuto do písm. b) odst. 1 a 

upraveno 

Okomentoval(a): [MD15]: Musely by v každé tělocvičně být 

reklamní panely všech subjektů, které tam sportují a dostaly dotaci… 



 

 

 10 

město Havířov jako poskytovatele dotace a vyjma vystoupení v rozhlasovém vysílání, také 

vždy připojit logo statutárního města Havířova, 

d) v případě zakoupení přístrojového či jiného vybavení financovaného z dotace poskytnuté 

z rozpočtu statutárního města Havířova nad 40 000,00 Kč (dlouhodobý hmotný majetek - 

DHM), označit na viditelném místě pořízený majetek umístěním loga města Havířova nebo 

textu obsahujícího informaci o dotaci poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova, 

a to do 7 dnů od uvedení pořízeného majetku do užívání a ponechat ji nainstalovanou po 

celou dobu jeho využitelnosti. 

3. Příjemce dotace na projekt či činnost převyšující částku 200 000 Kč je dále povinen: 

a) v případě dotace na projekt poskytnout Městskému informačnímu centru Havířov (dále jen 

„MIC“) písemnou informaci o konání projektu, a to v termínu nejméně 30 kalendářních 

dnů před zahájením projektu; tuto informaci zašle příjemce na e-mailovou adresu 

info@havirov-info.cz; MIC zajistí zveřejnění informace v kalendáři akcí na svých 

webových stránkách; shodnou informaci ve stejném termínu poskytnout tiskovému 

oddělení odboru Kancelář primátora MMH (dále „tiskové oddělení“) zasláním 

na e-mailové adresy tiskmluv@havirov-city.cz a redakce@havirov-city.cz, 

b) v případě dotace na činnost poskytnout tiskovému oddělení nejméně dvakrát ročně, 

v termínu do 31. 5. a do 31. 10. písemnou informaci o své činnosti, tuto informaci příjemce 

zašle na e-mailové adresy  tiskmluv@havirov-city.cz a redakce@havirov-city.cz; tiskové 

oddělení zajistí případné zveřejnění informace.   

 

4. Při použití loga města Havířova postupuje příjemce dotace v souladu se Statutem užívání loga 

města Havířova a stanoveným manuálem, zveřejněnými na https://www.havirov-

city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova, 

na webových stránkách města, přičemž subjekty, které použijí logo z důvodu tohoto 

ustanovení těchto Zásad, nemusí žádat o udělení souhlasu s použitím loga města. 

5. Příjemce dotace je povinen doložit způsob prezentace statutárního města Havířova, a to jako 

povinnou součást Závěrečného vyúčtování realizovaného Projektu či Činnosti. Prezentaci 

poskytovatele dle odst. 1 písm. a) a odst. 2 a 3 tohoto článku doloží příjemce fotodokumentací 

(minimálně 4 fotografie), e-mailovou korespondencí či jinou průkaznou formou (např. 

výstřižek z novin, propagační letáček, vytištěný sken obrazovky). 

6.  Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených v tomto článku 

Zásad, jsou neuznatelnými náklady.   

 

Článek IX 

Vyúčtování a vrácení poskytnuté dotace 

 

1. Příjemce dotace je povinen doručit poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování poskytnuté 

dotace na předepsaném formuláři do 2 měsíců po ukončení dotovaného projektu nebo činnosti, 

nejpozději však do 25. 1. následujícího kalendářního roku, neurčí-li poskytovatel dotace 

jinak. 

Závazný termín pro vyúčtování poskytnuté dotace bude v jednotlivých případech 

stanoven veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.  

2. Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace obsahuje tabulku „Přehled výdajů“, ve které budou 

výdaje z poskytnuté dotace seřazeny chronologicky vzestupně dle data provedené platby. 

3. Vyplnění tabulky „Přehled výdajů“ může být příjemcem dotace nahrazeno předložením účetní 

sestavy, ve které budou výdaje z poskytnuté dotace řazeny stejně jako v tabulce „Přehled 

výdajů“.    

Okomentoval(a): [MD16]: Nelze zkontrolovat, proto je 

zbytečné ukládat. 

Okomentoval(a): [MD17]: nahrazeno znění v písm. d) v bodě 

1. tohoto článku  

Okomentoval(a): [MD18]: cesty, kde byly různé dokumenty 

uloženy se již několikrát změnily a na základě této skutečnosti pak 

zůstane v zásadách neplatný odkaz, proto jsme volili tento způsob 

Okomentoval(a): [MD19]: Upraveno dle textu schváleného ve 

VS 

mailto:info@havirov-info.cz
mailto:tiskmluv@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
mailto:tiskmluv@havirov-city.cz
mailto:redakce@havirov-city.cz
https://www.havirov-city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-kancelar-primatora/potrebuji-vyridit/pouziti-loga-statutarniho-mesta-havirova
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4. Vyúčtování dotace se považuje za včas doručené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě 

provozovateli poštovních služeb (rozhoduje otisk úředního razítka), osobním podáním 

na podatelně MMH, okamžikem dodání datové zprávy do schránky MMH statutárního města 

Havířova (ID: 7zhb6tn) nebo okamžikem doručení vyúčtování v elektronické podobě 

s uznávaným elektronickým podpisem. 

5. Vyúčtování poskytnuté dotace doručí příjemce dotace v písemné formě na formuláři 

„Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace“ se všemi požadovanými přílohami fyzicky, 

případně elektronicky, na adresu poskytovatele dotace uvedenou v článku V, bodě 3. těchto 

Zásad.  

Formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách města https://www.havirov-city.cz/odbor-

skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-

havirova. (v části Životní situace). 

6. K vyúčtování poskytnuté dotace doloží příjemce kopie účetních dokladů v listinné nebo 

elektronické podobě. Tyto doklady musí být nebo čitelné, naskenované  řádně chronologicky 

seřazené dle bodu 5. tohoto článku a označené číselnou řadou dle data provedené platby 

tak, aby jejich řazení odpovídalo zápisu v tabulce „Položkové vyúčtování“ „Přehled 

výdajů“, případně v doložených účetních sestavách (viz bod 1. tohoto článku). v elektronické 

podobě (CD, e-mail, datová schránka), aby mohl poskytovatel posoudit správnost čerpání 

poskytnutých finančních prostředků a správnost Závěrečného vyúčtování dotace.  

7. Doklady uvedené v tabulce „Položkové vyúčtování“ ve formuláři „Závěrečné vyúčtování 

poskytnuté dotace“ příjemce dotace seřadí chronologicky dle jednotlivých položek a stejným 

způsobem je seřadí v listinné i či elektronické podobě.  

7. Součástí vyúčtování bude také informace a doklad o provedené propagaci města v souladu 

s článkem VIII těchto Zásad (fotografie nebo jiná průkazná forma). 

8. Pokud příjemce nevyčerpá poskytnutou dotaci, je povinen vrátit nevyčerpanou část dotace zpět 

na účet města Havířova, a to takto: 

a) provede-li příjemce vyúčtování dotace v kalendářním roce, v němž byla dotace 

poskytnuta, vrátí nevyčerpanou část dotace na výdajový účet města  

č. 27-1721604319/0800 do 7 kalendářních dnů od předložení Závěrečného vyúčtování 

poskytovateli dotace;  

b) provede-li příjemce vyúčtování dotace v lednu následujícího kalendářního roku, vrátí 

nevyčerpanou část dotace na příjmový účet města č. 19-1721604319/0800  

do 31. 1. následujícího roku.  

Jako variabilní symbol platby uvede příjemce vždy své IČO, bylo-li mu přiděleno. 

9. Příjemce dotace, který zastřešuje více sportovních oddílů, je povinen v příloze vyúčtování 

poskytnuté dotace uvést, jakou konkrétní částku dotace tyto jednotlivé oddíly získaly, včetně 

jejího členění. a na jaké výdaje ji použily. 

10. Závěrečné vyúčtování dotací podléhá: 

a) administrativnímu ověření - jako prvotnímu prověření správnosti vyúčtování po jeho 

doručení příslušnému odboru MMH,   

b) hloubkovému ověření  - následujícímu po administrativním ověření; hloubkové ověření 

proběhne do konce kalendářního roku, v němž bylo vyúčtování doručeno, 

c) veřejnosprávní finanční kontrole - prováděné na základě vždy u subjektů dle odstavce 

6 5 písm. b) § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

Okomentoval(a): [MD20]: Původně bod 2. 

Okomentoval(a): [MD21]: Původně bod 3. 

Okomentoval(a): [MD22]: Původně bod 4. 

Okomentoval(a): [MD23]: Původně bod 5. Nahrazeno zněním 

bodu 6. 

Okomentoval(a): [MD24]: Původně bod 6. 

Okomentoval(a): [MD25]: Původně bod 7. 

Okomentoval(a): [MD26]: Původně bod 8. 

https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
https://www.havirov-city.cz/odbor-skolstvi-kultury/potrebuji-vyridit/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova
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některých zákonů, ve znění pozdějších novel (zákon o finanční kontrole) a na základě 

výsledků hloubkového ověření.  

Kontrolu může poskytovatel dotace provést u příjemců dotace z rozpočtu statutárního 

města Havířova během čerpání dotace a po dobu 5 let od realizace Projektu nebo od 

úhrady nákladů na Činnost příjemce dotace.  

Článek X 

Veřejnosprávní finanční kontrola čerpání a využití poskytnuté dotace 

   

1. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se 

na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

2. Kontrolu může město Havířov provést u příjemců dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova během čerpání dotace a po dobu 5 let od realizace Projektu nebo od úhrady nákladů 

na Činnost příjemce dotace.  

3. Příjemce dotace je povinen: 

a) spolupůsobit při výkonu kontroly, 

b) umožnit poskytovateli dotace provedení průběžné a následné kontroly použití 

poskytnutých prostředků, 

c) umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly faktické realizace Projektu nebo 

Činnosti na místě. 

 

4. Příjemce dotace je povinen předložit ke kontrole své účetnictví v tomto rozsahu: 

a) v případě dotací na Činnost - celé své účetnictví, 

b) v ostatních případech - všechny účetní doklady vztahující se ke konkrétnímu Projektu. 

 

Článek XI X 

Sankce 

 

1. Neoprávněné použití nebo nevrácení dotace ve stanoveném termínu (zadržení dotace)  

je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb. Pokud se příjemce dotace 

dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel dotace postupuje dle § 22 zák.  

č. 250/2000 Sb.  

2. Neoprávněným použitím dotace je: 

a) porušení povinností stanovených právním předpisem nebo veřejnoprávní smlouvou  

o poskytnutí dotace, 

b) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty 

a stanovené veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, 

c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byla dotace použita. 

3. Příjemce dotace, který v případě zjištění nedostatků při použití dotace nereagoval na výzvu 

k provedení opatření k nápravě nebo na výzvu k vrácení dotace nebo její části dle § 22 odst. 6 

zák. č. 250/2000 Sb., porušil rozpočtovou kázeň a je povinen ve stanoveném termínu provést 

odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města Havířova ve výši neoprávněně 

použitých nebo zadržených prostředků, včetně souvisejícího penále. 

4. Za prodlení s odvodem je příjemce, který rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále 

ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

Okomentoval(a): [MD27]: Původně bod 9. 

Okomentoval(a): [MD28]: Přesunuto z čl. X, odst. 2. 

Okomentoval(a): [MD29]: Přesunuto do čl. IX, odst. 11., písm. 

c) 

Okomentoval(a): [MD30]: Přesunuto do čl. IX, odst. 11., písm. 

c)  

Okomentoval(a): [MD31]: Vyplývá ze zákona 
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5. Poskytovatel dotace může požadovat po příjemci dotace vrátit celou dotaci zpět, pokud:  

a) uvedl ve své žádosti o poskytnutí dotace nepravdivé údaje, které sloužily jako podklad pro 

rozhodnutí příslušného orgánu města o stanovení výše dotace,  

b) neumožnil poskytovateli dotace řádné provedení kontroly.  

 

Článek XII XI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto Zásady ruší dosavadní Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Havířova schválené Zastupitelstvem města Havířova usnesením čís. 210/8ZM/2019 ze dne  

23. 09. 2019  ze dne 15. 6. 2015, č. usn. 199/5ZM/2015, a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.  

2. Při vyúčtování dotací poskytnutých na rok 2022 a v dřívějším období se bude postupovat podle 

těchto Zásad. pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova schválených 

Zastupitelstvem města Havířova dne 15. 6. 2015, č. usn. 199/5ZM/2015.  

  

Za Zastupitelstvo města Havířova:  

 

 

 

 

 

Ing. Josef  Bělica, MBA       Mgr. Jana Feberová 

primátor města      náměstkyně primátora  

pro školství a kulturu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Povinné doklady k žádosti o dotaci 

2. Prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele o dotaci z rozpočtu statutárního města 

Havířova 

3. Čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům 

České republiky a jiných závazků po lhůtě splatnosti (nepodnikající fyzická osoba) 
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Příloha č. 1 

 

 

POVINNÉ DOKLADY 

k žádosti o dotaci v souladu se schválenými Zásadami pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova 
 

 

1. Prostá kopie smlouvy o běžném účtu k bankovnímu spojení uvedenému v žádosti o dotaci, 

pokud již nebyla doložena. V takovém případě žadatel o dotaci předloží písemné prohlášení  

o nezměněné identifikaci údajů uvedených v dotčených dokumentech dle vzoru uvedeného 

v příloze č. 2 těchto Zásad. 

 

2.  Prostá kopie stanov žadatele o dotaci, výpisu z OR, zřizovací listiny apod. (dle právní formy 

žadatele), pokud nebyly příslušnému odboru MMH již předloženy v předchozích letech. 

V takovém případě žadatel o dotaci předloží písemné prohlášení o nezměněné identifikaci 

údajů uvedených v dotčených dokumentech dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 těchto Zásad.  

 

3. Plná moc, jmenovací dekret, zápis o zvolení členů statutárního orgánu či jiný doklad opravňující 

danou osobu jednat a podepisovat jménem žadatele o dotaci v souladu s platnými doloženými 

doklady, pokud již nebyla doložena. V takovém případě žadatel o dotaci předloží písemné 

prohlášení o nezměněné identifikaci údajů uvedených v dotčených dokumentech dle vzoru 

uvedeného v příloze č. 2 těchto Zásad. 

 

4. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby doloží potvrzení finančního úřadu o neexistenci 

daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům České republiky (ne starší 3 měsíců). 

Ostatní žadatelé o dotaci v této věci předloží čestné prohlášení ve znění dle přílohy č. 3 těchto 

Zásad.  

 

5. Registrované sociální služby pobytové, které poskytují služby mimo území města Havířova, 

doručí odboru sociálních věcí MMH seznam občanů z města Havířova (jméno, příjmení, rok 

narození, adresa), kterým služby poskytují. 
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Příloha č. 2 

 

PROHLÁŠENÍ O NEZMĚNĚNÉ IDENTIFIKACI ŽADATELE  

O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA 

 

Já, níže podepsaný zástupce právnické osoby (název právnické osoby):  

 

…..…………………………………………………………………………………………………..  

 

tímto čestnéě prohlašuji, že v*: 

 

- názvu žadatele o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova,  

- jeho sídle,  

- IČ či DIČ,  

- osobě statutárního zástupce,  

- bankovním spojení (banka a číslo účtu),  

- případně v údajích o dalších skutečnostech o této právnické osobě obsažených ve 

stanovách, výpisu z OR, zřizovací listině, * 

nedošlo od doby posledního předložení dokladu doloženého k žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova k žádné změně.  

 

Toto čestné prohlášení nahrazuje povinnost žadatele o dotaci doložit požadované doklady dle bodů 

1. až 3. přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

k identifikaci žadatele. 

 

 

 

 

 

V ……………………………. dne …….……..….….. 

 

Jméno a příjmení osoby předkládající čestné prohlášení:  

 

………………………………………………………… 

 

Funkce: ……………………………………………….. 

 

 

Podpis: ………………………………………………... 

 

 

* uveďte dle skutečnosti předloženého dokumentu, v případě, že v některém z uvedených bodů 

došlo ke změně, tento bod vypusťte a změnu doložte 
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Příloha č. 3 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

O NEEXISTENCI DAŇOVÝCH NEDOPLATKŮ  

VŮČI ÚZEMNÍM FINANČNÍM ORGÁNŮM ČESKÉ REPUBLIKY  

A JINÝCH ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI ŽADATELE O DOTACI 

Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA 

(nepodnikající fyzická osoba) 

 

 
 

 

 

Já, níže podepsaný/á: 
 

………………………………………………………….……, datum narození: ………………………… 

(jméno a příjmení žadatele o dotaci)  

 

tímto prohlašuji, že ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova nemám daňové nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR ani jiné závazky 

po lhůtě splatnosti.  

 

 

 

 

V Havířově dne …………………………………….. 

          

 

 

………………………………………………………..     

                  podpis žadatele o dotaci   
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Vyhodnocení Akčního plánu 
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č. usnesení XXX/XXZM/2021 
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2 

 

 

 

1. ÚVOD 

Statutární město Havířov si nechalo v roce 2019 zpracovat strategický dokument Vize města 2020+, 

který vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2020–2028. K Vizi města 2020+ byl 

vypracován Akční plán, který představuje konkretizovaný krátkodobý dokument identifikující 

projekty, které je zapotřebí realizovat pro dosažení cílů a opatření vymezených v Návrhové části 

dokumentu Vize města 2020+. Současný Akční plán, který byl vyhotoven na období 2020–2021, 

zahrnuje projekty, které budou realizovány v tomto časovém období, ale také projekty s ukončením 

realizace v delším časovém horizontu. Akční plán k Vizi města 2020+ je jednou za dva roky 

aktualizován a doplňován tak, aby pružně reagoval na změny interního a externího charakteru. 

Aby statutární město Havířov dosáhlo do roku 2028 požadovaného budoucího stavu města, bylo 

nastaveno 7 strategických oblastí rozvoje, které jsou rozděleny do 4 prioritních os: 

 

Obrázek 1 Struktura strategických oblastí a prioritních os města 
 

 

 
Jednotlivé strategické oblasti rozvoje byly rozděleny na strategické cíle, pod které spadají strategická 

opatření. Tato opatření jsou formována do podoby konkrétních projektů / úkolů, jejichž plnění je 

stanoveno na určité období. Úspěšná realizace těchto opatření povede k naplnění vytýčených 

strategických cílů, které jsou rozřazeny dle jednotlivých prioritních os a jejich oblastí (viz str. 3). 
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2. PRIORITNÍ OSY A JEJICH OBLASTI 

 
 

1. Prioritní osa A – Ekonomika a bezpečnost ve městě 

1.1 OBLAST EKONOMIKA, ROZVOJ ATRAKTIVITY PODNIKÁNÍ A PRACOVNÍ SÍLY (A.1) 
 

Strategický cíl 1 
Zintenzivnění podpory spolupráce města s podnikateli, zejména 
v oblasti služeb a chybějících služeb 

Strategický cíl 2 
Zvýšení atraktivity pro mladé, zvýšení či udržení současného poměru 
VŠ vzdělaných obyvatel 

 
1.2  OBLAST BEZPEČNOST (I VEŘEJNÝ POŘÁDEK) (A.2) 

 

Strategický cíl 1 Zvýšení pocitové bezpečnosti občanů 

Strategický cíl 2 Zvýšení veřejného pořádku ve městě 

Strategický cíl 3 Využití SMART technologií v oblasti bezpečnosti 

 

1.3   OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE MĚSTA S OSTATNÍMI MĚSTY, ROZPOČET, 

 INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI (A.3) 
 

Strategický cíl 1 Zlepšení informovanosti veřejnosti 

Strategický cíl 2 
Posílení image Havířova a jeho jedinečnosti ve vztahu k široké 
veřejnosti 

Strategický cíl 3 Optimalizace příjmů a výdajů městského rozpočtu 

 

2. Prioritní osa B – Kvalita života ve městě 

 
1.1  OBLAST KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ, ŠKOLSTVÍ (B.1) 

 

Strategický cíl 1 Modernizace přístupů a pokračování v rekonstrukcích MŠ a ZŠ 

Strategický cíl 2 
Propojení podnikatelů se základními a středními školami, podpora 
polytechnického vzdělávání 

Strategický cíl 3 Podpora volnočasových aktivit 

 

1.2 OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2) 
 

Strategický cíl 1 Zlepšení komunikace akcí ve městě (kultura, sport) 

Strategický cíl 2 Postupná revitalizace a rozvoj kulturní infrastruktury města 

Strategický cíl 3 Rekonstrukce a revitalizace sportovních zařízení a lokalit 

Strategický cíl 4 Sportovní zařízení základních škol 

Strategický cíl 5 Nová sportovní zařízení 

Strategický cíl 6 Cyklostezky a in-line stezky 
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Strategický cíl 7 Sportovní zařízení SSRZ 

Strategický cíl 8 Efektivní provoz sportovních zařízení 

Strategický cíl 9 Podpora sportovních spolků 

Strategický cíl 10 Institucionální zabezpečení, informovanost a propagace sportu 

 

3. Prioritní osa C – Město a lidé 

1.1 OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DEMOGRAFIE (C.1) 
 

Strategický cíl 1 
Udržení a rozvoj potřebných sociálních služeb na území města 
Havířova, podpora sociálního bydlení 

 

Strategický cíl 2 

Zvýšení informovanosti občanů o fungování zdravotnictví a sociálních 

služeb města Havířova, posílení prevence sociopatologických či 
nežádoucích jevů u dětí a mladistvých 

Strategický cíl 3 
Podpora příchodu odborných lékařů, ale i sester, zajištění dostupnosti 

jejich služeb 

 

 

4. Prioritní osa D – Městská infrastruktura 

1.1 OBLAST DOPRAVA A INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (I VEŘEJNÁ ZELEŇ) (D.1) 
 

 

Strategický cíl 1 
Rozvoj dopravní infrastruktury a modernizace dopravních systémů 
s podporou SMART technologií 

Strategický cíl 2 Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Strategický cíl 3 Zlepšení kvality ovzduší 

Strategický cíl 4 
Environmentální rozvoj města v souladu s principy udržitelného 
rozvoje 

 

 
Statutární město Havířov se díky realizaci jednotlivých opatření a následnému naplnění strategických 

cílů Vize města 2020+ stane v roce 2028 rozvíjejícím, moderním a udržovaným městem plným zeleně, 

kvalitního bydlení, dobrou dopravní dostupností, kulturním a sportovním zázemím, poskytující 

bohatou nabídku služeb a dobré podmínky pro život obyvatel napříč všemi generacemi. 
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3. VYHODNOCENÍ 

Vize města 2020+ je živým dokumentem a z toho důvodu musí být její realizace sledována a Akční 

plán dle potřeby doplňován a upravován, aby v maximální míře přispíval k naplňování definovaných 

cílů a opatření prioritních oblastí rozvoje a tím k naplnění strategické vize města. Vyhodnocení 

Akčního plánu probíhá dle harmonogramu implementace Vize města 2020+ jednou za dva roky. 

Vyhodnocení Akčního plánu k Vizi města 2020+ za období 2020–2021 bylo uskutečněno za spolupráce 

dotčených odborů / subjektů ke dni 30. 6. 2021. V daném období bylo sledováno 104 projektů, z toho: 

➢ 5 projektů v prioritní ose A – Ekonomika a bezpečnost ve městě, 

 
➢ 51 projektů v prioritní ose B – Kvalita života ve městě 

 
➢ 36 projektů v prioritní ose C – Město a lidé 

 
➢ 12 projektů v prioritní ose D – Městská infrastruktura 

 
Akční plán byl hodnocen následovně: splněno, částečně splněno, probíhá, nesplněno. 

 Tabulka hodnocení: 
 

Prioritní osa Počet aktivit Splněno Částečně 

splněno 

Probíhá Nesplněno 

Ekonomika 

a bezpečnost 

ve městě 

5 2 0 1 2 

Kvalita života 

ve městě 

51 22 5 13 11 

Město a lidé 36 18 3 0 15 

Městská 

infrastruktura 

12 2 0 9 1 

Celkové 

výsledky 

104 44 8 23 29 

 

Z tabulky hodnocení plyne, že z celkových 104 projektů bylo: 44 projektů v rámci Akčního plánu k Vizi 

města 2020+  za období 2020–2021 splněno,  8 projektů částečně splněno.  Realizace 23 projektů    

v současné chvíli stále probíhá a 29 projektů je nesplněno. Bližší popis a slovní vyhodnocení 

jednotlivých projektů Akčního plánu za období 2020-2021 je uveden v podrobných tabulkách na 

následujících stránkách. 
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PRIORITNÍ OSA A – EKONOMIKA A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ 

 
 

 OBLAST BEZPEČNOST (I VEŘEJNÝ POŘÁDEK) (A.2) 

Strategický cíl 1 – Zvýšení pocitové bezpečnosti občanů 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

A.2.1.1 - Osvětlení ulic 
i zákoutí Havířova 

Plán obnovy veřejného 
osvětlení města Havířov 
na rok 2020, 2021 

OKS, TSH SPLNĚNO V rámci plánu obnovy veřejného osvětlení (VO) byly zrekonstruovány dvorové části, kde 
byly vyměněny sloupy VO v havarijním stavu, byly doplněny sloupy VO v tmavých částech 
města, a to dle podnětů občanů a občanských komisí (např. ul. Bieblova, Lípová, 
Nedbalova, Záhumenkova apod.) 

A.2.1.2 - Systémové řešení 
parkování aut, 
průjezdnosti ulic 
a nástupních ploch pro 
složky IZS 

Fyzická instalace zábran 
pro nelegální stání vozidel 
v nebezpečných oblastech 
provozu 

MP, OKS, MP SPLNĚNO Instalace palisád proběhla na ul. Na Nábřeží, Hlavní třída, Gorkého. Opakovaně byly 
nárokovány i další finanční prostředky v rozpočtu, ale vzhledem k úsporným opatřením 
nebyly finance schváleny. 

 

Strategický cíl 2 – Zvýšení veřejného pořádku ve městě. 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

A.2.2.1 - Prevence v 
oblasti dopravy 
(spolupráce s BESIP) 
a kriminality, veřejný 
pořádek 

Senioři v provozu na 
pozemních komunikacích 

OKS, komise 
BESIP, MP 

NESPLNĚNO Vzhledem k situaci s onemocněním COVID-19 a opatřeními s ním spojeny nebyly akce 
realizovány. Předpoklad realizace je během roku 2022. 

 

Strategický cíl 3 – Využití SMART technologií v oblasti bezpečnosti. 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

A.2.3.2 - Zavedení led pásů 
u přechodů se signalizací 
(zelená/červená) 

 

Zavedení led pásů u přechodů 
se signalizací 

OKS NESPLNĚNO Dosud nebyla pro Českou republiku schválena legislativa pro užití LED pásů v chodnících, 
z tohoto důvodu nebyla akce realizována. 
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 OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE MĚSTA S OSTATNÍMI MĚSTY, ROZPOČET, INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI (A.3) 

Strategický cíl – 3 Optimalizace příjmů a výdajů městského rozpočtu 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

A.3.3.2 - Navýšení příjmů 
rozpočtu města od 
právnických osob 

Odstraňování 
živnostenského odpadu 

OKS, OŽP PROBÍHÁ Do roku 2020 bylo zapojeno celkem 165 živnostníků / podnikatelů do obecního systému 
nakládání s odpady. Odbor životního prostředí provedl kontroly na základě zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, ustanovení § 80 odst. 1 písmene a), kdy 
obecní úřad kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě 
písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu 
pouze v souladu s tímto zákonem. Bylo provedeno pouze 9 kontrol, jelikož po větší část 
roku platila omezení z důvodu přijetí krizového opatření a pro zamezení šíření onemocnění 
COVID-19.  Zobecněné  výsledky  provedených  kontrol:  Porušení  zákona  bylo  zjištěno  
v jednom případě. Porušení zákona se týkalo využívání systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo nezajištění 
využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem. Za zjištěné porušení zákona byla 
uložena formou příkazu pokuta v celkové výši 1 000,- Kč. 
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PRIORITNÍ OSA B – KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ 

 
 

Některé projekty této prioritní osy jsou řešeny v rámci Akčního plánu na období 2020–2021 k dokumentu „Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018– 

2025“. Tyto projekty jsou v tabulce označeny „SP“ a jejich podrobné vyhodnocení je dostupné v dokumentu „Monitoring Akčního plánu 2020–2021 k plánu 

rozvoje sportu města Havířova v letech 2018–2025“. 

 

 
 OBLAST KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ, ŠKOLSTVÍ (B.1) 

Strategický cíl – 1 Modernizace přístupů a pokračování v rekonstrukcích MŠ a ZŠ 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.1.1.4 - Optimalizace sítě 
MŠ, ZŠ, řízení škol pomocí 
IT technologií a nových 
přístupů 

Optimalizace sítě MŠ, ZŠ OŠK PROBÍHÁ Realizace v letech 2020-2021. V roce 2020 neproběhlo zrušení jedné ze stávajících 
základních škol a nebyla provedena optimalizace sítě škol. V roce 2021 předloženo ZMH 
21. 6. 2021 sloučení dvou mateřských škol: Mateřské školy Havířov – Šumbark U Jeslí 
4/894, příspěvková organizace IČO: 70958262 a Mateřské školy Havířov – Šumbark Okružní 
1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297, a to s účinností od 1. 1. 2022 (MŠ U 
Jeslí se stane odloučeným pracovištěm MŠ Okružní). Rovněž bude zadána v r. 2021 nová 
demografická studie a bude předložen 1. návrh na optimalizaci sítě škol. 

B.1.1.7 - Pokračování 
ve spolupráci města 
s alternativními školami 

Spolupráce města s 
alternativními školami 

OŠK SPLNĚNO SMŠ Okružní 13 byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu města Havířova ve výši 
300,00 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 300,00 tis. Kč (v uvedených letech na činnost mateřské 
školy). Naše Montessa, z. s., byla v roce 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu města 
Havířova ve výši100,00 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 100,00 tis. Kč (v uvedených letech na 
činnost spolku). 

 

Strategický cíl – 3 Podpora volnočasových aktivit 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.1.3.1 - Podpora 
mimoškolních aktivit pro děti 
(např. 

Revitalizace objektu 
turistické základny Pstruží 

OŠK PROBÍHÁ V současné době probíhá veřejná zakázka na revitalizaci objektu turistické základny ev. 
č. 105 ve Pstruží. Součástí veřejné zakázky je výměna stávající plechové střešní krytiny 
šikmé střechy zděné budovy, včetně střechy přístavku, nová krytina je navržena plechová 
s povrchovou úpravou PVC, výměny podbití střechy zděné budovy, dodávka a montáž 
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z ohrožených či sociálně 
ohrožených lokalit) 

   nových klempířských prvků, dodávka a instalace zádržného systému, oprava hromosvodu, 
stavební a bourací práce spojené s vyzdívkou štítu objektu, opravou omítek a zdiva fasády 
před zateplením a odstraněním nadstřešní části komínového tělesa, zateplení podlahy 
půdního prostoru a stropu sklepu, zemní a bourací práce spojené se zateplením soklové 
části objektu extrudovaným polystyrenem XPS tl. 80 mm s mozaikovou soklovou omítkou, 
rekonstrukce obvodového svislého pláště objektu, včetně zateplení stabilizovaným 
pěnovým fasádním polystyrénem EPS GREY tl. 120 mm (systém ETICS) s povrchovou 
úpravou armovanou tenkovrstvou silikonovou omítkou, provedení nového opláštění 
přístavku trapézovým plechem s výškou vlny 20 mm, terénní úpravy pozemku v nutném 
rozsahu, likvidace odpadu dle platného zákona a další práce uvedené v projektu. Termín 
zahájení stavebních prací: 01. 09. 2021.Ve schváleném rozpočtu odboru školství a kultury 
pro rok  2021 jsou  na  tuto veřejnou  zakázku  vyčleněny finanční prostředky  ve  výši   
3 000 000,00 Kč. 

 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2) 

Strategický cíl – 1 Zlepšení komunikace akcí ve městě (kultura, sport) 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.1.4 - Vytvoření 
jednotného komunikačního 
systému pro propagaci 
a prezentaci, kulturních, 
společenských, sportovních 
akcí (například Sportuj ve 
městě) i za využití SMART 
technologií 

Vytvoření jednotného 
komunikačního systému pro 
propagaci a prezentaci, 
kulturních, společenských, 
sportovních akcí (například 
Sportuj ve městě) i za 
využití SMART technologií 

OŠK NESPLNĚNO OŠK – Ohledně opatření nebyl bývalým vedoucím OŠK nikdo informován (zejména vedoucí 
oddělení dotací a volnočasových aktivit). Dle našeho názoru vypracování jednotné 
komunikační strategie, jež by prezentovala a představovala město a jeho jednotlivé 
součástí (orgány samosprávy, MMH, příspěvkové organizace, obchodní společnosti apod.) 
jako jednotný celek, nepatří pouze do kompetencí OŠK. Rovněž se domníváme, že ani 
sjednocení vizuální i obsahové podoby komunikace města a jeho součástí, jejich 
prezentací při všech formách komunikace, prezentace a propagace vůči okolním 
subjektům nepatří pouze do kompetence. Z výše uvedeného nemohlo být plněno. 

 

Opatření je v novém Akčním plánu na období 2022-2023 zrušeno a nahrazeno opatřením 
A.3.1.4 Zkvalitnění komunikace a zvýšení otevřenosti města, které má v gesci ORG, KP. 

B.2.2.4 - Revitalizace 
prostoru před vlakovým 
nádražím 

Přednádražní prostor 
Havířov 

OÚR SPLNĚNO Stavba ukončena 27. 1. 2021, podklady k vyvedení do majetku města 8. 4. 2021. 

B.2.3.1 - Revitalizace či 
redukce nevyhovujících 
meziblokových hřišť 

Revitalizace či redukce 
nevyhovujících 
meziblokových hřišť (SP) 

OKS PROBÍHÁ • Výstavba dětského mobiliáře na ul. Jedlová – 300 000,00 Kč 

• Zatravnění asfaltového hřiště na ul. Čelakovského – 80 000,00 Kč 

• Stružník – participativní rozpočet – 90 000,00 Kč 

• Zadání kompletní technické kontroly dětského mobiliáře na území města 
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    • Oprava laviček a mobiliáře – 1 203 500,00 Kč 

 

Strategický cíl – 3 Rekonstrukce a revitalizace sportovních zařízení a lokalit 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.3.2 - Realizace 
spádových multifunkčních 
hřišť v návaznosti na 
Opatření B.2.4.1 

Realizace spádových 
multifunkčních hřišť (SP) 

OÚR SPLNĚNO Stavba dokončena. Bylo vybudováno multifunkční hřiště, včetně osvětlení. Celým 
areálem je veden chodník. Podél chodníku jsou umístěna 2 dětská hřiště, cvičební prvky 
pro seniory, altán a záhony (trvalkové, travinné, jehličnaté a květnaté louky). Před 
hřištěm se nachází manipulační plocha. 

B.2.3.3 - Rozvoj městských 
sportovních a volnočasových 
parků 

Park sponzorů – 1.etapa OÚR SPLNĚNO Stavba byla zahájena 3. 8. 2020. Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce části 
městského parku v lokalitě mezi budovou Okresního soudu a SPŠ Stavební Havířov. 
Součástí řešení byla výstavba nových zpevněných ploch – přístupů k plochám dětských 
hřišť, dětská hřiště včetně osazení hracích prvků, osazení nového městského mobiliáře 
a  výstavba  nového  veřejného  osvětlení  řešené  části  parku.  Stavba  byla  ukončena 
v prosinci 2020 a 17. 12. 2020 byla zkolaudována. V dubnu 2021 byla vyvedena do správy 
SSRZ. 

B.2.3.4 - Rozšíření zázemí 
sportovních zařízení 

Rozšíření zázemí sportovních 
zařízení (SP) 

OÚR SPLNĚNO Výstavba hřišť dokončena v 07/21. 

Rozšíření zázemí sportovních 
zařízení 2 (SP) 

SSRZ PROBÍHÁ Zhotovení PD pozastaveno. 
Bowling bude realizován v nádražní hale žst. Havířov. 

Rozšíření zázemí sportovních 
zařízení 3 (SP) 

SSRZ NESPLNĚNO Nebude realizováno, bude nahrazeno PaRo projektem s realizací 2022. 

B.2.3.5 - Rozvoj městského, 
dětského a sportovního 
mobiliáře v okrajových 
částech města 

Rozvoj městského, dětského 
a sportovního mobiliáře 
v okrajových částech města 

OKS NESPLNĚNO Tento návrh nebyl v rámci PaRo v roce 2021 vybrán. 
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Strategický cíl – 4 Sportovní zařízení základních škol 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.4.1 - Rekonstrukce 
venkovních sportovišť 
základních škol 

ZŠ 1. máje – rekonstrukce 
hřiště (SP) 

OÚR SPLNĚNO 08/20–10/20 byla provedena celková rekonstrukce školního hřiště. 

ZŠ Gorkého – rekonstrukce 
hřiště (SP) 

OÚR PROBÍHÁ Projektová dokumentace je zredukovaná na celkové náklady 16 mil. Kč – dle záměru bude 
hrazeno 8 mil. Kč z rozpočtu SMH a 8 mil. Kč z rozpočtu MSK. Jednání vedení města s MSK 
ohledně spolufinancování pokračuje. 

ZŠ Mládežnická – 
rekonstrukce hřiště (SP) 

OÚR NESPLNĚNO Důvod nesplnění: Práce na redukci projektové dokumentaci nebyly zatím zahájeny. 

 

Strategický cíl – 5 Nová sportovní zařízení 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.5.1 - Vybudování 
sportovního zařízení 
v nádražní budově 

Využití výpravní haly (SP) OÚR PROBÍHÁ V 02/2021 vypracována PD pro využití výpravní haly, v 06/2021 probíhá výběr zhotovitele. 

B.2.5.3 - Rozšíření 
sportovního areálu na 
Šumbarku 

Rozšíření sportovního areálu 
na Šumbarku (SP) 

EO, OÚR PROBÍHÁ K červnu 2021 jsou přijaty všechny stavby krytého bazénu a veškeré movité věci krytého 
bazénu. OÚR  pracuje  se  na  zpracování  PD  „Dopravní  napojení  MK  ul.  U  Nádraží  
a Opletalova“. 

Rozšíření sportovního areálu 
na Šumbarku (SP) 

Tenisový klub 
Havířov, z.s. 

SPLNĚNO Kolaudace haly proběhla v měsíci březnu 2021. Hala je v provozu. 

Rozšíření sportovního areálu 
na Šumbarku (SP) 

Tenisový klub 
Havířov, z.s. 

NESPLNĚNO Žádost na OŠK prozatím nedoručena. Nerealizováno, zatím vyhotovena pouze zastavovací 
studie. 

B.2.5.4 - Realizace hřiště, 
např. pro parkour, work-out, 
pumtrack apod. 

Realizace hřiště pro parkour 
(SP) 

OKS PROBÍHÁ Návrh realizaci parkouru byl v rámci participativního rozpočtu pro rok 2021. Nyní je 
podaná žádost na dotaci u Nadace ČEZ – Oranžové hřiště. 

B.2.5.5 - Výstavba druhé 
ledové plochy 

Druhá ledová plocha (SP) RpS ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Byla vytipovaná vhodná lokalita pro výstavbu ledové plochy – areál ZŠ Mánesova. 
Vytipovaný pozemek byl prodán HC WOLVES Český Těšín, IČO 05105561 za účelem 
realizace projektu výstavby ledové plochy. Je zhotovená projektová dokumentace, 
připravuje se demolice původní stavby. 
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Strategický cíl – 6 Cyklostezky a in-line stezky 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.6.1 - Dokončení 
propojení cyklostezek a 
cyklopruhů v intravilánu 
města 

Dokončení propojení 
cyklostezek a cyklopruhů 
v intravilánu města (SP) 

OKS, OÚR PROBÍHÁ Generel cyklodopravy byl zpracován ve spolupráci s OÚR a byla založena poradní 
cykloskupina náměstka primátora. Zpracovány projektové dokumentace na cyklostezku 
na  ul.   Moskevská  a  na  cyklostezku   Náměstí  republiky   na  Cyklostezku  Moskevská 
–předpokládaná  hodnota  PD  396.880,00  Kč  a  na  Cyklostezku  Náměstí  republiky 
– předpokládaná hodnota PD 417.450,00 Kč. 

Dokončení propojení 
cyklostezek a cyklopruhů 
v intravilánu města (SP) 

OKS SPLNĚNO Splněno 3/2020 – 50 nových stanovišť a 150 nových kol. Pro rok 2021 je počet stanovišť 
58 a 200 kol. 

B.2.6.3 - Vybudování in-line 
okruhu 

Vybudování in-line okruhu 
(SP) 

OÚR SPLNĚNO Trasa vytipována, vypracována PD. Bude následovat realizace akce. 

 

Strategický cíl – 7 Sportovní zařízení SSRZ 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.7.1 - Vybavení 
sportovních zařízení SSRZ 

Vybavení sportovních 
zařízení SSRZ (SP) 

SSRZ SPLNĚNO V rámci jednotlivých středisek již bylo realizováno: 
 Sportovní hala Žákovská 

• Pořízení nových čistících zón – bude realizováno do 06/2022 
 

 Tělocvična Palackého 

• Vybudování nových lezeckých cest – bude realizováno do 12/2021 

• Pořízení nové čistící zóny – bude realizováno 09/2021 

Vybavení sportovních 
zařízení SSRZ (SP) 

SSRZ NESPLNĚNO Proběhla analýza vnitřní infrastruktury a hardwarového vybavení jednotlivých provozů 
včetně  LKJ,  v současné  době  se  připravuje  realizace  propojení  sportovišť  SSRZ   
do centrálního komunikačního uzlu. 

Rekonstrukce palubovky MSH 
Žákovská (SP) 

SSRZ NESPLNĚNO Nerealizováno, přesun do roku 2022. 

B.2.7.2 - Opravy sportovních 
zařízení SSRZ 

Opravy sportovních zařízení 
SSRZ (SP) 

SSRZ SPLNĚNO V rámci jednotlivých středisek již bylo povedeno: 
 

 Sportovní hala Slávie: 
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    • Oprava vzduchotechniky malé tělocvičny – bude realizováno do 12/2021 

Opravy sportovních zařízení 
SSRZ (SP) 

SSRZ SPLNĚNO X 

Opravy sportovních zařízení 
SSRZ (SP) 

SSRZ, OÚR SPLNĚNO OÚR – Stavba dokončena, cena cca 45 mil. Kč s DPH. 

 

Strategický cíl – 8 Efektivní provoz sportovních zařízení 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.8.1 - Zahájení jednání o 
převodu krytého plaveckého 
bazénu do vlastnictví SMH 

Zahájení jednání o 
převodu krytého 
plaveckého bazénu 
do vlastnictví SMH (SP) 

EO SPLNĚNO Bezúplatný převod stavby bazénu schválen MSK v červnu 2020. 
K červnu 2021 jsou přijaty všechny stavby krytého bazénu. 
Veškeré movité věci krytého bazénu budou přijaty na ZMH 20. 

B.2.8.3 - Prodloužení 
otevírací doby sportovních 
zařízení 

Prodloužení otevírací 
doby sportovních 
zařízení (SP) 

SSRZ SPLNĚNO x 

 

Strategický cíl – 9 Podpora sportovních spolků 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.9.1 - Posílení metodické 
role MMH směrem ke 
sportovním spolkům 

Posílení metodické role 
MMH směrem ke 
sportovním spolkům (SP) 

OŠK SPLNĚNO Sportovní spolky jsou pravidelně informovány o dotačních kolech, jsou jim zasílány 
potřebné  informace   a  formuláře.   Během   pandemie  byly   pravidelně   informovány 
o možnostech využití dotačních programů covid a byla jim nabídnuta změna veřejnoprávní 
smlouvy. Metodická pomoc všem subjektům při podávání žádostí o poskytnutí dotace na 
rok 2021 a při vyúčtování žádostí roku 2020. Cca 80 sportovních subjektů a 8 středních škol. 

 

Metodická pomoc všem subjektům při vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2020. Cca 80 
sportovních subjektů a 8 středních škol. Metodická pomoc při podávání žádostí o dotace ve 
2. dotačním kole – 10 subjektů. 

Posílení metodické role 
MMH směrem ke 
sportovním spolkům (SP) 

OŠK NESPLNĚNO Z důvodu covidové situace nerealizováno. 
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B.2.9.2 - Finanční podpora 
sportovních organizací 
a úspěšných jednotlivců 

Finanční podpora 
sportovních organizací a 
úspěšných jednotlivců 
(SP) 

RMH, ZMH, OŠK SPLNĚNO V roce 2021 bylo k 30. 6. do oblasti sportu poskytnuto 36 722 800,00 Kč a bylo podpořeno 
85 subjektů. 

Finanční podpora 
sportovních organizací a 
úspěšných jednotlivců 
(SP) 

Tennis Hill 
Havířov, z.s. 

SPLNĚNO Výstavba započata  20.  7.  2020.  Kolaudace  proběhla  v měsíci  květnu  2021.  Hala  je  
v současné době využívána pouze členy klubu. V celkovém provozu bude od měsíce října 
2021 (zimní sezóna). 

Podpora sportovních 
subjektů výpůjčkou nebo 
snížením nájmu v zařízení 
ve vlastnictví města 
Havířova (SP) 

RMH, PO města 
Havířova, OŠK 

SPLNĚNO BOX Havířov, odpuštění nájmu v měsíci červenci-srpnu 2021. 

B.2.9.3 - Finanční podpora 
reprezentace města a 

Finanční podpora 
reprezentace města a 

OŠK SPLNĚNO X 

sportovních center mládeže sportovních center 
mládeže (SP) 

   

B.2.9.4 - Získávání 
prostředků pro sport z 

Získávání prostředků pro 
sport z krajských, 

ORG, OÚR, OŠK SPLNĚNO ORG byla podána projektová žádost o dotaci z Nadace ČEZ na vybudování parkurového 
hřiště v Havířově. 

krajských, národních či národních či    

nadnárodních zdrojů nadnárodních zdrojů (SP)    

 
 

Strategický cíl – 10 Institucionální zabezpečení, informovanost a propagace sportu 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

B.2.10.2 - Prezentace 
a propagace sportu na 
oficiálním webu města a 
sociálních sítích 

Prezentace a propagace 
sportu na oficiálním webu 
města a sociálních sítích 
(SP) 

KP – Tisková 
mluvčí 

PROBÍHÁ Počet zveřejněných zpráv na webu a soc. sítích: 

• webové stránky – 28 článků 

• Facebook – 57 článků 

Pozvánky, informace a reportáže jsou pravidelně aktualizovány také na Facebooku SSRZ. 

B.2.10.3 - Každoroční 
slavnostní oceňování 
úspěšných sportovců a 
trenérů 

Každoroční slavnostní 
oceňování úspěšných 
sportovců a trenérů (SP) 

OŠK, MKS, KP SPLNĚNO Slavnostní  ocenění  –  vyhlášení  nejlepších  sportovců  města  Havířova  za  rok  2020    
se uskutečnilo 22. 4. 2021. Z důvodu covidové situace byla většina sportovních utkání 
zrušena, byli proto oceněni pouze 2 zasloužilí pracovníci tělovýchovy a sportu. 
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     Vynaložené finanční prostředky: 

MKS: realizace akce - 23 000,00 Kč 
OŠK: finanční poukázky – 5 000 Kč 
ORG: květiny – 1 000 Kč 

B.2.10.4 - Zvýšení publicity 
sportu v Radničních listech 

Zvýšení publicity sportu 
v Radničních listech (SP) 

KP – Redakce 
Radničních listů 

PROBÍHÁ Počet zveřejněných článků se sportovní tématikou v RL: 
111 příspěvků o sportu, z toho 66 článků a 45 sportovních letáků. 

B.2.10.5 - Vytvoření 
sportovního kalendáře 

Vytvoření sportovního 
kalendáře (SP) 

OŠK, externí 
dodavatel 

NESPLNĚNO Nerealizováno – překonáno, nemělo by zamýšlený efekt 

B.2.10.6 - Organizování 
sportovních akcí pro 
veřejnost 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

SVČ ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

V souvislosti s pandemií covid-19 je stav k 30.06.2021: ve školním roce 2020/2021 
neproběhla žádná soutěž / předpoklad obnovení soutěží od 9/2021. 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

OŠK, SŠ, 
sportovní 
subjekty 

ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Z důvodu pandemie zrušeno od měsíce března.  Ve školním roce 2019/2020 proběhlo     
10 soutěží. Z důvodu pandemie byly 4 soutěže zrušeny. Zúčastnilo se 10 SŠ. Slavnostní 
ocenění proběhlo 29.06.2020 za přítomnosti primátora města a radního pro sport. 
Nerealizováno z důvodu pandemie. 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

OŠK, MŠ, ZŠ, SŠ ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Z důvodu pandemie od 11. 3. 2020 zrušeno. 
Vynaložené finanční prostředky v letech 2020–2021: 
3 908,00 Kč míčové hry 
63 480,00 Kč sportovní kroužky 
86 156,94 Kč pohybová výchova 
143 400,00 Kč výuka plavání 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

SSRZ PROBÍHÁ V návaznosti na „Opatření k nouzovému stavu“ realizace celoměstských akcí pro veřejnost 
v letošním roce  pozastavena.  (Badmintonový  turnaj,  Den  otevřených  dveří,  soutěž  
ve Skocích z 10m věže). Bruslení veřejnosti bude probíhat v souladu s uvolňováním 
opatření. 

Organizování sportovních 
akcí pro veřejnost (SP) 

OŠK NESPLNĚNO Den zdraví byl z důvodu opatření covid-19 zrušen. 

B.2.10.7 - Iniciování 
kampaně pro zvýšení 
pohybových aktivit seniorů 

Iniciování kampaně pro 
zvýšení pohybových aktivit 
seniorů (SP) 

OŠK PROBÍHÁ Akce do 30. 6. 2021 neproběhla, náhradní termín je listopad/prosinec 2021. Choreografie 
a  aranžmá  akce  jsou  hotovy,  byly  vybrány  firmy  na  organizátorské,  bezpečnostní   
a technické a další zajištění akce, probíhá nácvik skladeb a detailní rozpracování projektu 

Iniciování kampaně pro 
zvýšení pohybových aktivit 
seniorů (SP) 

DSH NESPLNĚNO S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace nebyly ve sledovaném období 
organizované žádné sportovně společenské aktivity pro seniory. Rovněž ani  s ohledem   
na cílovou skupinu seniorů obou středisek, tyto akce do budoucna DSH již neplánuje. 
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 Iniciování kampaně pro 

zvýšení pohybových aktivit 
seniorů (SP) 

OSV ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace nebyly organizované žádné 
sportovně společenské aktivity pro seniory v první půlce roku 2021. 
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Prioritní Osa C – Město a lidé 

 
Některé projekty této prioritní osy jsou řešeny v rámci dokumentu „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města 

Havířova na období 2020-2022“. Tyto projekty jsou v tabulce označeny „KP“ a jejich podrobné vyhodnocení je dostupné v dokumentu „Zpráva o plnění cílů 

a opatření komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2022“. 

 

 

 OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DEMOGRAFIE (C.1) 

Strategický cíl 1 - Udržení a rozvoj potřebných sociálních služeb na území města Havířova, podpora sociálního bydlení 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

C.1.1.1 - Zachovat proces 
komunitního plánování 

Zachovat proces 
komunitního plánování ve 

SmH, 
organizační 

SPLNĚNO Organizační struktura komunitního plánování zůstala zachována. 
Počet pracovních skupin: 5 

a vytvořit síť sociálních 
služeb statutárního města 
Havířova 

městě včetně organizační 
struktury (KP) 

struktura  Počet členů pracovních skupin: cca 60 
Počet setkání PS: 9x (vzhledem k situaci spojené s šířením nákazy COVID-19 byla další 
jednání pracovní skupiny v roce 2020 zrušena.) 
Počet setkání vedoucích PS: 1x 

    Rada města Havířova na svém zasedání dne 9.11.2020 pod číslem usnesení 
    2587/58RM/2020 vzala na vědomí rezignace stávajících vedoucích pracovní skupiny „Osoby 
    se zdravotním postižením“, „Senioři“ a „Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny“ 

    a jmenovala nové vedoucí pracovních skupin. 

C.1.1.2 - Podpora terénních 
služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 

Vytvořit síť sociálních 
služeb 
a zajistit její provázanost 
na financování z rozpočtu 
města (KP) 

SmH, 
organizační 
struktura 

NESPLNĚNO Síť sociálních služeb statutárního města Havířova nebyla vytvořena. Tímto cílem je nutno 
se i nadále zabývat. V současné době je síť sociálních služeb na území města Havířova 
tvořena stávajícími registrovanými sociálními službami poskytovanými na území města, 
které byly v předchozím roce financovány z rozpočtu statutárního města Havířova a mají 
na území města své sídlo. 

Sociální rehabilitace (KP) NNO, PO SPLNĚNO Od 1.1.2020 vznikla na území města Havířova nová služba RÚT Havířov, sociální 
rehabilitace. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním ve věku od 18 
do 65 let. Převážná část poskytování služby se realizuje v terénu (doprovody klientů),    
a v přirozeném prostředí klientů (nácviky v běžných činnostech chodu domácnosti). V roce 
2020 byla služba poskytována 14 klientům (327,5 hodin podpory). Poskytování služby bylo 
a  je  ovlivněno  opatřeními  souvisejícími  s  pandemii  Covid-19.   Podpora  je  klientům 
poskytována v oblastech sebepéče, chodu domácnosti, hospodaření s penězi, problematiky 
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    bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, rodinných a společenských vztahů, trávení volného 

času, využívání dalších dostupných služeb. 

Pečovatelská služba (KP) Sociální služby 
města Havířova 

SPLNĚNO RMH schválila dne 19.8.2019 navýšení kapacity pečovatelské služby pro rok 2020 o 4,5 
úvazků (z toho 4,0 úvazku pracovníka v sociálních službách a 0,5 úvazku sociálního 
pracovníka.). V roce 2020 došlo k plánovanému navýšení personální kapacity. Od 11.9.2020 
má nově zaregistrovanou a poskytuje pečovatelskou službu také organizace DUHA senior 
s.r.o. 

C.1.1.3 - Navýšení kapacit 
pobytových služeb (senioři, 
osoby se zdravotním 
postižením, včetně 
smyslového postižení) – 
domov pro seniory, domov 
se zvláštním režimem, 
domov pro osoby se 
zdravotním postižením, 
pobytová odlehčovací služba 
od věku tří let 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
(KP) 

OUR, SANTÉ NESPLNĚNO V roce 2020 služba domova pro osoby se zdravotním postižením na území města Havířova 
nevznikla. Příspěvková organizace města SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb  dlouhodobě usiluje o zřízení  nové sociální  služby domov  pro osoby  
se zdravotním postižením. V  komunitním plánu  města je zřízení této služby plánováno  
v horizontu 5 let. Služba chráněného bydlení považuje zřízení služby domova pro osoby 
se zdravotním postižením za klíčové, a to především z důvodu zhoršujícího se zdravotního 
stavu klientů zřízení služby. Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

Domov pro seniory (KP) Domov seniorů 
Havířov 

NESPLNĚNO V roce 2020 nedošlo k rozšíření služby domova pro seniory. Z důvodu nedostatečné 
kapacity bylo v roce 2020 celkem 569 neuspokojených žadatelů. Tímto cílem je nutné se 
i nadále zabývat. 

Domov se zvláštním 
režimem pro seniory (KP) 

Domov seniorů 
Havířov 

NESPLNĚNO Od 1.1.2020 poskytuje středisko Helios Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, 
pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem, a to na plnou kapacitní možnost 
střediska – 86 lůžek. K rozšíření služby či vzniku nového domova se zvláštním režimem    
v roce 2020 nedošlo. Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

Domov se zvláštním 
režimem (KP) pro osoby 
bez přístřeší 

Domov seniorů 
Havířov 

NESPLNĚNO V roce 2020 nevznikla nová služba domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší. 
Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

C.1.1.4 - Podpora 
bezbariérového bydlení (pro 
seniory, osoby se zdravotním 
postižením) 

Podpora aktivit vedoucích 
k odstraňování bariér (KP) 

SmH, NNO, PO SPLNĚNO Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s. pomáhá občanům se sluchovým 
postižením překonat komunikační bariéru prostřednictvím bezplatné tlumočnické služby 
(tlumočníka, přepisovatele). Tato služba je uživatelům poskytována formou ambulantní  
i terénní, přispívá ke zmírnění informačního deficitu vyplývající z postižení a napomáhá 
tak začlenění osob se sluchovým postiženým do běžné společnosti. Zapůjčení 
kompenzačních a zdravotních pomůcek je možné u příspěvkové organizace Sociální služby 
města Havířova, a u Komplexní domácí péče Hestia. Bezbariérové byty města Havířova 
jsou určeny pro bydlení občanů s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí. V roce 2020 
mělo město k dispozici celkem 79 bezbariérových bytů (4 bezbariérové byty přidělené v 
roce 2020). 
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 Podpora bytů zvláštního 

určení (KP) 
SmH, Soukromé 

subjekty 
SPLNĚNO V roce 2020 bylo podáno celkem 45 žádostí občanů o byt zvláštního určení. Uspokojeno 

bylo pouze 14 žadatelů. Byty zvláštního určení jsou ve fondu Městské realitní agentury, 
spol. s.r.o.  Kapacita  není  zcela  naplněna,  a  to  díky  vládním  opatřením  spojeným  
s pandemickou situací, kdy žadatelé se odmítli stěhovat (problémy s vyřízením dokladů, 
stěhovací firmou, obavy o zdraví apod.). 
Počet bytů v domě s pečovatelskou službou: 356. 
Počet bezbariérových bytů: 79 

C.1.1.5 - Podpora 
neformálních pečujících 
(navýšení kapacity 
odlehčovací služby, podpora 
rodin) 

Odlehčovací služba (KP) SANTÉ SPLNĚNO SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb začala poskytovat 
odlehčovací  sociální  službu  v   pobytové   formě   od  1.1.2020.   Odlehčovací   služba 
je poskytována v zařízení Chráněné bydlení na ul. Nerudova 351/12 v Havířově. Kapacita 
služby je 1 lůžko v samostatném pokoji. V roce 2020 využilo odlehčovací službu celkem  
5 klientů. Od března do května roku 2020 byl zákaz v příjmu nových klientů na odlehčovací 
službu z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 v pobytových sociálních službách. 
Od června služba začala přijímat nové zájemce a až do prosince roku 2020 byla každý 
měsíc  kapacita naplněna.  Vládní omezení z  důvodu šíření nákazy  COVID-19 znamenala 
i nižší zájem o využití odlehčovací služby z řad občanů (strach vycestovat na dovolenou do 
zahraničí, strach z nákazy svého rodinného příslušníka v pobytové službě, nutnost 
absolvovat PCR test před nástupem do zařízení, omezení při návštěvách apod.). 

Podpora neformálních 
pečujících (KP) 

SmH, Sociální 
služby města 

Havířova, další 
poskytovatelé 

sociálních 
služeb 

SPLNĚNO Pečující osoby ve sledovaném období potřebovaly podpořit, získat pocit jistoty při 
zajištění péče (prostřednictvím poradenství, vzdělávání, zavedení vhodné služby nebo 
podpůrného rozhovoru) a mít zajištěn odpočinek během poskytované péče s cílem udržet 
pečovanou osobu v domácím prostředí. 

 

Nejčastěji klienti potřebovali v rámci podpory: 

- získat přehled o sociálních službách, 
- mít zajištěnou jistotu a podporu při péči, 
- získávat nové informace a dovednosti, 
- umět propojit svou péči s péči profesionální, 

- zvyšoval se i zájem o školení (tato aktivita však nebyla podpořena). 

C.1.1.6 - Podpora organizací 
poskytující sociální služby 
prostřednictvím 
zvýhodněného pronájmu 
nebytových prostor 

Podpora organizacím 
prostřednictvím pronájmu 
nebytových prostor (KP) 

SmH, vlastníci 
bytového fondu 

SPLNĚNO Statutární město Havířov průběžně projednává a schvaluje pronájmy jednotlivým spolkům 
či organizacím. Rada města Havířova dne 02.03.2020 schválila usnesením č. 
1759/37RM/2020 prodloužení pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 223 o výměře 
12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, 
nájemci Probační a mediační službě, IČO: 70888060, k využití jako kancelář pro bezplatnou 
poradenskou činnost pro oběti trestných činů, za podmínek: nájemné 500,00 Kč bez DPH 
měsíčně, hrazení měsíčních záloh za služby, nájem na dobu určitou do 30.6.2020. 
Rada města Havířova dne 11.05.2020 usnesením č. 1990/44RM/2020 schválila prodloužení 
pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 72,64 m2 
v  přízemí obytného domu  na  ul.  Jarošova  1194/31  b,  Havířov-Šumbark,  příspěvkové 



Vyhodnocení Akčního plánu k Vizi města 2020+ za období 2020–2021 

20 

 

 

 
    organizaci Sociálním službám města Havířova, IČ: 60337583, k dalšímu provozování 

poradenského centra KHAMORO, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m2/rok bez DPH, 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně, 

- nájem na dobu určitou do 30.6.2021. 

C.1.1.8 - Zvýšení finanční 
gramotnosti, funkční a 
dosažitelné poradenství v 
oblasti sepisování 
insolvenčních návrhů 

Zvyšování finanční 
gramotnosti občanů (KP) 

SmH, PO, NNO, 
ZŠ, SŠ 

NESPLNĚNO Vzhledem ke koronavirovým opatřením nebyly pořádány skupinové akce. V rámci 
sociálních služeb bylo pracováno na zvyšování finanční gramotnosti při individuální práci 
s klientem. 

C.1.1.10 - Rozšíření služeb 
pro rodinu, děti a mládež 
(nízkoprahové zařízení pro 
děti 
a mládež rozšířit o terénní 
formu, vznik nové služby 
terénního programu tzv. 
streetwork), vytvořit 
koncepci rodinné politiky 
města Havířova 

Terénní program (KP) NNO, PO NESPLNĚNO Nová sociální služba terénního programu pro děti a mládež ve věku 6-20 let v roce 2020 
nevznikla. Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež (KP) 

DON BOSKO 
HAVÍŘOV o.p.s., 
Armáda spásy v 
České republice 

NESPLNĚNO Vzhledem k opatřením týkající se šířením nákazy Covid-19 byl provoz služeb 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež výrazně omezen. Plánované rozšíření služby 
se neuskutečnilo. Tímto opatřením je nutné se i nadále zabývat. 

Asistované kontakty (KP) NNO, OSPOD NESPLNĚNO PORADNA PRO RODINU Havířov – z důvodu šíření nákazy COVID-19 a následné krize nebylo 
městem podpořeno navýšení úvazku u služby odborného sociálního poradenství a s tím 
spojené spolufinancování. Pracovníci služby ukončili kurz Kompletní krizové intervence  
a postupně se dovzdělávají pro efektivní komunikaci s dětmi. Tímto opatřením je nutné 
se i nadále zabývat. 

Vytvoření koncepčního 
dokumentu pro rodinou 
politiku (KP) 

SmH NESPLNĚNO V roce 2020 nebyl vytvořen koncepční dokument pro rodinnou politiku města Havířova, 
ani nebyly podniknuty kroky vedoucí k jeho tvorbě. Jedná se o opatření, které není v rámci 
komunitního plánování prioritní. 

C.1.1.11 - Zřízení 
chráněných dílen, podpora 
pracovních příležitostí pro 
znevýhodněné, vytvoření 
sociálního podniku (obchod, 
mental café) 

Podpora vzniku pracovních 
příležitostí (KP) 

SmH, NNO, ÚP, 
PO 

ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Cílem opatření je podpora a rozvoj pracovních příležitostí (podpora sociálního podnikání, 
podporovaného zaměstnávání). Cílem opatření je mimo jiné vytvořit sociální podnik. 
Podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením v Havířově: Agentura Gobi, 
s.r.o. a Prádelna Prapos s.r.o. Organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením 
jsou podporovány ze strany města prostřednictvím dotací. Nový sociální podnik na území 
města nevznikl. 

C.1.1.12 - Pokračující 
podpora dobrovolnických 
programů, zapojení 
studentů, rozšíření nabídky 

Podpora a rozvoj 
dobrovolnických programů 
(KP) 

Dobrovolnické 
centrum ADRA 

SPLNĚNO Pokud  to bylo možné, dobrovolníci v  roce  2020 navštěvovali své  klienty v zařízeních    
i v domácnostech, pomáhali také v ADRA obchodech a šatníku. V období nouzového stavu 
dobrovolníci telefonovali, posílali pozdravy, připravovali online aktivity. V průběhu celého 
roku dobrovolníci nakupovali osamělým seniorům, vyzvedávali léky, chodili na poštu apod. 
Studentský dobrovolnický klub připravoval aktivity pro seniory a lidi s postižením. 
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    V charitativních obchodech a šatníku se šily roušky, vařily polévky pro lidi bez domova, 

vydávala materiální a potravinová pomoc. Tyto aktivity probíhaly také v době, kdy musely 
být obchody pro veřejnost  uzavřeny.  Ve  spolupráci se  zaměstnanci sociálního  odboru 
a sociálními pracovníky jiných organizací se pomáhalo konkrétním lidem a rodinám v nouzi. 
Materiální i potravinová pomoc tedy probíhala nepřetržitě. 
Počet dobrovolníků v roce 2020: 141 
Počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 3 825 hodin/1 446 návštěv 
Počet spolupracujících organizací v Havířově s Dobrovolnickým centrem ADRA: 11 

C.1.1.13 - Podpora 
volnočasových, aktivizačních 
a integračních činností pro 
seniory (vzdělávání seniorů 
směrem k moderním 
technologiím a možnostem), 
osoby se zdravotním 
postižením a znevýhodněné 
děti 

Podpora prorodinných 
aktivit a služeb (KP) 

SmH, PO, NNO a 
další 

SPLNĚNO V roce 2020 byly finančně z města podpořeny následující projekty: 
Oblast školská: 35 projektů (23 subjektů) – celková výše podpory činila 3 293 000 Kč, cílové 
skupiny se týkaly všechny projekty, 
Oblast sociální: 60 projektů (45 subjektů) celková výše podpory činila 4 436 000 Kč, z toho 
projektů s přímým dopadem na rodiny s dětmi bylo 20 (14 subjektů) v celkové výši 1 688 
000 Kč, 
Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence: 5 projektů (4 subjektů) – celková 
výše podpory činila 210 000 Kč, všechny tyto projekty měly dopad na rodiny s dětmi. 
V  roce  2020  realizovalo  Multigenerační  centrum  Lučina   celkem  15  přednášek,     
4 workshopy a 4 výstavy. Proběhly 2 soutěže pro aktivizaci veřejnosti, bylo zveřejněno, 
nebo sdíleno nespočet kvízů. V rámci rodinného klubu proběhly přednášky a aktivity 
zaměřené na posílení jednotlivce a rodiny. V únoru se centrum zapojilo do Národního 
týdne manželství. Měsíčně využilo služeb centra průměrně 10 rodin. 
Podpora prorodinných aktivit byla realizována v roce 2020 také prostřednictvím 
volnočasového klubu pro děti a mládež Klub 3NYTY Spolku ZIP. 

Aktivizační a integrační 
činnosti pro seniory (KP) 

SmH, KC Lučina SPLNĚNO Na území města Havířova funguje 11  klubů seniorů a Centrum volnočasových aktivit.  
V roce 2020 byly realizovány 2 kulturně – společenské aktivity (ples seniorů a oslava 
jubilantů) a 18 vzdělávacích akcí (kurz PC, přednášky), 179 cvičení a dovednostních 
kroužků a 31 „turistických výšlapů“. 
S ohledem na pandemickou situaci, kdy byla klubová činnost pozastavena, bylo snahou 
zachovat s členy alespoň telefonický kontakt nebo emailovou komunikaci. Někteří členové 
se zapojili do šití roušek a pletení ponožek pro seniory. 
Pro seniory a zdravotně handicapované občany města byly v roce 2020 organizovány 
rekreačně-ozdravné pobyty, konkrétně v Lázních Slatinice, v Luhačovicích, v Horní Bečvě 
a v Malé Morávce. Pobytů se zúčastnilo celkem 232 občanů. 
V Multigeneračním centru Lučina bylo pro seniory v roce 2020 realizováno více než 35 
sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, 17 výletů, kterých se zúčastnilo přes 150 
seniorů. Měsíčně využilo služeb centra průměrně 130 seniorů. V online prostředí, nebo po 
telefonu strávili pracovníci se seniory víc než 120 hodin. 39 členům Klubu Lučina byla 
poskytnuta individuální podpora v oblasti ovládání PC a mobilních technologií. Proběhly  
2 soutěže pro aktivizaci veřejnosti, bylo zveřejněno, nebo sdíleno nespočet kvízu, videí 
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    apod. Členové se dobrovolně zapojili do šití roušek pro seniory. Proběhly pravidelné 

aktivity centra pro seniory v celkové délce přes 268 hodin v počtu 113 aktivit. 

C.1.1.14 - Rozvoj sociálních 
služeb a souvisejících aktivit 
pro osoby bez přístřeší (v 
krizi), např. rozvoj 
azylových domů, 
nízkoprahového denního 
centra, nocleháren, podpora 
terénní práce romského 
asistenta 

Azylový dům (KP) Armáda spásy v 
České republice 

SPLNĚNO Azylový dům pro matky s dětmi je od 1.1.2020 Azylovým domem pro rodiny. Služba je 
poskytována nejen jednotlivcům s dětmi, ale i celým rodinám. 

Nízkoprahové denní 
centrum (KP) 

SsmH NESPLNĚNO Cílem opatření bylo rozšířit služby nízkoprahového denního centra o terénní formu 
poskytování a navýšit tak personální kapacitu o 1 sociálního pracovníka. K navýšení 
kapacity u služby nízkoprahového denního centra nedošlo, a to z důvodu úsporných 
opatření při čerpání rozpočtu služby v průběhu roku 2020. 

Podpora terénní práce 
romského asistenta (KP) 

SmH SPLNĚNO V květnu 2009 byla zřízena funkce romského asistenta (terénního pracovníka), který je 
pracovníkem odboru sociálních věcí. Služeb romského asistenta využívají zejména 
obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. Podpora terénní práce romského asistenta je 
důležitá z hlediska předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově. 

C.1.1.15 - Navýšení kapacity 
noclehárny v zimních 
měsících, realizace 
preventivních opatření před 
umrznutím (tzv. „zimní 
noclehárna“ – speciální 
režim, nejedná se o 
registrovanou sociální 
službu, dále využití „iglou“ – 
nouzových přístřešků apod.) 

Preventivní opatření před 
umrznutím (KP) 

SmH, NNO, PO ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

V Azylovém domě pro rodiny se každým rokem v období 1.12.-31.3. otevírá program Volná 
židle, který poskytuje ženám bez domova možnost přenocovat v teple, v případě poklesu 
venkovní teploty pod -5 °C jako, prevenci před umrznutím. Program je poskytován ženám 
zdarma a nad rámec sociální služby azylového domu. Stejně jako v azylovém domě pro 
rodiny, také na noclehárně fungoval v období mrazu program volná židle, za účelem 
prevence před umrznutím a záchrany lidských životů. Zdarma byl poskytnut čaj a místo  
v teple. Další z preventivních projektů Armády spásy před umrznutím je tzv. „iglou“. 
Jedná se o nouzový přístřešek, který chrání osoby bez přístřeší před umrznutím v zimním 
období. Flexibilně se reagovalo dle potřebnosti. SSmH, NDC pro osoby bez přístřeší 
rozšířilo provozní dobu během pracovního týdne v zimních měsících, při mrazivém počasí 
bylo NDC otevřeno i o víkendech. 

 
Ve službě byla v zimních měsících podávána polévka. Dobrovolnické centrum ADRA Havířov 
poskytlo potravinové balíčky a zimní oblečení klientům. 

 

Strategický cíl 2 – Zvýšit informovanost občanů o fungování zdravotnictví a sociálních služeb města Havířova, posílení prevence sociopatologických či 

nežádoucích jevů u dětí a mladistvých. 
 

STRATEGICKÉ OPATŘENÍ PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

C.1.2.1 - Podpora 
mezioborové spolupráce – 
podpora primární 
prevence například u 

Podpora mezioborové 
spolupráce se školstvím (KP) 

SmH, PO, NNO, 
zástupci ZŠ, SŠ 

a VŠ 

NESPLNĚNO Vzhledem k situaci spojené s šířením nákazy COVID-19 nebyla setkání za účelem podpory 
mezioborové spolupráce plánována. Nicméně i během roku 2020 probíhala mezioborová 
spolupráce na úrovni praxí studentů středních a vysokých škol v sociálních službách. 
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závislostí mladých, 
kreativní workshopy, 
zapojení peer 
pracovníků, diskuze s 
bývalými závislými, 
zapojení zástupců ÚP do 
procesu komunitního 
plánování 

Zapojení zástupců Úřadu 
práce do procesu komunitního 
plánování (KP) 

SmH, PO, NNO, 
ÚP 

SPLNĚNO V pracovní skupině komunitního plánování „Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny“ 
je zapojena vedoucí oddělení hmotné nouze Úřadu práce Havířov. 

Podpora primární prevence 
(KP) 

SsmH – Centrum 
prevence, 
Kontaktní 

a poradenské 
centrum pro 

osoby ohrožené 
závislostmi, ZIP, 
Městská policie 

Havířov 

SPLNĚNO SSmH, Centrum prevence. Celkem se uskutečnilo 82 setkání, kterých se zúčastnilo 699 
účastníků (dlouhodobý preventivní program „Zdravý způsob života“, prožitková práce    
s třídním kolektivem „Zdravá třída“, „Intervenční program“, adaptační program „Jsme 
na jedné lodi“, psychosociální průprava „Co se mě (ne)dotýká). SSmH, Centrum prevence 
rozšířilo pracovní tým o 1 lektora, čímž zvýšilo kapacitu poskytovaných programů. 
Kapacitu Centra prevence nelze jednoznačně stanovit, ale ze strany lektorů je tak 
zajištěna vzájemná zastupitelnost. 
Spolek ZIP  Preventivní program „ZDRAVÁ MLÁDEŽ“ (program pro 5.-9. třídy  ZŠ,  trvá   
2 vyučovací hod.). Besedy byly jen v omezeném rozsahu, zato byly na podzim navíc 
doplněny o adaptační programy pro školní třídy. 
Besed: 79 (1696 žáků) 
Adaptační pobyt: (2denní program v na Gírové v Beskydech pro gymnázium Studentská) 
Pobytů: 1 (30 žáků) 
Adaptační programy: (4hodinové programy pro ZŠ, mimo školu) 
Programů: 3 (76 žáků) 
Městská policie Havířov, 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 
ČR, vyhlásila na jaře a na podzim pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví   
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ nouzový 
stav, byla činnost skupiny prevence značně omezena. 
V období od 3.1. - 17.12.2020 bylo uskutečněno i přes omezení provozu škol celkem 154 
besed, kterých se zúčastnilo celkem 2 684 osob. Ze stejného důvodu nebyl realizován 
preventivní projekt „Revolution train“ – Protidrogový vlak. S dodavatelem byl sepsán 
dodatek ke smlouvě na realizaci v roce 2021. 

Přiblížit otázku závislostí 
veřejnosti a zapracovat 
na zlepšení mediálního obrazu 
cílové skupiny (KP) 

SmH, NNO, PO ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

SSmH, KPC pro osoby ohrožené závislostmi – reportáž ČT Ostrava o sběru a mapování 
výskytu odhozených injekčních stříkaček na území města Havířova. Součástí reportáže 
byl rozhovor s vedoucím služby, který informoval veřejnost o smyslu výměnného 
programu, fungování terénního programu v otázce mapování míst nálezů odhozených 
injekčních stříkaček, statistických ukazatelích, aktuálních trendech v oblasti HR apod. 
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb  – prezentace a medializace služby, rozhovory   
s laickou i odbornou veřejností, distribuce aktualizovaných letáků o poskytovaných 
službách nebo propagačních materiálů preventivního charakteru. Pro návštěvníky 
Veletrhu byl připraven krátký vědomostní kvíz, za jehož správné zodpovězení otázek se 
rozdávali napečené perníčky. Pro zájemce (osoby starší 15 let) byla připravena možnost 
si vyzkoušet brýle, které simulují užití návykových látek a navození silné únavy. 
KPC plánovala účast na tradiční adrenalinové akci Útěk v řetězech (12. ročník), která  
se měla konat v sobotu 17.10.2020. Zaměstnanci KPC byli připraveni prezentovat službu 
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    na náměstí Republiky ve stánku od 9:00 do 18:00 hodin. Bohužel i přes snahu pořadatelů 

se akce nekonala ani v náhradních termínech, a nakonec byla akce zrušena z důvodu 
zpřísňujících se preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19. 
Armáda spásy v ČR, služby následné péče se prezentují na Veletrhu poskytovatelů 
sociálních služeb, na sociálních sítích a v médiích nebo se účastní akcí pro veřejnost, 
které organizuje vedení AS v ČR. 

C.1.2.2 - Prevence 
sociálně patologických 
jevů a primární prevence 
v oblasti závislosti (vznik 
adiktologické poradny, 
zmapování drogové scény 
a závislostí v městě 
Havířově) 

Odborné sociální poradenství 
(KP) 

NNO, PO NESPLNĚNO S ohledem na uvedený cíl, byla pozvána do pracovní skupiny Osoby ohrožené závislostmi 
zástupkyně organizace Modrý kříž. Tato organizace provozuje službu odborného 
sociálního poradenství pro osoby se závislostním problémem na území Moravskoslezského 
kraje prostřednictvím 5 poraden (Český Těšín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava a Orlová). 
Členům PS byla představena služba OSP v podmínkách NNO. Setkání přivezlo spoustu 
nových poznatků a zkušeností o provozu uvedené služby včetně potřebných informací, 
které mohou být využity ke vzniku obdobné služby na území města Havířova. 
OSP se poskytuje v rámci stávajících služeb, případně poskytovatelé využívají spolupráci 
s dalšími subjekty, které odborné sociální poradenství poskytují. Tímto opatřením je 
nutné se i nadále zabývat. 

Aktivizační, vzdělávací 
a poradenské činnosti 
směřujících k prevenci 
sociálně patologických jevů 
(KP) 

NNO, PO, 
OSPOD, PMS, 
spolek SP+D 

SPLNĚNO SSmH, Centrum prevence. Ve spolupráci s OSPOD byl vytvořen program Psychosociální 
průprava pro děti formou 10 setkání v průběhu kalendářního roku. Celkem bylo přihlášeno 
6 zájemců. Z důvodu pandemie a souvisejícími opatřeními proběhly pouze 2 setkání. 
SP+D Kontakt, z.s. Projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2020“ 
formou 3 víkendových setkání nebyl realizován z důvodu preventivních opatření proti 
šíření onemocnění Covid – 19. 
OSPOD, PMS – činnosti nebyly realizovány z důvodu preventivních opatření proti šíření 
onemocnění Covid – 19. 
V Armádě spásy v ČR nebyla možná přednášková činnost pro základní školy z důvodu 
preventivních opatření proti šíření onemocnění Covid – 19. V rámci doléčovacího 
programu poskytuje soc. služba Vyhlídka skupiny věnované prevenci relapsu, toto téma 
je frekventované také v rámci individuálního poradenství. 
Pedagogicko-psychologická poradna – na území města Havířova bylo ze strany PPP 
nabídnuto v rámci prevence školního selhávání program pro rozvoj dovedností u dětí 
předškolních a dětí po odkladu povinné školní docházky (realizace v prostorách MŠ). 
Program nakonec realizován v oblastech s vyšším výskytem dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, a to v MŠ Horní Suchá a v MŠ Havířov – Prostřední Suchá. 
Zapojeno celkem 28 dětí. Další preventivní programy z pandemických důvodů 
nerealizovány. 

Zmapovat drogovou scénu ve 
městě (KP) 

SmH, PO, NNO, 
ZŠ, SŠ, VŠ 

NESPLNĚNO Komplexní analýza stavu v oblasti látkových a nelátkových závislostí ve městě Havířově 
nebyla zpracována z důvodu dočasné absence odborné diskuse se zapojením všech 
vhodných aktérů v protidrogové sféře (preventivní opatření proti šíření onemocnění Covid 
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    – 19, nemožnost se setkávat v potřebném počtu účastníků). Tímto opatřením je nutné se 

i nadále zabývat. 

C.1.2.6 - Posílení 
propagace sociálních 
služeb a návazných 
aktivit 

Rozšířit informovanost o 
nabídce sociálních služeb a 
souvisejících aktivit (KP) 

SmH, PO, NNO, 
NsP Havířov 

SPLNĚNO V roce 2020 byla informovanost o nabídce sociálních služeb rozšiřována prostřednictvím: 
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, Veletrhu poskytovatelů sociálních 
služeb, vydaného aktualizovaného katalogu sociálních služeb, interaktivního katalogu 
sociálních služeb na webových stránkách města, webových a facebookových stránek 
města, webových stránek poskytovatelů sociálních služeb, propagačních letáků 
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, Radničních listů, TV Polar, dnů 
otevřených dveří, Dnů se sociálním pracovníkem, Dne zdraví NsP Havířov a další. 

C.1.2.7 - Podpora aktivit 
vedoucích k odstranění 
bariér jak fyzických, tak 
sociálních 
a komunikačních 
(vytvoření katalogu 
bezbariérovosti, linky 
autobusů, přechody, 
plakát informující, jak 
jednat, osvěta, využití 
SMART technologií – 
asistivní technologie) 

Zvýšit informovanost o 
komunikačních potřebách 
osob se smyslovým postižením 
(KP) 

SmH, PO, NNO, 
ZŠ, SŠ, VŠ 

SPLNĚNO Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s. - tlumočnická služba je uživatelům 
poskytována formou ambulantní i terénní, přispívá ke zmírnění informačního deficitu 
vyplývající z postižení a napomáhá tak začlenění osob se sluchovým postižením do běžné 
společnosti. Služba poskytuje terénní a ambulantní tlumočení z mluveného jazyka 
českého do českého znakového jazyka a naopak. Dle potřeby zajistí artikulačního 
tlumočníka,  simultánní  přepis  či  jiný  způsob  komunikace  dle  požadavků  osob      
se sluchovým postižením. V roce 2020 měla tlumočnická služba Centra služeb pro neslyšící 
a nedoslýchavé v kraji celkem 175 klientů (12 klientů z Havířova) a poskytla 273 kontaktů 
(72 kontaktů z Havířova) a 4 251 intervencí (271 intervencí z Havířova). CSNN se svými 
partnery  zorganizovalo  také  osvětovou   konferenci   s   názvem   Komunikace   osob 
se sluchovým postižením. Komunikační bariéru osobám se zrakovým postižením 
napomáhá překonat Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – oblastní 
odbočka Havířov – pracoviště Orlová. 

C.1.3.3 - Podpora 
terénních zdravotních 
služeb pro osoby bez 
přístřeší 

Podpora při zajištění terénní 
lékařské péče pro osoby bez 
přístřeší (KP) 

SmH, NNO, PO, 
zdravotnická 

zařízení 

NESPLNĚNO V průběhu roku 2020 nebyla zajištěna terénní lékařská péče pro osoby bez přístřeší. 
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PRIORITNÍ OSA D – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA 

 
 OBLAST DOPRAVA A INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (I VEŘEJNÁ ZELEŇ) (D.1) 

Strategický cíl 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury a modernizace dopravních systémů s podporou SMART technologií. 
 

STRATEGICKÉ 
OPATŘENÍ 

PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

D.1.1.1 - Projekt 
upravující telematiku 
s preferencí MHD, IZS 

 

Chytré a bezpečné křižovatky 
ve Statutárním městě Havířov 

OKS PROBÍHÁ Realizace projektu chytré a bezpečné křižovatky začala v 06/2021, kdy bude pokračovat 
až do roku 2022. 

D.1.1.2 - Řešení 
světelné křižovatky 
u Merkuru 

Výstavba SSZ ulic Studentská x 
Okrajová x Dlouhá třída 

OKS SPLNĚNO K realizaci výstavby SSZ došlo v roce 2020. 

D.1.1.6 - Řešení 
statické dopravy 
v celém Havířově 

Generel statické dopravy v 
Havířově 

OKS, OÚR PROBÍHÁ OÚR – Oddělení investic řeší na základě Investičních záměrů budování nových parkovacích 
stání (Parkoviště Majakovského, na ul. Dělnická, či Parkoviště nad letním kinem), ale ne 
v souvislosti s generelem. 

 

OKS – Generel souhrnný v rámci úsporných opatření nebyl zadán. Byly prověřeny podmínky 
parkování nákladních vozidel, a tyto připomínky byly předány na OÚR. Dále OKS zpracoval 
investiční záměr na nová parkoviště, např. Koperníkova, Dělnická, nad Letním kinem, 
Majakovského atd. 

D.1.1.7 - Podpora 
rozvoje cyklotras 
a cyklostezek 
a jejich vzájemné 
propojení 

Zpracování generelu 
cyklodopravy 

OKS PROBÍHÁ Proběhla příprava projektu dvou cyklostezek, kdy k tomuto byla vytvořena i poradní 
skupina pro cyklodopravu. 

D.1.1.9 - Realizace 
plánu udržitelné 
městské mobility 

Rekonstrukce autobusových 
zálivů 

OKS NESPLNĚNO Na realizaci akce byly opakovaně nárokovány finanční prostředky v rozpočtu, ale vzhledem 
k úsporným opatřením nebyly finance schváleny. 

D.1.1.10 - Rozšíření 
počtu elektronických 
informačních panelů 
na vybraných 
zastávkách městské 

Elektronické informační panely 
na zastávkách MHD a PD 

OKS PROBÍHÁ Informační panely byly instalovány v rámci stavby přednádražního prostoru. Instalace 
dalších informačních panelů je v jednání. 
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hromadné dopravy 
a příměstské dopravy 
(MHD a PD) 

    

 
 

Strategický cíl 2 – Udržitelný systém odpadového hospodářství. 
 

STRATEGICKÉ 
OPATŘENÍ 

PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

D.1.2.1 - Rozšíření 
počtu sběrných dvorů 
na území města 

SD na ul. Selská OKS +TSH a.s. PROBÍHÁ Předpoklad zahájení provozu sběrného dvoru je dle informací TSH a.s. 1.1.2022. 

D.1.2.2 - Revitalizace 
kontejnerových 
stanovišť 
a optimalizace 
odpadového 
hospodářství 

Revitalizace kontejnerových 
stanovišť 

OKS SPLNĚNO Realizace ohrazeného kontejnerového stanoviště bylo realizováno v roce 2021 pouze na ul. 
Beethovenova. Opakovaně je připraven investiční námět na OIV, kdy v rámci úsporných 
opatření nebyly náměty v loňském roce realizovány. 

Revitalizace kontejnerových 
stanovišť 

OKS, OÚR PROBÍHÁ Opakovaně je připraven investiční námět na OI, kdy v rámci úsporných opatření nebyly 
náměty realizovány. 

Revitalizace kontejnerových 
stanovišť 

OKS, OÚR PROBÍHÁ Opakovaně je připraven investiční námět na OI, kdy v rámci úsporných opatření nebyly 
náměty realizovány. 

D.1.2.4 - Dobudování 
kanalizační sítě 

Odkanalizování části města 
Havířova – lokalita Důlňák 

OÚR PROBÍHÁ Investiční akce byla zahájena 14. 4. 2021. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizační sítě 
v lokalitě Na Důlňáku, zahrnující gravitační splaškové stoky v celkové délce 3265,5 m, 
jednu čerpací stanici a jeden výtlak splaškových vod celkové délky 785 m. Součástí stavby 
bude i vybudování cca 70 ks veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 245,7 m 
k napojovaným nemovitostem. Předpokládá se odstranění znečištění odpovídající 312 EO. 
V rámci stavby bude provedena oprava povrchů komunikací a zpevněných ploch. Dále bude 
provedena přípojka vody v délce 217 m a přípojka NN v délce 100 m pro čerpací stanici. 

 

Předpokládaný termín ukončení a kolaudace je květen 2022. Po tomto termínu budou mít 
ještě jednotlivé nemovitosti do roku od kolaudace možnost napojení, čímž se naplní 
monitorovací indikátor. 
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Strategický cíl 4 – Environmentální rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
 

STRATEGICKÉ 
OPATŘENÍ 

PROJEKT GESČNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

VYHODNOCENÍ POZNÁMKY 

D.1.4.7 - Revitalizace 
vnitrobloků zejména 
v ochranném pásmu 
Sorely s ohledem na 
vyvážení zeleně 
a parkování 

Studie řešení vnitrobloků KP, OKS, OÚR PROBÍHÁ Došlo k vytipování lokalit (ul. Vardasova, vnitroblok Orion), kdy také došlo k nárokování 
finančních prostředků v rámci projektů IP-LIFE a ITI. 
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C. AKČNÍ PLÁN 

1. ÚVOD 

Akční plán představuje konkretizovaný krátkodobý strategický dokument města, který identifikuje 

projekty, které je potřeba realizovat pro dosažení cílů a opatření vymezených v Návrhové části 

dokumentu. Tato opatření byla definována při tvorbě Vize města 2020+, na období 2020–2028,  

a projekty uvedené níže specifikují jejich náležitosti. Plán je koncipován jako programový dokument 

města a zahrnuje opatření či projektové záměry, které mají být prioritně realizované ve stanoveném 

období let 2020–2021. Do akčního plánu jsou zařazeny také opatření, jejichž realizace v tomto období 

začne a bude ukončena až v delším časovém horizontu. Plnění akčního plánu je v zájmu vedení města 

i jeho občanů, ale jedná se o živý dokument, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není 

právně vymahatelná. 

Charakter živého dokumentu umožňuje pružně reagovat na změny jak interního, tak externího 

charakteru. Dokument může být doplněn o skutečnosti a parametry, které při jeho tvorbě nebylo 

možné určit nebo mohlo k jejich určení dojít pouze s vysokou mírou nejistoty, která by vystavovala 

dokument nepřijatelnému riziku z hlediska jeho přesnosti. Takto upravený dokument by měl být bez 

prodlení zveřejněn tak, aby k jeho aktuální verzi měly přístup všechny zainteresované strany. Často 

tato situace nastává při určení monitorovacích indikátorů nebo jejich cílové hodnoty. Až v poslední 

fázi přípravy projektu, kdy je přesně známá výše dostupných finančních prostředků, může dojít 

k nastavení nebo zpřesnění indikátoru nebo jeho cílové hodnoty tak, aby co možná nejvíce dopomohl 

k dosažení vytyčeného cíle projektu. 

Akční plán je vyhotoven v tabulkové podobě a má sloužit jako informační zdroj pro řídící i finanční 

procesy města. Definované projekty představují konkrétní kroky či činnosti, jejichž realizací dochází 

k naplňování vytyčených vizí, strategických cílů a opatření. 

Opatření města definují konkrétní úkoly nebo projekty, jejichž realizace povede k naplnění 

nadřazeného cíle. U každého opatření, pokud to bylo možné, je uveden předpokládaný rok jeho 

dokončení, gestor opatření, předpokládané náklady a stručný popis. U mnohých opatření je pro jejich 

realizaci počítáno s externími zdroji financování v podobě dotačních titulů. V případě, že nebudou 

tyto dotační prostředky získány, je značně snížena pravděpodobnost jejich realizace. 
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2. PROJEKTY 

Níže jsou uvedeny konkrétní parametry projektů, které naplňují definované strategické cíle  

a opatření, rozdělené podle prioritních os. 

2.1 Prioritní Osa A 
 

 

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI MĚSTY, ROZPOČET, INFORMOVANOST 
VEŘEJNOSTI (A.3) 
 

Strategický cíl 1 - Zlepšení informovanosti veřejnosti. 

Opatření A.3.1.3 Využití většího množství SMART technologií pro snazší komunikaci s občany 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Otevřené a přívětivé město Havířov ORG 

Stručný popis projektu (záměru): 

Projektem město definuje svou potřebu zkvalitnit komunikaci a zvýšit otevřenost města, a to za využití 
moderních přístupů a technologií pro snazší komunikaci s občany. Jedním z výstupů projektu bude instalace  
8 kusů portálu spokojenosti, které budou rozmístěny na různých místech budovy magistrátu a budou sloužit 
občanům k okamžité reakci na vyřešení jejich požadavku, chování daného zaměstnance/úředníka. Dále bude 
pořízena Elektronická úřední deska. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Hlavní cílovou skupinou jsou občané.  

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Katastrální 
území města 

Havířov 

cca 1 150 000,- 
Kč 

2021–2023 

Město Havířov 
je zapojeno 
v průběhu 

celého 
projektu. 

Zlepšení 
komunikace 

s občany 
města, 

zkvalitnění 
poskytované 
služby pro 
občany a 

zkvalitnění 
systému 

poskytování 
informací za 

pomocí 
špičkové IT 
technologie 

(elektronická 
úřední deska). 

Zlepšení stavu 
komunikace 
s veřejností 

oproti výsledů 
v rámci 

dotazníkových 
šetření, 

digitalizace 
informací 

uveřejněných na 
úřední desce. 
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Opatření A.3.1.4 Zkvalitnění komunikace a zvýšení otevřenosti města 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Otevřené a přívětivé město Havířov ORG, KP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Projektem město realizuje aktivity směřující k lepším vztahům mezi městem, jako veřejnou správou, a občany. 
K tomuto zlepšení má pomoci Komunikační strategie města Havířova na léta 2022-2028.  

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

V současné době je moderní trend, aby každý „vyspělý“ veřejný úřad sloužil lidem beze zbytku. Proto i město 
Havířov podniká veškeré kroky, aby to tak cítili i občané města Havířova. Hlavní cílovou skupinou jsou tedy 
oni. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Katastrální 
území města 

Havířov 

cca 250 000,- 
Kč 

2021–2023 

Město Havířov 
je zapojeno 
v průběhu 

celého 
projektu. 

Počet 
napsaných  

a zveřejněných 
analytických  

a strategických 
dokumentů 

Zpracovaný 
strategický 
dokument 

 

Strategický cíl 2 - Posilovat image Havířova a jeho jedinečnost ve vztahu k široké veřejnosti. 

Opatření A.3.2.5 Posílení spolupráce s partnerskými městy 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov ORG 

Stručný popis projektu (záměru): 

Hlavním cílem projektu je shrnutí a znázornění přeshraniční spolupráce tří největších měst na území 
Euroregionu Těšínského Slezska, kteří se podílí na vzájemné tvorbě partnerských projektů již 26 let. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Stále nedostatečná propagace a nepatrné povědomí obyvatel partnerských měst o přeshraniční spolupráci na 
území Těšínského Slezska. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Jastrzębie-
Zdrój, Karviná, 

Havířov 
270 000,- Kč 2021–2022 

78% dotace z 
EFRR, 22% 

dofinancování 
městem 

Informovanost 
občanů o cz-pl 

spolupráci 

Zvýšení 
informovanosti 
občanů o cz-pl 

spolupráci 
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2.2  Prioritní Osa B 

Některé projekty této prioritní osy jsou převzaté z Akčního plánu dokumentu „Plán rozvoje sportu 

města Havířova v letech 2018-2025“ (dále Plán rozvoje sportu). Tyto projekty jsou označeny v kolonce 

Název projektu jako „SP“. Jejich úplná definice a struktura financování je dostupná právě  

v dokumentu Plán rozvoje sportu a souvisejícím akčním plánu. 

OBLAST KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ, ŠKOLSTVÍ (B.1) 

Strategický cíl – 1 Modernizace přístupů a pokračování v rekonstrukcích MŠ a ZŠ. 

Opatření B.1.1.1 Projekt na podporu učitelů a práce s talentovanými žáky 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora učitelů a práce s talentovanými žáky OŠK/ZŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků (studentů) je významná především proto,  
že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, Rozvoj nadání těchto jedinců má podstatný 
význam pro celou společnost.  
Zapojení se do projektů: 

• Vyhlášené soutěže MŠMT 

• Kurzy, semináře a stáže 

• Letní prázdninové školy 

• a další projekty. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Využitím projektů, kurzů, letních prázdninových škol umožňuje škola u talentovaných žáků také rozvoj jiných 
kompetencí, než jsou ty spojené s učením – podílí se na jejich osobnostním a sociálním rozvoji, schopnosti 
stanovit si cíle, schopnosti sebereflexe, ale naopak i schopnosti týmové práce, rozvoje schopnosti řešení 
problémů a podobně. 
 
Cílové skupiny: žáci ZŠ a jejich zákonní zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 
Nelze předem 

stanovit 
2022, 2023 

Součinnost 
OŠK se ZŠ 

Počet 
zorganizovaných 

aktivit/ 
Počet nadaných 

žáků 

Rozšíření nabídky 
způsobu podpory 

práce s 
talentovanými 

žáky 
 

 

Opatření B.1.1.2 Zapojení dětí v rámci dobrovolnických projektů, cílených na seniory 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zapojení dětí v rámci dobrovolnických projektů cílených na seniory OŠK/OSV 

Stručný popis projektu (záměru): 

Účast dětí a žáků v rámci projektů zaměřených na seniory, kdy děti a žáci se zapojí do aktivit se seniory. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: děti MŠ, žáci ZŠ, pedagogové a vedení škol, senioři. 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 
Nelze předem 

stanovit 
2022, 2023 

Součinnost 
OŠK, OSV 

Počet projektů 
+ počet 

zapojených 
dětí a seniorů  

 
Realizace 

 

Opatření B.1.1.3 
Osvěta v rámci komunikace s žáky se zdravotním postižením, vysvětlit, jak  

s nimi komunikovat a žít 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Osvěta v rámci komunikace s žáky se zdravotním postižením, vysvětlit, jak s nimi 
komunikovat a žít 

OŠK, MŠ, ZŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Proč učit děti komunikovat s osobami s postižením? Děti se s osobami se zdravotním postižením budou setkávat 
celý život. Komunikovat s touto skupinou a schopnost empatie by mělo být součástí výchovy každého člověka. 
V rámci inkluze škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, 
postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb.   Inkluze ve školství 
znamená, že se v běžné třídě základních škol mohou vzdělávat i děti se speciálními potřebami. Existence 
různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos, děti vnímají, že ne všichni jsou stejní a berou 
zdravotně postižené děti a žáky jako rovnocenné. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: děti MŠ, žáci ZŠ, zákonní zástupci pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
 

 „Celé město“ 

 
 

0,- 

 
 

2022, 2023 

 
 

Součinnost 
OŠK s MŠ a se 

ZŠ 

Počet besed, 
informování, 
přednášek 

zaměřených na 
osvětu+ počet 
zapojených 

žáků 

 
 

Plnohodnotná 
osvěta žáků 
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Opatření B.1.1.4 Optimalizace sítě MŠ, ZŠ, řízení škol pomocí IT technologií a nových přístupů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Optimalizace sítě MŠ, ZŠ OŠK, ORG, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Realizace v letech 2022-2023  
1/ OŠK zadal zpracování demografické studie vývoje počtu dětí a žáků v MŠ a ZŠ do roku 2030, ze které bude 
mimo jiné vycházeno k návrhu optimalizace sítě mateřských a základních škol a jejich slučování. 
Projednání návrhu v orgánech města, přijetí rozhodnutí a stanovení harmonogramu a nutných úkolů 
vyplývajících z požadavků legislativy.  
Od 1.1.2022 dojde ke sloučení MŠ u Jeslí Havířov a MŠ Okružní Havířov. V průběhu roku 2022 a 2023 bude 
docházet k další optimalizaci sítě MŠ a ZŠ jejich slučováním.  
 
Realizace v letech 2022-2023  
2/ Od září 2021 znovu obnoven pro PO na webových stránkách města přístup ,,Jen pro PO“ sloužící jako 
jednotný komunikační a řídící nástroj mezi zřizovatelem a PO, kde se PO pod svým uživatelským účtem 
přihlašují na webové stránky města.  
Od 1.1.2022 je zavedeno jednotné účetnictví příspěvkových organizací města. 
Zapojení organizačního odboru, který má v gesci mimo jiné řízení města pomocí IT technologií a zapojení 
odboru územního rozvoje, který má ve své gesci mimo jiné vyhledávání příslušných dotačních titulů 
projektovými manažery. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Ad 1/děti a žáci v MŠ a ZŠ s jejich zákonnými zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 „Celé město“ Ad 1/ 0,00 Kč 
Ad 2/ nelze 
odhadnout 

Ad 1/ 
r. 2022 - 

předložení návrhu 
optimalizace a 

částečná 
realizace 

optimalizace k 
1.1.2023 a k 1. 1. 

2024 
Ad 2/ 

r. 2022-2023 
Zapojení dalších 

PO do jednotného 
účetního 

programu. 
Jednotný nákup 
PC techniky pro 
školy. Zpracován 
PD na zasíťování 
MŠ. Vyhledávání 

vhodných 
dotačních titulů a 
zapojení se škol 
do těchto titulů. 

Rozhodnutí 
orgánů 
města 

Ad 1/Počet 
sloučených 

nebo zrušených 
subjektů 

Ad 2/ Počet PO 
zapojených do 

JÚP. 
Počet 

zpracovaných 
PD pro 

zasíťování a 
počet 

dotačních 
titulů. 

Ad 1/ 
Průběžná 

adaptace sítě MŠ 
a ZŠ dle 

demografického 
vývoje 

Ad 2/realizace 
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Opatření B.1.1.5 Posílení prevence kriminality a patologických jevů na školách 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Posílení prevence kriminality a patologických jevů na školách OŠK, ZŠ, MP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Aplikace programů prevence kriminality na základních školách. 
Role sportu jako preventivního nástroje. 
Pokračování školní preventivní strategie v každé škole.  
Účast pracovníků škol na kvalitních akreditovaných vzdělávacích programech v rámci prevence kriminality.  
Zapojení Městské policie a Policie ČR formou besed. Tvorba dotazníků pro dotazníky pro žáky a rodiče, 
pedagogy. 
V oblasti výchovného poradenství zvýšit na školách již probíhající úzkou spolupráci mezi vedením, třídními 
učiteli, výchovnými poradci a také metodiky prevence patologických jevů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: žáci ZŠ, zákonní zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
 
 „Celé město“ 

 
 

Nelze 
odhadnout 

 
 

2022, 2023 

 
 

Součinnost 
OŠK, MP se ZŠ 

Počet besed, 
informování, 
přednášek + 

počet 
zapojených 

žáků 

Plnohodnotná 
osvěta žáků  

v rámci prevence 
kriminality  

a patologických 
jevů 

 

Opatření B.1.1.6 Ucelený systém protidrogové prevence na školách 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Protidrogová prevence na školách OŠK, MP, Policie ČR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zaměstnanci škol, kteří pracují na školách na prevenci sociálně patologických jevů, pracují v souladu se 
školními preventivními strategiemi a preventivními programy, které jsou vypracovány na daný školní rok. Velký 
důraz byl kladen na prevenci – besedy s Policii ČR, Městskou policii Havířov, s HZS, dotazníky pro žáky a rodiče, 
pedagogy. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: žáci ZŠ, zákonní zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
 

 „Celé město“ 

 
 

Nelze 
odhadnout 

 
 

2022, 2023 

 
 

Součinnost 
OŠK, MP se ZŠ 

Počet besed, 
informování, 
přednášek + 

počet 
zapojených 

žáků 

 Plnohodnotná 
osvěta žáků  

v rámci prevence 
kriminality  

a patologických 
jevů 
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Opatření B.1.1.7 Pokračování ve spolupráci města s alternativními školami 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Spolupráce města s alternativními školami OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Město podporou alternativních škol rozšiřuje nabídku předškolního a základního vzdělávání pro děti a žáky, 
resp. jejich zákonné zástupce, v Havířově. Bude pokračovat ve spolupráci s nestátními školami nabízejícími 
alternativní vzdělání v MŠ a ZŠ. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Město dlouhodobě podporuje rozšíření nabídky předškolního a základního vzdělávání pro děti a žáky, resp. 
jejich zákonné zástupce, v Havířově mimo hranice jím zřizovaných MŠ a ZŠ. Na území města existuje jedna 
soukromá MŠ Mateřinka, kterou město podporuje ze svého rozpočtu. Této MŠ pronajímá městskou budovu 
Okružní 1208/13, současně poskytuje dotace ze svého rozpočtu. Město má také uzavřenu smlouvu o spolupráci 
se spolkem Naše Montessa, z. s., jenž je zřizovatelem Montessori základní škola Úsměv, která sídlí na základě 
smlouvy o výpůjčce v prostorách ZŠ M. Kudeříkové Havířov.  
Město podporuje Montessori např. dotacemi na činnost školy.  
Nároky na rozpočet vyplynou z žádostí subjektů poskytujících alternativní vzdělávání.  
Cílové skupiny: děti a žáci v MŠ a ZŠ s jejich zákonnými zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

  
 
 

„Celé město“ 

 
 
 

Dle žádostí 
dotčených 
subjektů o 

dotace města  

 
 
 

Průběžně v 
letech 2022-

2023  

 
 
 

Rozhodnutí 
orgánů města 

 
 
 

Počet dětí  
a žáků  

v alternativních 
školách 

 Rozšíření 
nabídky 

alternativního 
způsobu 

předškolního  
a základního 
vzdělávání na 
území města 

Havířova 

 

Opatření B.1.1.8 Finanční gramotnost na školách 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční gramotnost do škol ZŠ, SŠ, OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Vytvářet funkční systémy výuky finanční gramotnosti a podnikavost ve školách. Umožnit učitelům získat 
kvalitní vzdělání, které vychází ze Standardů finanční gramotnosti i z praktických zkušeností. Vytvářet 
platformu pro sdílení zkušeností napříč školami, propojit klíčové hráče v oblasti vzdělání. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Vytvářet v kooperaci se školami prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné a podnikavé mladé generace 

• Poskytovat učitelům potřebnou metodickou podporu k moderní výuce finanční gramotnosti  
a podnikavosti na základních i středních školách 

• Vytvářet výukové materiály, které budou splňovat požadavky Standardů finanční gramotnosti, 
vycházet z praktických zkušeností a v praxi využitelných informací 

• Vytvářet platformu pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu mezi školami i školami a odborníky  
z praxe 

Cílem je, aby ve školách zůstávalo kvalitní knowhow v podobě kvalifikovaných učitelů, kteří vidí ve své práci 
smysl a jsou otevřeni učit se novým poznatkům. 
Cílové skupiny: žáci v ZŠ, pedagogové a vedení škol. 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
  

„Celé město“ 
 
 

Nelze 
odhadnout 

2022, 2023 
 

Součinnost ZŠ, 
SŠ, OŠK 

 
 

Počet 
zapojených 

učitelů (škol) 
 

Realizace 

 

Opatření B.1.1.9 Podpora škol při získávání a čerpání dotací z různých zdrojů (finanční 

spoluúčast) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora škol při získávání a čerpání dotací z různých zdrojů (finanční spoluúčast) 
OŠK, MŠ, ZŠ, SVČ, RMH, 

ZMH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Zapojení se škol a školského zařízení do vyhlášených dotačních titulů na realizaci projektů v rámci ITI, IROP, 
SFŽP, OP PMP OPVVV - Šablony,…se spoluúčasti města nebo s předfinancováním projektu formou bezúročné 
návratné finanční výpomoci. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: děti a žáci v MŠ, ZŠ a SVČ, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 
Nelze v 

současné době 
odhadnout 

 
r. 2022 – 

předfinancování 
r. 2023 – 

předfinancování 
 

Rozhodnutí 
orgánů města 

 
Počet 

poskytnutých 
podpor 

Realizace 

 

Strategický cíl 2 - Propojení podnikatelů se základními a středními školami, podpora 

polytechnického vzdělávání. 

Opatření B.1.2.1 Pokračování spolupráce škol s úřadem práce (nabídka pracovních míst) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Spolupráce škol s Úřadem práce OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Přehlídka a prezentace povolání a různých rekvalifikačních kurzů v kulturním domě Reneta, kterou organizuje 
Úřad práce. Určeno zejména pro žáky 9. tříd, kteří se rozhodují při výběru budoucího povolání.   

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: žáci ZŠ, zákonní zástupci, pedagogové, občané. 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 

 
0,- 

 
2022, 2023 

 
Součinnost 

OŠK 

Počet nabídky 
povolání, 

rekvalifikačních 
kurzů 

 
Realizace 

 

Opatření B.1.2.2 Pokračování v projektu Veletrh středních škol (nyní Volba povolání) pro žáky 

devátých tříd 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Volba povolání pro žáky devátých tříd OŠK, ZŠ, ORG, ÚP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Spoluúčast města Havířova na finančním zajištění prezentační výstavy „Volba povolání Havířov“. 
Tradiční akce konaná vždy na podzim, kdy Úřad práce ji organizuje ve spolupráci s okolními městy, středními 
školami a zaměstnavateli našeho regionu. Návštěvníkům jsou představeny vzdělávací programy a nabídnuty 
praktické ukázky profesí a povolání. Pracovníci ÚP radí v rozhodování při výběru vhodného povolání a také s 
orientací ve vzdělávací nabídce škol. Zájemci získávají podrobné informace o rekvalifikačních kurzech a 
dalších nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: žáci ZŠ a studenti SŠ, Zákonní zástupci, pedagogové, občané. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 50 000,-Kč 
Podzim 

2022/podzim 
2023 

Součinnost 
OŠK, ZŠ, ORG, 
ÚP/rozhodnutí 
orgánu města 

 
Počet měst, 

počet středních 
škol, počet 

zaměstnavatelů 
regionu 

 

Realizace 

 

Opatření B.1.2.3 Spolupráce základních škol se středními odbornými školami 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Spolupráce základních škol se středními odbornými školami OŠK, ZŠ, SŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Střední školy organizují dny otevřených dveří, kdy pedagogové se svými žáky tyto akce navštěvuji, také 
organizují společné kulturní akce, vystoupení atd. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: žáci ZŠ, studenti SŠ, pedagogové a vedení škol 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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„Celé město“ 

 
 

0,- 

 
 

2022, 2023  
Součinnost 
OŠK, ZŠ, SŠ 

Počet žáků/ 
počet 

společných 
akcí, 

vystoupení 

Realizace 

 

Opatření B.1.2.4 Projekty a akce na propagaci řemesel 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Propagace řemesel OŠK, SŠ, VOŠ, RMH, ZMH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Tradiční akce konaná vždy na podzim, kdy Úřad práce ji organizuje ve spolupráci s okolními městy, středními 
školami a zaměstnavateli našeho regionu. Návštěvníkům jsou představeny vzdělávací programy a nabídnuty 
praktické ukázky profesí a povolání. Pracovníci ÚP radí v rozhodování při výběru vhodného povolání a také  
s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Zájemci získávají podrobné informace o rekvalifikačních kurzech  
a dalších nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. 
Finanční podpora projektů středních škol a odborných učilišť v realizaci projektů zaměřených na poznávání 
řemeslných profesí (představení různých profesí žákům ZŠ v Havířově, zvýšení atraktivity odborného 
vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí – dnů odborných dovedností na středních školách apod.) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: žáci ZŠ a studenti SŠ, zákonní zástupci, pedagogové, občané. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 0,- 2022, 2023 
Součinnost 

OŠK 

 
Počet středních 

škol, počet 
nabízených 

profesí – 
řemesel 

 

Realizace 

 

Strategický cíl 3 - Podpořit volnočasové aktivity. 

Opatření B.1.3.1 
Podpora mimoškolních aktivit pro děti (např. z ohrožených či sociálně 

ohrožených lokalit) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Zasíťování a vybavení PC učebny na ul. M. Kudeříkové, odloučeném pracovišti 
SVČ ASTERIX. 

OŠK/SVČ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Z důvodu zvýšeného zájmu o návštěvu počítačových kroužků ve středisku na ul. M. Kudeříkové, odloučeném 
pracovišti SVČ ASTERIX zřízení nové učebny ve 2. NP. V rámci realizace bude vytvořeno 12 počítačových 
pracovních míst, proveden nový rozvod elektroinstalace pro 12 počítačů, rozvod datové sítě pro těchto 12 
počítačových míst a propojení se stávající datovou sítí.   

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zasíťování PC učebny, která bude mnohem lépe vyhovovat technickým požadavkům 
Nabídka zájmových útvarů v 1 oddělení na odl. pracovišti neustále je přizpůsobována vývoji informačních 
technologií, které jsou dnes již součástí každodenního života jak pro dospělé, tak právě i pro děti. 
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Od zájmových útvarů klubu PC her, lego robot, elektro lego a podobných se nabídka rozšířila i o tvorbu PC 
her, tvorbu webových stránek, získání znalostí o počítačových sítích a systémech, tak i o 3D modelování a tisk. 
Rozšíření nabídky zájmových útvarů vyžaduje vyšší nároky na technické zázemí PC učebny.  
Realizací zasíťování PC učebny a vybavením, bude mnohem lépe vyhovovat technickým požadavkům. 
Cílová skupina: děti a žáci, pedagogové, občané 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 

200 000,- Kč  
– OŠK 

150 000,- Kč  
– SVČ 

2022- realizace 
Vlastník 
objektu 

Hotová 
PD/realizace 

Rozšířena PC 
učebna 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Dotační podpora subjektů poskytujících mimoškolní aktivity. OŠK/SVČ/spolky 

Stručný popis projektu (záměru): 

1/Dotační podpora subjektů poskytujících mimoškolní aktivity v ohrožených a sociálně vyloučených oblastech. 
2/Dotační podpora sportovních a mimosportovních kroužků na ZŠ a SŠ v daných lokalitách. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: děti a žáci, pedagogové, občané, žadatelé o dotaci z rozpočtu SMH. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

,,Celé město“ 

Ad 1/ 
700 000,- Kč  

Ad 2/ 
230 000,- Kč 

 
2022, 2023 

Celoročně 

 
Počet 

poskytnutých 
podpor/počet 

dětí a žáků 

Realizace 

 

Opatření B.1.3.2 Posílení participace rodičů na vzdělávání (celoškolní akce, akce pro rodiče 

dětí, zapojení klubu přátel školy) 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Posílení participace rodičů na vzdělávání OŠK, MŠ, ZŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Možnost rodičů podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde 
vstupovat do her svých dětí. Rodiče jsou zapojeni do různých aktivit dětí, hlavně do společných sportovních, 
kulturních, či relaxačních akcí a exkurzí (vánoční pečení perníčků, podzimní pouštění draků, sportovní 
odpoledne atd.) Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li 
zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. 
Pedagogové pravidelně informují rodiče žáků o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích  
v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání 
soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči 
ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, 
varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 
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Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: děti a žáci v MŠ a ZŠ s jejich zákonnými zástupci, pedagogové a vedení škol. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

,,Celé město“ 
Nelze 

odhadnout 
2022, 2023 

Součinnost 
OŠK s MŠ, ZŠ 

 
Počet 

zapojených 
zákonných 
zástupců 

Realizace 

 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2) 

Strategický cíl – 9 Podpora sportovních spolků. 

Opatření B.2.9.1 

 

Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Metodická role MMH směrem ke sportovním spolkům (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Průběžná metodická podpora pro žadatele o dotace – informace a aktuality z dotačního řízení 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílové skupiny: žadatelé o dotaci z rozpočtu SMH 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
,,Celé město“ 

 
0,- 

 
Celoročně 

 
Metodik 

Počet 
poskytnutých 

podpor 
Realizace 

 

 

Opatření B.2.9.2 Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců  

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců (SP) RMH, ZMH, OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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územní 
dopady) 

,,Celé město“ 

Pro r. 2022 – 
lze uvézt po 
rozpočtových 

kolečcích a pro 
r. 2023 bude 
stanoveno 

odhadem (bude 
vycházeno z 

fin.objemu na 
r. 2022) 

 

 
 
 
 
 

Celoročně 

 
 
 
 
 

Investor 

Výše 
poskytnutých 

finančních 
prostředků z 

rozpočtu SMH + 
počet 

podpořených 
subjektů 

 
 
 
 
 

Realizace 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Podpora sportovních subjektů výpůjčkou nebo snížením nájmu v zařízení ve 
vlastnictví města Havířova (SP) 

RMH, PO města 
Havířova, OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: sportovní subjekty pořádající akce na území města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
 

,,Celé město“  

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

 

Celoročně Investor 

Počet takto 
podpořených 
projektů / 
subjektů 

 

Realizace 

 

Opatření B.2.9.3 Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže (SP) 
OŠK, RMH, ZMH, TJ 

Havířov Dolní Datyně 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora projektu ,,Modernizace sportovního areálu Havířov-Dolní Datyně“ v letech 2022-2023. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: TJ Havířov – Dolní Datyněz.s., občané a návštěvníci Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
,,Celé město“  

Max.  
2 100 000,- Kč 2022–2023 Spoluinvestor   

Splněno/ 
probíhá/ 
nesplněno 

Realizace 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže (SP) 
OŠK, RMH, ZMH, TJ 

Slovan Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Podpora projektu výstavby hřiště s umělou trávou a osvětlením – TJ Slovan Havířov z.s. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

 
Cílová skupina: TJ Slovan Havířov z.s., občané a návštěvníci Havířova 
 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
,,Celé město“  

 
2 919 632,00 Kč 2021–2022 Spoluinvestor   

Splněno/ 
probíhá/ 
nesplněno 

Realizace 

 

Opatření B.2.9.4 Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či nadnárodních zdrojů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či nadnárodních zdrojů 
(SP) 

ORG, OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Vyhledávání vhodných dotačních titulů z krajských, národních a nadnárodních zdrojů a předávání informacích 
o možnostech čerpání dotací z těchto dotačních zdrojů sportovním subjektům 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní spolky 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace 

(roky, případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
,,Celé město“  

Bez 
samostatného 

finančního 
nároku 

 
Celoročně 

 
Investor 

Počet takto 
podpořených 

projektů/subjektů 

 
Realizace 

 

Strategický cíl – 10 Institucionální zabezpečení, informovanost a propagace sportu 

Opatření B.2.10.3 Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů (SP) OŠK, MKS, KP, RMH, ZMH 

Stručný popis projektu (záměru): 

Ocenění mimořádných sportovních výsledků subjektů reprezentujících město Havířov svými vynikajícími 
výkony v celostátním a mezinárodním měřítku při uspořádání slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců 
města Havířova 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Sportovní subjekty, občané města Havířova 
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Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 

2 500,- 
Kč/jednotlivec 

4 000,- Kč 
až  

20 000,- Kč  
Kolektiv, 

družstvo (dle 
počtu členu) 

1. pololetí 2022 
a 1. pololetí 

2023 
Investor 

Počet 
oceněných 
subjektů 

Realizace 

 

 

Opatření B.2.10.6 Organizování sportovních akcí pro veřejnost 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) 
OŠK, ZŠ, SVČ, SŠ, 
sportovní subjekty 

Stručný popis projektu (záměru): 

Havířovská liga základních škol a středních škol 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 

ZŠ 
80 000,- Kč/rok 

SŠ 
350 000,-
Kč/rok 

Celoročně Investor 

Počet 
zorganizovaných 
aktivit + počty 
návštěvníků 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) OŠK, MŠ, ZŠ, SŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pokračování v podpoře tradičních akcí (Míčové hry pro žáky ZŠ, pohybová výchova pro děti MŠ, sportovní 
kroužky na ZŠ a SŠ, výuka plavání na 1. stupni ZŠ, Trenéři do škol) 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé město“ 
1 800 000,- 

Kč/rok 
Celoročně Investor 

Počet 
zorganizovaných 
aktivit + počty 
návštěvníků 

Realizace 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Organizování sportovních akcí pro veřejnost (SP) OŠK 

Stručný popis projektu (záměru): 

Pokračování v organizaci dalších sportovních aktivit, které SMH tradičně podporuje pro havířovské občany  
v rámci akcí Den Země a Evropský týden mobility, vč. EDBA, k výročí města zorganizovat samostatnou 
rozsáhlou sportovní akci ,,Havířov v pohybu“ 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: občané města Havířova 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace 

(roky, případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
„Celé město“ 

 
480 000,- 
Kč/rok 

 
2022, 2023 

 
Investor 

Počet 
zorganizovaných 

akcí + počty 
návštěvníků 

 
Realizace 

 

 

Opatření B.2.10.7 Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů (SP) OŠK, OSV 

Stručný popis projektu (záměru): 

Prezentace pohybových aktivit havířovských seniorů jako součásti projektu Havířov v pohybu 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: Senioři z Havířova a okolí 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
 
 

„Celé město“ 

 
 
 

0,- 

Realizováno 
opět u 

příležitosti 
oslav kulatého 
výročí založení 

města 
Havířova, tj v 

roce 2025 

Investor 

Počet 
zapojených 
seniorů + 

počet 
návštěvníků – 

seniorů 
 

Realizace 
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2.3 Prioritní Osa C 

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DEMOGRAFIE (C.1) 

Některé projekty této prioritní osy jsou převzaté z Komunitního plánu města. U těchto projektů je za 

názvem projektu v závorce uvedené (KP). Jejich úplná definice a struktura financování je dostupná 

v dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 

statutárního města Havířova na období 2020-2024“. 

Strategický cíl 1 - Udržení a rozvoj potřebných sociálních služeb na území města Havířova, 

podpora sociálního bydlení. 

Opatření C.1.1.3 

Navýšení kapacit pobytových služeb (senioři, osoby se zdravotním postižením, 

včetně smyslového postižení) – domov pro seniory, domov se zvláštním 

režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, pobytová odlehčovací 

služba od věku tří let 

, 

Název projektu Gesční příslušnost 

Domov pro osoby se zdravotním postižením (KP) OUR, SANTÉ 

Stručný popis projektu (záměru): 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují sociální služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Cílovou skupinu služby tvoří osoby s mentálním, případně v kombinaci s tělesným postižením od 19-ti let věku. 
Plánovaná kapacita služby je 12-15 klientů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Poskytnout celoroční pobyt se zajištěním kvalitní péče 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Objekt č.p. 
893 na ul. U 

Jeslí 
v Havířově-
Šumbarku 

63 000 000,- Kč 2020-2022 Investor 
Splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Domov pro seniory (KP) Domov seniorů Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Domov pro seniory je pobytová služba určená seniorům starším 65 let, kteří z důvodu vysokého věku, 
nepříznivého zdravotního stavu či tíživé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem 
opatření je rekonstrukce stávajícího objektu domova seniorů LUNA na Šumbarku. V rámci projektu budou 
řešeny dispoziční úpravy spočívající převážně v bezbariérových úpravách bytů klientů, požárně bezpečnostní 
řešení objektu, provedení zastřešení teras vč. vybudování vestavby, kde budou zřízeny nové pokoje, oprava 
stávajících balkónů, oprava střešní krytiny, generální oprava technického zařízení budovy. Rekonstrukcí dojde 
k navýšení kapacity o 32 míst. Další informace jsou uvedeny v dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu 
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zabezpečit biopsychosociální potřeby uživatelů, vč. potřeb duchovních, prostřednictvím pobytové sociální 
služby zajistit trvalou podporu a pomoc uživatelům, omezit prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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územní 
dopady) 

Na území 
města 

Investiční: 175 

mil. bez DPH. 
2020-2022 Investor 

Splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Rozšíření 
kapacity min. o 

32 lůžek 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Domov se zvláštním režimem pro seniory (KP) Domov seniorů Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Domov se zvláštním režimem poskytuje odbornou sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči 
seniorům s nízkou mírou soběstačnosti a pokročilou ztrátou orientačních a paměťových schopností. Služba je 
určena seniorům, kteří potřebují trvalou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí 
prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby.  
V evidenci DZR střediska Helios je k 18. 4. 2019 vedeno 86 žádostí o poskytnutí sociální služby DZR. Další počet 
osob s diagnózou demence, Alzheimerovy choroby, jsou stávající uživatelé domova pro seniory – střediska Luna 
(cca. 60 osob). Z těchto údajů vyplývá dlouhodobá potřeba rozšíření kapacity služby domova se zvláštním 
režimem pro seniory, kteří trpí demencí lehkého až těžkého stupně, Alzheimerovou chorobou, která 
neumožňuje pobyt v domově pro seniory. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zabezpečit biopsychosociální potřeby uživatelů, vč. potřeb duchovních, prostřednictvím pobytové sociální 
služby zajistit trvalou podporu a pomoc uživatelům, omezit prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Investiční: 245 

mil. bez DPH. 
2020-2022 Investor 

Splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Rozšíření 
kapacity DZR pro 

seniory 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší (KP) Domov seniorů Havířov 

Stručný popis projektu (záměru): 

Na území města se nachází stále více osob bez přístřeší se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, proto je nutný vznik služby domova se zvláštním režimem. Další 
informace jsou uvedeny v dokumentu „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících 
aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024“. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby  
s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

40 000 000,- 

Kč, náklady na 

lůžko 488 390,- 

Kč 

2020-2022 Investor 
Splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby DZR 
pro osoby bez 

přístřeší 
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Opatření C.1.1.10 

Rozšíření služeb pro rodinu, děti a mládež (nízkoprahové zařízení pro děti  

a mládež rozšířit o terénní formu, vznik nové služby terénního programu tzv. 

streetwork), vytvořit koncepci rodinné politiky města Havířova 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Terénní program NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Poskytovat sociální práci dětem a mladistvým v jejich přirozeném prostředí tzn. na ulici, v parku, nádraží, 
obchodních centrech apod. Terénní program pracuje s dětmi, které jsou ohroženy rizikovým způsobem trávení 
volného času. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 6 do 20 let.  
Plánovaná kapacita služby (okamžitá): 15 dětí. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 340 000,- Kč 

/ rok 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Počet klientů  Vznik služby 

 

Strategický cíl 2 – Zvýšit informovanost občanů o fungování zdravotnictví a sociálních služeb města 

Havířova, posílení prevence sociopatologických či nežádoucích jevů u dětí a mladistvých. 

Opatření C.1.2.2 

Prevence sociálně patologických jevů a primární prevence v oblasti závislosti 

(vznik adiktologické poradny, zmapování drogové scény a závislostí v městě 

Havířově)  

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Odborné sociální poradenství (KP) NNO, PO 

Stručný popis projektu (záměru): 

Plánovaný počet uživatelů za rok: až 1000 intervencí (30 min. jednání) až 100 uživatelů. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zvýšení dostupnosti adiktologického poradenství pro různé cílové skupiny osob ohrožených závislostí nebo  
se závislostí ze spádové oblasti Havířova a okolí. Prevence kriminality a rizikového chování (především u dětí  
a mládeže) na území města. Včasný záchyt a řešení závislostního chování u dětí a mládeže. Poradenství pro 
rodiny s dětmi, které experimentují nebo užívají NL. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 

území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 

Role 
města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

1 300 000,- 

Kč/rok 
2020-2022 

Investor, 
realizátor 

Splněno / probíhá / 
nesplněno 

Vznik služby 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Zmapovat drogovou scénu ve městě (KP) SmH, PO, NNO, ZŠ, SŠ, VŠ 

Stručný popis projektu (záměru): 

Cílem opatření je vytvořit analýzu drogové scény v Havířově a případně jeho blízkého okolí, která zmapuje 
počty osob ohrožených závislostmi a přispěje tak k dalšímu možnému vývoji v oblasti sociálních služeb  
a souvisejících aktivit pro osoby ohrožené závislostmi. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Zmapování rizik spojených s užíváním drog ve městě, zvýšení informovanosti o problematice závislostí, 
možnost reakce na hrozící rizika spojená se závislostmi, zmapování vyvíjejících trendů v oblasti užívání drog. 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně měsíce) 
Role města 

Monitorovací 
indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Na území 
města 

Nelze předem 

vyčíslit 
2020-2022 

Investor, 
realizátor, 
komunikace 

Splněno / 
probíhá / 
nesplněno 

Vznik analýzy 
drogové scény 
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2.4 Prioritní Osa D 

OBLAST DOPRAVA A INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (I VEŘEJNÁ ZELEŇ) (D.1) 

Strategický cíl 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury a modernizace dopravních systémů s podporou 

SMART technologií. 

Opatření D.1.1.1 Projekt upravující telematiku s preferencí MHD, IZS 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Chytré a bezpečné křižovatky ve Statutárním městě Havířov OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně komunikační infrastruktury 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení plynulosti provozu a jeho monitoring na 10 
světelně řízených křižovatkách ve statutárním městě Havířov 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

1. Křižovatka 
ulic Hlavní 
třída x Na 
Nábřeží x U 
Stromovky  
2. Křižovatka 
ulic Hlavní 
třída x 
Svornosti x 
Gorkého 3. 
Křižovatka ulic 
Hlavní třída x 
Dlouhá třída x 
Dělnická  
4. Křižovatka 
ulic Dlouhá 
třída x Národní 
třída  
5. Křižovatka 
ulic Dlouhá 
třída x 17. 
listopadu  
6. Křižovatka 
ulic Těšínská x 
Hlavní třída x 
17. listopadu x 
Na Nábřeží  
7. Křižovatka 
ulic Těšínská x 
U Stadionu + 
světelně řízený 
přechod  
8. Křižovatka 
ulic Těšínská x 
Okrajová x 
Frýdecká  

Financováno 
z dotačního 

titulu 
2020–2022 

Zadání PD, 
kontrola 
průběhu 
stavby, 

přebírání 
stavby   

Zpráva / Počet 
realizovaných 

opatření 

Dle projektové 
dokumentace 
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9. Křižovatka 
ulic Studentská 
x 17. listopadu 
x Mánesova  
10. Křižovatka 
ulic Dělnická x 
Mánesova x U 
Stromovky  

 

Opatření D.1.1.7 Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek a jejich vzájemné propojení 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Cyklostezka na náměstí Republiky, Havířov OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o vybudování další cyklostezky ve středu města od náměstí Republiky v délce 630 m. Cílem bude 
propojení již stávajících cyklostezek ve středu města 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Realizací cyklostezky dojde ke zlepšení pohybu cyklistů ve městě s ohledem na jejich bezpečnost i bezpečnost 
chodců. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Střed města  
od Náměstí 
Republiky 

v délce 630 m 

6 000 000,- Kč 04-09/2022 investor 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek 

 
Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Cyklostezka a rekonstrukce chodníku na ul. Národní třída OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace cyklostezky, která naváže na již zrealizované cyklostezky ve 
městě Havířov. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Důvodem záměru je řešení bezpečnosti cyklistů a chodců na ul. Národní tř. v úseku od ul. Dlouhá tř. po 17. 
listopadu, kde dojde k rozšíření stávající cyklistické sítě. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
 

Ul. Národní 
Třída 

 

 
 

800 000,- Kč 

 
 

02-12/2022 

 
 

investor   

 
Délka nově 

vybudovaných 
cyklostezek 

 

 
 

Realizace 
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Název projektu Gesční příslušnost 

Cyklostezka na ul. ČSA OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Důvodem záměru je řešení bezpečnosti cyklistů a chodců na ul. ČSA v úseku od ul. Hlavní tř. po park Na 
Nábřeží, kde dojde k propojení stávající cyklistické sítě. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
Ul. ČSA 

 
400 000,- Kč 

 
02-12/2022 

 
Investor 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek 

 
Realizace 

 

Strategický cíl 2 – Udržitelný systém odpadového hospodářství 

Opatření D.1.2.1 Rozšíření počtu sběrných dvorů na území města 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

SD na ul. Selská  OKS +TSH a.s. 

Stručný popis projektu (záměru): 

Využití areálu bývalé výkupny sběrných surovin, zajištění stavebních úprav, zpracování a schválení Provozního 
řádu – zajistí provozovatel TSH,a.s. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v POH a opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového hospodářství 
SMH) Projekt poskytne občanům dopravně dostupný sběrný dvůr a další kapacity pro ukládání odpadu 

Místo 
realizace 

(bližší 
lokalizace 
na území 
města, 
územní 
dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 

období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města Monitorovací indikátor 
Cílový stav 

monitorovacího 
indikátoru 

Ulice 
Selská, 

Havířov-
Město 

Dle 
schváleného 
ceníku TSH, 

a.s. 

2022-2023 

Zajištění 
hrazení 
nákladů 

z rozpočtu 
města na 
provoz 

sběrného 
dvora a 

nákladů za 
likvidaci 
odpadu  

Provedení stavebních 
úprav 

Schválení provozního 
řádu 

Zahájení provozování 
SD 
 

Zprovoznění SD 
Uzavření smlouvy 
mezi SMH a TSH, 

a.s. o 
provozování SD 
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Opatření D.1.2.2 
Revitalizace kontejnerových stanovišť a optimalizace odpadového 

hospodářství 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Kontejnerová stání, Havířov 1.etapa OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Ohrazení kontejnerových stanovišť za účelem modernizace separačních hnízd optickým vymezením od 
okolních ploch stavebními prvky (ohrazení). Jedná se přibližně o 43 kontejnerových stanovišť po celém území 
města. Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně realizace. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt poskytne občanům zkvalitnění kontejnerových stanovišť, zvýšení čistoty, zlepšení vzhledu a tím 
zvyšování stimulace občanů ke zvyšování motivace pro separování odpadu. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
 

Celé území 
města 

 
 
 

8 000 000,- Kč 

 
 
 

2022-2023 

 
 
 

Investor   

Nově 
vybudovaná 
kapacita pro 
předcházení 

vzniku 
komunálního 

odpadu, 

 
 
 

Realizace 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace kontejnerových stanovišť OKS  

Stručný popis projektu (záměru): 

Ohrazení kontejnerových stanovišť za účelem modernizace separačních hnízd optickým vymezením  
od okolních ploch stavebními prvky (ohrazení). Zpracování PD na rekonstrukci a rozšíření stávajících 
kontejnerových stanovišť, příp. budování nových kontejnerových stanovišť, vč. oddělení od okolních ploch  
za účelem modernizace separačních hnízd.   

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Plnění úkolu stanoveného v opatření akčního plánu schválené KOH (koncepce odpadového hospodářství SMH)  
Projekt poskytne občanům zkvalitnění kontejnerových stanovišť, zvýšení čistoty, zlepšení vzhledu a tím 
zvyšování stimulace občanů ke zvyšování motivace pro separování odpadu 

Místo realizace 
(bližší lokalizace 
na území města, 
územní dopady) 

Odhad 
nákladů ve 
sledovaném 
období (v 

Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Celé území města 
 

Cca 
2 000 000,- 

Kč 
 

2022–2023 
 

Dle zpracované 
Studie 

aktuálního stavu 
kontejnerových 

stanovišť – 
vytipování 
vhodných 
stanovišť  

 
 

Výběr 
stanovišť 

 
 

 
Realizace 

kontejnerových 
stanovišť  
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Strategický cíl 4 – Environmentální rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Opatření D.1.4.2 Podpora projektů hospodaření se srážkovými vodami 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Adaptační strategie na změnu klimatu ve městě Havířov ORG, OŽP 

Stručný popis projektu (záměru): 

Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova bude dokumentem, který ukáže, jakým směrem se chce 
Havířov vydat a jaké konkrétní aktivity chce realizovat nebo podpořit pro bezpečnou budoucnost a udržitelné 
fungování města v podmínkách měnícího se klimatu. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Změna klimatu a její negativní dopady na oblasti našeho života jsou jedním z nejaktuálnějších společenských 
témat. Dopady těchto změn se mohou projevit závažnými ekonomickými, environmentálními a sociálními 
důsledky. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

„Celé území 
města 

Havířova“ 
1 300 000,- Kč 2021–2023 

90% dotace 
10% 

dofinancování 
městem 

Počet 
napsaných  

a zveřejněných 
analytických  

a strategických 
dokumentů 

Zpracovaný 
dokument 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

IP LIFE ORG, OKS, OŽP, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

IP LIFE je velmi rozsáhlý projekt, který se věnuje celému území Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednotlivá 
hlavní adaptační a mitigační opatření a pak každý partner realizuje své specifické aktivity na svém území.  
Ve vztahu k Havířovu je to řešení problematiky vody, zeleně, městských vnitrobloků a také demonstrační 
analýzu Sušanských rybníků pro rekreační účely. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílem je zpracování koncepčního dokumentu zaměřeného na hospodaření s dešťovou vodou na území města 
Havířov. Z hydrogeologické rešerše vyplyne návrh lokalit k podrobnějšímu posouzení hydrogeologických 
poměrů v místě plánovaných vsaků. Hydrogeologický průzkum posoudí možnou likvidaci dešťových vod vsakem, 
ochranu podzemních vod, ochranu staveb a zařízení a zajistí minimální vliv na místní vodní režim. 
 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Moravskoslezský 
kraj 

(katastrální 
území města 
Havířova). 

5,4 mil. Kč pro 
Havířov 

2022–2029 

Město Havířov 
se zapojuje 
pouze do 

svých 4 aktivit 
v délce trvání 

7 let. 

MI jsou 
sledovány na 

centrální (MSK) 
úrovni, ještě je 

přesně 
neznáme.) 

MI jsou sledovány 
na centrální 
(MSK) úrovni. 
V Havířově 

identifikujeme 
Koncepce 

hospodaření 
s dešťovou 

vodou, 
Vyhodnocení  
a aktualizace 
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koncepce  
a Komunikační 

kampaň. 

 

Opatření D.1.4.4 
Podpora regenerace veřejné zeleně a veřejného prostranství, zachování 

stávajících ploch urbanistické zeleně 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Revitalizace středových pásů silnice I/11 OKS 

Stručný popis projektu (záměru): 

Revitalizace středových dělících pásů je zaměřen na zjednodušení výsadeb a následné údržby zeleně 
nacházejících se na středových pásech v průjezdním úseku silnice I/11 ve městě Havířov. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí, estetickému a funkčnímu významu centrální osy města. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní 
dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Průjezdní úsek 
silnice I/11, 
Havířov 
 

5 000 000,- Kč 
 

2022–2025 

 
Havířov je 

zpracovatelem 
PD i následné 

realizace 
projektu 

Realizace 
výsadeb 

Provedení 
výsadeb 

 

                                                       

                                                                                                                                

Název projektu Gesční příslušnost 

IP LIFE ORG, OKS, OŽP, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

IP LIFE je velmi rozsáhlý projekt, který se věnuje celému území Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednotlivá 
hlavní adaptační a mitigační opatření a pak každý partner realizuje své specifické aktivity na svém území.  
Ve vztahu k Havířovu je to řešení problematiky vody, zeleně, městských vnitrobloků a také demonstrační 
analýzu Sušanských rybníků pro rekreační účely. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílem této aktivity je stanovení zásad pro údržbu a následnou arboristickou péči, stanovení ploch pro náhradní 
výsadbu s popisem navrhovaných dřevin a zapracován ploch do mapových výstupů.  Následně bude zhodnocen 
funkční význam veřejné zeleně v dané lokalitě. Hodnocení prvků veřejné zeleně bude provedeno s důrazem 
na estetickou funkci a pozitivního ovlivnění pobytového komfortu obyvatel v dané lokalitě. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Moravskoslezský 
kraj 
(katastrální 
území města 
Havířova a 
speciálně oblast 
SORELA. 

5,4 mil. Kč pro 
Havířov 

2022–2026 

Město Havířov 
se zapojuje 
pouze do 

svých 4 aktivit 
v délce trvání 

až 7 let. 

MI jsou 
sledovány na 

centrální (MSK) 
úrovni. 

MI jsou sledovány 
na centrální 
(MSK) úrovni. 
V Havířově 

identifikujeme 
Dendrologické 

posouzení, 
Studie veřejné 

zeleně, 
projednání 
s občany a 
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konference 
zelená města. 

                                                                      

 

Opatření D.1.4.7 
 Revitalizace vnitrobloků zejména v ochranném pásmu Sorely s ohledem 

na vyvážení zeleně a parkování  
 

 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

IP LIFE ORG, OKS, OŽP, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

IP LIFE je velmi rozsáhlý projekt, který se věnuje celému území Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednotlivá 
hlavní adaptační a mitigační opatření a pak každý partner realizuje své specifické aktivity na svém území.  
Ve vztahu k Havířovu je to řešení problematiky vody, zeleně, městských vnitrobloků a také demonstrační 
analýzu Sušanských rybníků pro rekreační účely. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílem akce je vytvořit plnohodnotný urbanistický prostor náměstí včetně dopravní infrastruktury dopravy 
dynamické a statické a dále včetně vytvoření bulvárů s alejemi na ul. Elišky Krásnohorské a Karoliny Světlé  
a vstupu do náměstí s alejí z jihovýchodní strany prostoru. Součástí akce musí být také komplexní 
dendrologický průzkum s následnou revitalizací vzrostlé zeleně a keřového patra s doplněním mobiliáře  
v patřičné kvalitě designu. Součástí řešení celého zájmového území musí být také umístění zařízení pro záchyt 
a hospodaření s dešťovými vodami. Důležitým prvkem je participativní zapojení veřejnosti do přípravy 
projektu, což je v ČR obecně jen extenzivně využívaná možnost praktické osvěty. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Moravskoslezský 
kraj 
(katastrální 
území města 
Havířova a 
speciálně 
vnitrobloky na 
ulici Vardasova 
a ORION). 

5,4 mil. Kč pro 
Havířov 

2022–2027 

Město Havířov 
se zapojuje 
pouze do 

svých 4 aktivit 
v délce trvání 

až 7 let. 

MI jsou 
sledovány na 

centrální (MSK) 
úrovni. 

MI jsou sledovány 
na centrální 
(MSK) úrovni. 
V Havířově 

identifikujeme 
Studii 

proveditelnosti 
dvou zájmových 

území, 
Informační 
materiál, 

Vizualizaci  
a projednání 
s veřejností. 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

Park za kinem Radost – obnova parku OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Součástí této stavby je revitalizace sítě chodníků a zeleně v parku včetně mobiliáře a revitalizace vnitrobloků 
s rozšířením parkovišť. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Projekt povede ke zlepšení dané lokality jako celku pro velkou část občanů města, neboť se jedná o centrální 
park. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 
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Centrální par za 
KD Radost, ul. 

Sadová, 
Třeneckého, 
Chopinova 

 
60 000 000,- Kč 

 
2023 

Odvíjí se od 
toho, zda 

město obdrží 
dotaci z MMR 

Počet 
parkovacích 

stání, 
revitalizovaná 

plocha 

 
Realizace 

 

 

 

Opatření D.1.4.8 
 Možnosti ekologického využití vodních ploch po důlní činnosti (Sušanské 

rybníky)  
 

 

 

 

Název projektu Gesční příslušnost 

IP LIFE ORG, OKS, OŽP, OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

IP LIFE je velmi rozsáhlý projekt, který se věnuje celému území Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednotlivá 
hlavní adaptační a mitigační opatření a pak každý partner realizuje své specifické aktivity na svém území.  
Ve vztahu k Havířovu je to řešení problematiky vody, zeleně, městských vnitrobloků a také demonstrační 
analýzu Sušanských rybníků pro rekreační účely. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Cílem je vytvořit hodnotný přírodní prvek pro obyvatele města určený nejen k jejich odpočinku a krátkodobé 
rekreaci, ale také k jejich výchově k zodpovědnému přístupu k otázkám ochrany životnímu prostředí. Současně 
zde budou zachovány a podpořeny vhodné přírodní podmínky pro populaci užovky podplamaté (Natrix 
tesellata), která patří v rámci MSK k výjimečným. Krátkodobá rekreace v krajinářsky hodnotném území tak 
bude skloubena s požadavky na ochranu a smysluplné využití pohornické krajiny. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

Moravskoslezský 
kraj 
(katastrální 
území města 
Havířova a 
speciálně vodní 
plochy známé 
jako Sušanské 
rybníky). 

5,4 mil. Kč pro 
Havířov 

2022–2028 

Město Havířov 
se zapojuje 
pouze do 

svých 4 aktivit 
v délce trvání 

7 let. 

MI jsou 
sledovány na 

centrální 
(MSK). 

MI jsou sledovány 
na centrální 
(MSK) úrovni. 
V Havířově 

identifikujeme 
Studii 

proveditelnosti 
realizace 
rybníků, 

pasportizace 
stávajícího stavu 

zeleně, 
biologický 

průzkum užovky 
a následná 
projektová 

dokumentace. 
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Opatření D.1.4.9  Zatraktivnění a zvýšení využití městské hromadné dopravy  
 

 
Název projektu Gesční příslušnost 

Rekonstrukce autobusových zastávek na ul. Lipová vč. předlažby cyklostezek OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace   kde dojde k úpravě nástupní plochy a bude vybudován nový 
přístřešek pro cestující. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

Z důvodu vytvořených parkovacích ploch nemohou autobusy zajíždět přímo k nástupním plochám a lidé 
vystupují přímo do vozovky, čímž vznikají dopravně nebezpečné situace a riziko úrazu občanů při výstupu či 
nástupu do autobusu. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
Ul. Lipová 

 
530 000,- Kč 

 
02-12/2022 

 
Investor 

Revitalizovaná 
plocha,  

plocha užitková 
celkem 

 
Realizace 

 
 

Název projektu Gesční příslušnost 

Úprava výstupního místa zastávky MHD Šumbark, točna Petřvaldská OÚR 

Stručný popis projektu (záměru): 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace   kde dojde k rozdělení plochy dle účelu využití včetně výstavby 
nového napojení na MK pro autobusovou dopravu K výstavbě nového nástupiště autobusové zastávky a k plošné 
opravě plochy točny a MK U Točny. 

Zdůvodnění realizace (cílové skupiny, přínosy, další informace): 

V současné době je zpevněná plocha točny autobusů rozdělena vodorovným dopravním značením na část pro 
otáčení a odstavení autobusů a část pro parkování veřejnosti. V prostoru pro autobusovou dopravu dochází 
rovněž k výstupu cestujících.  

Současná podoba točny ztěžuje využití MHD zejména starším občanům, kdy při výstupu na nezvýšenou plochu 
je nutno překonat výškový rozdíl cca 20 cm. Dalším problémem je pohyb vystoupivších cestujících na ploše 
parkoviště. 

Místo realizace 
(bližší 

lokalizace na 
území města, 

územní dopady) 

Odhad nákladů 
ve sledovaném 
období (v Kč) 

Harmonogram 
realizace (roky, 

případně 
měsíce) 

Role města 
Monitorovací 

indikátor 

Cílový stav 
monitorovacího 

indikátoru 

 
Ul. U Točny, 

Havířov 
Šumbark 

 

 
 

250 000,- Kč 

 
 

02-12-/2022 

 
 

Investor   

 
 

Revitalizovaná 
plocha  

 
 

 
 

Realizace 
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3. ZÁVĚR 

Základním východiskem pro realizaci Vize města 2020+ je analytická část, která shrnuje poznatky 

o městě, které jsou potřebné k vytvoření informační základny, z níž vychází návrhová 

a implementační část. V analytické části Vize města 2020+ jsou detailně charakterizována klíčová 

témata fungování města a jsou zde prezentovány výstupy dotazníkového šetření, kterým byly 

zjišťovány preference veřejnosti. Na základě výše uvedeného byla zpracována SWOT analýza, při 

které byly identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby města dle identifikovaných 

strategických oblastí, respektive prioritních os.  

Ve SWOT analýze byla formulována východiska pro návrhovou a implementační část Vize města 2020+, 

ve které je rozpracován žádoucí stav města. V návrhové a implementační části jsou definovány vize, 

strategické cíle a také strategická opatření, která povedou k naplňování vizí a strategických cílů. 

Těmito cíli a opatřeními by se měli řídit představitelé města při tvorbě rozpočtu města. 

Dále byl vypracován akční plán, který obsahuje jednotlivá opatření, včetně konkrétních projektů, 

prostřednictvím kterých by mělo dojít k naplnění uvedených opatření.  

Dodržování kontroly a doplňování akčního plánu je zárukou bezproblémové realizace Vize města 2020+ 

a dosažení stanovených vizí a strategických cílů. Dále je zapotřebí navázat rozpočet města na 

jednotlivé cíle a opatření. Zajištění jednotlivých opatření finančními prostředky města, či prostředky 

ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů bude z velké míry určovat míru naplnění jednotlivých 

strategických cílů. 

Vize města 2020+ je otevřeným dokumentem, který bude průběžně doplňován a aktualizován tak, aby 

v maximální možné míře přispíval naplňování definovaných cílů a opatření prioritních oblastí rozvoje 

a tím k naplnění strategické vize města. Dlouhodobá strategická vize SMH je společný postoj občanů 

a současného vedení města, který by měl být realizován bez ohledu na výsledky příštích komunálních 

voleb (tzv. společenská dohoda). 
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Příloha č. 1 

Návrh      

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

Zastupitelstvo města Havířova 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířov č. …./2021, 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením  

č. … /22ZM/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu  

s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Statutární město Havířov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je Magistrát města Havířova.1 

 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatníkem poplatku je2: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo  

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 

není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.  

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou 

povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4 

 

Čl. 3 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5 

 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 10e zákona o místních poplatcích 
3 § 16c zákona o místních poplatcích 

Za přihlášení fyzické osoby se považuje:  

a)  přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo   

b)  ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o 

dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, 

1.  kterému byl povolen trvalý pobyt, 

2.  který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 

3.  který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo 

žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 

4.  kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 
4 § 10p zákona o místních poplatcích 
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 



2 

 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své 

poplatkové povinnosti.  

(2) V ohlášení poplatník uvede6  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 

pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická 

osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 

v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět 

poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na 

osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této 

vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 

rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 31.1. 

následujícího poplatkového období.8  

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 

správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen 

automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9 

 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 672 Kč. 

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, 

snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10 

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo 

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité 

věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, 

snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11 

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 

c) je poplatník od poplatku osvobozen. 

 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný 

nejpozději do posledního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 

vznikla.  

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této 

vyhlášky.  

 
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
10 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 7 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci 

a která je12  

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v 

této jiné obci bydliště,  

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě 

rozhodnutí soudu nebo smlouvy,  

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 

žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 

nezletilého,  

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 

zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo  

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 

domácího vězení.  

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci 

a která 

a) je nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří let věku, 

b) dlouhodobě pobývá v zahraničí po dobu přesahující 180 dní v příslušném kalendářním roce, 

a to z důvodu zaměstnání, podnikání, sňatku s cizincem či studia; osvobození se poskytuje 

na příslušný kalendářní rok, ve kterém došlo ke splnění podmínky. 

(3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví 

nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území statutárního města 

Havířov, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a která je ve statutárním městě Havířov 

zároveň přihlášena. 

(4) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci 

zahrnující byt nebo rodinný dům umístěné na území statutárního města Havířov, ve které není 

přihlášena žádná fyzická osoba, a která je ve statutárním městě Havířov zároveň přihlášena, a to 

ve výši 50 % ze stanoveného poplatku.  

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve 

lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.13 

 

Čl. 8 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15 

 

Čl. 9 

Odpovědnost za zaplacení poplatku16 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  

a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 

poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník 

má stejné procesní postavení jako poplatník. 

 
12 § 10g zákona o místních poplatcích 
13 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
16 § 12 zákona o místních poplatcích 
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(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo 

opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 

společně a nerozdílně. 

 

Čl. 10 

Společná ustanovení 

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o 

vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud 

je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17 

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých 

je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této 

nemovité věci.18 

 

Čl. 11 

Přechodná ustanovení 

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni 

nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

 

Čl. 12 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 10/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 14.12.2020.   

 

Čl. 13 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.  

 

 

Ing. Josef Bělica, MBA  

primátor města  

 

 

Ing. Ondřej Baránek  

náměstek primátora 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:  

Sejmuto z úřední desky: 

 
17 § 10q zákona o místních poplatcích 
18 § 10r zákona o místních poplatcích 



Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na rok 2022 Příloha

v tis.Kč včetně DPH

Skutečnost 

2014

Skutečnost 

2015

Skutečnost 

2016

Skutečnost 

2017

Skutečnost 

2018

Skutečnost 

2019

Skutečnost 

2020
Rozpočet 2021

Očekávaná 

skutečnost 

2021

Plán 2022 Komentář

Výnosy hospodářské činnosti tvoří:

a) stočné (vybrané od odběratelů) 4 088,70 6 006,42 6 574,42 6 956,21 7 087,50 8 164,53 9 145,67 8 726,36 9 754,78 10 242,51

Položka je stanovena jako součin množství odpadních vod a ceny mᶾ 

za odpadní vody (pro rok 2022 je předpoklad navýšení ceny za mᶾ o 

cca 4-5%)  .

b) platba (od SmVaK) za převod odpadních vod městskou 

kanalizací
106,22 160,00 120,00 101,63 140,00 149,00 162,00 130,00 150,00 160,00

Položka zahrnuje platbu SmVaK a.s. za množství odpadních vod 

převedených městskou kanalizací.

c) smluvní pokuty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) finanční prostředky z rozpočtu města (financování 

nákladů - povinností vlastníka kanalizace mimo 

provozování),

1 500,00 1 000,12 140,04 271,00 406,65 426,25 0,00 185,83 -512,06 -691,53

Plánované finanční prostředky, kterými se navýši rozpočet města v 

roce 2023. 

e) jiné výnosy (např. úroky z prodlení) 0,44 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00

Výnosy Celkem 5 695,35 7 166,62 6 834,46 7 328,85 7 634,15 8 739,78 9 307,90 9 042,19 9 392,71 9 710,99

Náklady hospodářské činnosti tvoří:

a) platby města (pro SmVaK) za odvádění a čištění 

odpadních vod z kanalizace města,
1 739,56 2 644,21 2 761,15 2 955,13 3 186,11 3 606,08 3 453,65 3 750,00 4 137,00 4 343,85

Položka zahrnuje náklady za převedení a přečištění odpadních vod 

na ČOV.

b)platby města za informace o stavech vodoměrů 44,32 76,81 103,19 121,41 130,00 113,64 168,70 130,00 178,00 198,00

c) A. Provozní smlouva - platby města za realizaci 

provozování kanalizace 

a výkon činností s provozováním kanalizace souvisejících 

např. běžná údržba, odstraňování havárie či poruch

1 456,67 1 374,55 1 480,11 1 789,90 1 789,63 1 876,07 1 956,39 2 060,00 1 968,52 2 066,95

Položka zahrnuje cenu z platebního mechanismu odvozeného z 

Operačního programu životního prostředí, který počítá platbu 

provozovateli dle daných kriterií (např. počet přípojek, náklady na 

provoz, stanovených koeficientů).  

c) B. Dohoda Město x TSH - platby města za výkon 

činností s provozováním kanalizace souvisejících (např. 

vedení evidencí, fakturace stočného, podklady pro 

učtování o hosp činnosti)

2 609,81 2 836,44 2 836,44 2 836,44 2 920,06 3 218,30 3 069,19 3 069,19 3 069,19 3 069,19

Položka obsahuje cenu za činnosti prováděné v souladu s platnou 

legislativou. Tyto činnosti souvisejí s vybíraním stočného, 

sepisováním smluv s odběrateli a dále je vypočítaná dle sazebníku 

UNIKA - pro návrh cen inženýrských činností.

d) smluvní pokuty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) jiné (např. úroky z prodlení, poplatky) 24,37 29,94 32,57 32,62 34,60 38,37 38,06 33,00 40,00 33,00

Náklady Celkem 5 874,73 6 961,95 7 213,46 7 735,51 8 060,40 8 852,45 8 685,99 9 042,19 9 392,71 9 710,99

daň z příjmu -38,76 117,99
Hospodářský výsledek -179,38 165,91 -379,00 -406,65 -426,25 -112,67 503,92 0,00 0,00 0,00



Příloha

[tis.Kč včetně DPH]
Plán 2021

Očekávaná 
skutečnost 

2021
Plán 2022 Komentář

Výnosy hospodářské činnosti tvoří:

a) vodné (vybrané od odběratelů) 1 103,00 933,00 970,32
Položka je stanovena jako součin množství dodané pitné vody za 
mᶾ (pro rok 2022 je předpoklad navýšení ceny za mᶾ o cca 4%)  .

c) smluvní pokuty 0,00 0,00 0,00
d) finanční prostředky z rozpočtu města 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky z rozpočtu města Havířova. 

e) jiné výnosy (např. úroky z prodlení) 0,00 0,00 0,00
Výnosy Celkem 1 103,00 933,00 970,32

Náklady hospodářské činnosti tvoří:
a) platba (od SmVaK) za dodávku pitné vody do vodovodu 
města

710,00 560,00 582,40
Položka zahrnuje platbu SmVaK a.s. za množství pitné vody 
dodané do městského vodovodu.

b)platby města za informace o stavech vodoměrů 0,00 0,00 0,00
c) Provozní smlouva - platby města za realizaci 
provozování vodovodu a výkon činností s provozováním 
vodovodu

210,00 210,00 216,30
V případě růstu mezd zaměstnanců TSH a.s., pohonných hmot, 
vzorkování, dojde k navýšení platby za provozování vodovodu. 

d) smluvní pokuty 0,00 0,00 0,00
e) jiné (např. úroky z prodlení, poplatky) 0,00 0,00 0,00
Náklady Celkem 920,00 770,00 798,70
daň z příjmu
Hospodářský výsledek 183,00 163,00 171,62

Plán hospodářské činnosti při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu na rok 2022



 

                                                                                                                                                    Příloha 
NÁVRH 

 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO HAVÍŘOV 
________________________________________________________________ 
 

Obecně závazná vyhláška č. …/2021,  
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.  8/2019    
k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů 

 

 
Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne ………. usnesením č. …………. usneslo 
vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Čl. 1 

Zrušovací ustanovení 

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů se zrušuje.  
 
 

Čl. 2 

Účinnost 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Bělica, MBA  

primátor města  

 

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek  

náměstek primátora  

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 
Sejmuto z úřední desky dne:  
 
Účinnost dne:   

 



1 

Důvodová zpráva:  

 

V souladu s ustanoveními čl. IV Nakládání s majetkem města, Zásad hospodaření s majetkem 

města ZS/7/ZMH/2014, navrhuje odbor územního rozvoje odepsat z účtů pořízení 

dlouhodobého majetku města pořizovací náklady akcí v celkové výši 10.087.463,74 Kč dle 

přílohy. Jedná se o akce, které nebyly realizovány nebo bylo od jejich realizace upuštěno 

z důvodu změny priorit města. Cílem materiálu je zajistit věrný a poctivý obraz účetnictví o 

stavu a pohybu majetku města.  

Hlavní položkou pořizovacích nákladů těchto akcí, uvedených v příloze, jsou náklady na 

zpracování projektových dokumentací, které v současné době: 

- neodpovídají potřebám města  

- neodpovídají technickým normám   

 

1. „RPS Šumbark II, 9. etapa,Vnitroblok 20,U6 Zvonková“, č.st. 1126 

Celkové pořizovací náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a 

stavební povolení v roce 2010 činí 509.400 Kč. Stavba regenerace panelového sídliště nebyla 

realizována. Projektová dokumentace neodpovídá technickým normám a současným potřebám 

města.  

 

2. „RPS Šumbark II, 8.etapa, Zvonková, Střední“, č.st. 1128 

Celkové pořizovací náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a 

stavební povolení v roce 2010 činí 954.432 Kč. Stavba regenerace panelového sídliště nebyla 

realizována. Projektová dokumentace neodpovídá technickým normám a současným potřebám 

města.  

 

3. „Přístavba a rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové“, č.st. 8051 

Předmětem akce byla rekonstrukce tělocvičny a přístavba atletického tunelu. Celkové 

pořizovací náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební 

povolení v letech 2009 a 2010 činí 1.754.450 Kč. Od stavby atletického tunelu bylo upuštěno. 

Rekonstrukce tělocvičny byla realizována v roce 2019 na základě nové PD pod číslem akce 

18022. Stavba pod číslem 8051 realizována nebyla.    

 

4. „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem“, č.st. 15031  

Celkové pořizovací náklady z let 2017-2020 na tuto akci činí 6.869.181,74 Kč, z toho  

 

 
 

Stavba nebyla realizována, od záměru bylo upuštěno a budova byla prodána jinému subjektu 

za účelem její demolice a výstavby víceúčelové haly s ledovou plochou.  

 

Rekapitulace akcí uvedených v příloze: 

 

 
 

Projektová dokumentace 5 323 250,00

Ostatní výdaje 50 820,00

Podíl na připojení odběrného místa 150 400,00

Přeložka VNk a NNk 1 344 711,74

Celkem 6 869 181,74

č.st. Akce Celkem

1 1126 RPS Šumbark II, 9.etapa,Vnitroblok 20,U6 Zvonková 509 400,00

2 1128 RPS Šumbark II, 8.etapa, Zvonková, Střední 954 432,00

3 8051 Přístavba a rekonstrukce tělocvičny ZŠ M.Kudeříkové 1 754 450,00

4 15031 Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem 6 869 181,74

Celkem 10 087 463,74



Pořizovací náklady nerealizovaných akcí navržených k odpisu z účetní evidence města Příloha 
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1. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Nedokončený DHM - ostatní stavby;;;ORJ 4;RPS Šumbark II, 9. et. Vnitroblok 20, U6 Zvonková; 

 1/ 1 990000 042 0023               0000000004 0001126000000                                                     509 400,00 PS 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

*S1        * 0XX                                                             0,00                 0,00           509 400,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Nedokončený DHM - ostatní stavby;;;ORJ 4;RPS Šumbark II, 8.et., Zvonková, Střední; 

 1/ 1 990000 042 0023               0000000004 0001128000000                                                     954 432,00 PS 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

*S1        * 0XX                                                             0,00                 0,00           954 432,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Pořizovací náklady nerealizovaných akcí navržených k odpisu z účetní evidence města Příloha 

 

 

De/Me Doklad SU  AU   ZJ  UZ        ORJ        ORG                    Obrat   M D        Obrat   D a l            Zůstatek Pohyb 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Nedokončený DHM - ostatní stavby;;;ORJ 4;Přístavba a rekonstr. tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové; 

 1/ 1 990000 042 0023               0000000004 0008051000000                                                   1 754 450,00 PS 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

*S1        * 0XX                                                             0,00                 0,00         1 754 450,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;Nedokončený DHM - bytové budovy;;;ORJ 4;Reko ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem; 

23/ 6 210044 042 0021               0000000004 0015031000000         1 332 660,84                 0,00 

29/ 9 210056 042 0021               0000000004 0015031000000            12 050,90                 0,00 

 1/ 1 990000 042 0021               0000000004 0015031000000                                                   5 524 470,00  PS 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

*S2       ** 04X                                                     1 344 711,74                 0,00         6 869 181,74 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek;Poskytnuté zálohy na DHM;;;ORJ 4;Reko ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem; 

23/ 6 210044 052 0010               0000000004 0015031000000                 0,00         1 281 582,00 

29/ 9 210056 052 0010               0000000004 0015031000000                 0,00            11 300,00 

 1/ 1 990000 052 0010               0000000004 0015031000000                                                   1 292 882,00  PS 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

*S2       ** 05X                                                             0,00         1 292 882,00                 0,00 

*S1        * 0XX                                                     1 344 711,74         1 292 882,00         6 869 181,74 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příloha - stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženým návrhům lokalita č.1 a 2 

 

Hodnotící list lokalita č. 1 - 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) 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

11.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 2354/1 k.ú. Dolní Suchá, trvalý 

travní porost, rozloha 524 m2,  

pozemek parc.č. 2359/6 k.ú. Dolní Suchá, orná 

půda, rozloha 944 m2,  

vlastník navrhovatel v zastoupení  

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.11.2018, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚP 

Havířov 

Pozemky parc.č. 2354/1, 2359/6 se nachází mimo 

zastavěné území, východní část pozemků je 

součástí zastavitelné plochy bydlení individuálního 

(BI) a západní část pozemků je součástí návrhové 

plochy veřejných prostranství zeleně veřejné (ZV),  

- pozemek parc.č. 2359/6 - třída ochrany ZPF 

III/BPEJ 6.71.01 (541 m2) a IV/BPEJ 6.44.10 (403 

m2) 

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

zařadit část pozemků do zastavitelné plochy 

bydlení individuálního (BI) 

 

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 části pozemků parc.č. 2354/1, 2359/6 k.ú. Dolní Suchá a 

doporučuje z efektivního a hospodárného důvodu pouze prověřit předložený návrh na změnu 

územního plánu v rámci změny č. 6 Územního plánu Havířov, která bude pořizována na základě 

schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 (dále 

jen „Zpráva“) zastupitelstvem města. 

Dle Územního plánu Havířov, úplného znění po změně č. 4, který nabyl účinnosti dne 

22.10.2019 se pozemky parc.č. 2354/1, 2359/6 k.ú. Dolní Suchá nachází mimo zastavěné území. 

Východní část pozemků je zařazena do zastavitelné plochy bydlení individuálního (BI) 

s označením (DS-Z9). Zbývající západní část pozemků je zařazena do návrhové plochy 

veřejných prostranství zeleně veřejné (ZV) s označením (DS-ZV1). 

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.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o doplnění pouze části těchto pozemků do zastavitelné plochy 

bydlení individuálního (BI), je možné tento záměr prověřit v rámci změny č. 6, která bude 

pořizována na základě schválení Zprávy. Dostatečné a optimální množství zastavitelných ploch 
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je řešeno vydanou změnou č. 4 územního plánu a další zastavitelné plochy budou prověřeny 

v následné zprávě č. 6, 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.  

 

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 

 

snímek z katastrální mapy 

 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 
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letecký snímek 

 

  

 

 

orientační vymezení pozemku 
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Hodnotící list lokalita č. 2 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu Havířov 
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§ 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) 

xxxxxxxxxxxx 

11.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 488/2 k.ú. Dolní Datyně, orná 

půda, rozloha 2 535 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. 488/2 se nachází mimo zastavěné 

území, je součástí stabilizované plochy zemědělské 

– orná půda, trvalé travní porosty (Z), 

- třída ochrany ZPF je IV/BPEJ 6.47.42 

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

zařadit pozemek do zastavitelné plochy smíšené 

obytné 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 změnu Územního plánu Havířov 

v lokalitě č. 2 na pozemku parc.č. 488/2 k.ú. Dolní Datyně.  

Dle Územního plánu Havířov, úplného znění po změně č. 4, který nabyl účinnosti dne 

22.10.2019 se pozemek parc.č. 488/2 k.ú. Dolní Suchá nachází v nezastavěném území, je 

součástí stabilizované plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty (Z). 

Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že další zastavitelné plochy lze 

změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch. Optimální množství zastavitelných ploch bylo řešeno vydanou změnou č. 

4 Územního plánu Havířov.  

Z ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona vyplývá, že jedním z cílů a úkolů územního 

plánování je zajišťovat a posuzovat stav v území, jeho přírodní a civilizační hodnoty a tím i 

chránit volnou krajinu, zbytky volné přírody na území obce.   

Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem již 

vymezené zastavitelné plochy. Z toho vyplývá, že zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 

na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V tomto případě upozorňujeme, 

že v navazujícím území navrhovatelů pozemek parc.č. 488/2 se dosud nachází nevyužité 

zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské s označením (DD-Z10) a (DD-Z12), které nejsou 

zastavěny, přičemž zastavitelná plocha (DD-Z10), která obsahuje mimo jiné pozemky parc.č 

485 (2 759 m2) a parc.č. 486 (782 m2 ) k.ú. Dolní Datyně jsou ve vlastnictví navrhovatelů. 

Důsledkem rozšiřování zastavitelného území je snižována propustnost krajiny a rovněž 

atraktivnost pro stávající zástavbu. Vymezováním nových zastavitelných ploch pak vede 

k rozporu s ustanovením § 18 odst. 4 stavebního zákona, kdy územní plánování ve veřejném 

zájmu chrání krajinu a nezastavěné území.  

Pozn. 
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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 

 

 

 

snímek z katastrální mapy 

 

 

 

 

 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 
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letecký snímek 

 

 

  

orientační vymezení pozemku 
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ÚVOD 

V souvislosti s rozsáhlou pandemií nemoci Covid-19 a s ní spojená mimořádná opatření, která 

v posledních dvou letech ovlivnila život v celé České republice, bylo schváleno Usnesením vlády ČR  

č. 652 prodloužení platnosti dokumentu Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 

až 2020, do roku 2021. Jedná se o dokument, ze kterého vycházejí jednotlivá města a obce při tvorbě 

svých strategických materiálů prevence kriminality, a to vždy na následující pětileté období. Zpracování 

koncepce prevence kriminality je jednou z podmínek pro čerpání státních finančních prostředků 

z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na realizaci Programu prevence kriminality na místní úrovni. 

V návaznosti na vyhlášený nouzový stav v ČR a s tím související opatření nám proto bylo před koncem 

roku 2020 doporučeno krajskou manažerkou prevence kriminality prodloužení platnosti stávající 

Koncepce prevence kriminality ve městě Havířově na období 2017 – 2020 (dále také jen „Koncepce“) 

o jeden rok a následně při tvorbě nového dokumentu zohlednit nové priority stanovené  

v celorepublikové Strategii prevence kriminality. Usnesením Zastupitelstva města Havířova  

č. 522/16ZM/2020 byla Koncepce prodloužena do konce roku 2021.  

Nová Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 – 2025 měla být vládě ČR předložena ke schválení 

do konce září 2021, a to již včetně implementačního Akčního plánu. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo 

a zatím existuje pouze pracovní – neschválená verze na období 2022 – 2027, byl zpracován tento tzv. 

jednoletý plán „Program prevence kriminality na rok 2022“, do kterého již budou zapracována 

navrhovaná nová východiska a zohledněny nové strategické cíle a principy prevence kriminality. Je to 

z důvodu, že Ministerstvo vnitra se bude pro dotační program „Program prevence kriminality na místní 

úrovni“ na rok 2022, zabývat mechanismy pro doložení aktuálních dokumentů, jako jedné z povinných 

příloh při podání žádostí o dotace.  

Hlavní úkol spatřujeme v návratu na úroveň realizace prevence kriminality, která ve městě Havířově 

byla před pandemií, plynule na ni navázat, dále mapovat a zlepšovat. Bude nutné zohlednit případné 

změny a skutečnosti související s chováním společnosti v době šíření virové nákazy  

a s tím souvisejících opatření, protože i v oblasti kriminality a její prevence měl, a i nadále má velký 

dopad pandemie nemoci Covid-19, včetně navazujících epidemiologických opatření. 

Omezení pohybu obyvatel, jejich aktivit, cestování atd. měly na jednu stranu pozitivní dopad na snížení 

kriminality takřka ve všech oblastech (majetková, násilná, aj.). Na druhou stranu je hlášeno zvýšené 

množství podnětů, zejména na asistenční a krizové linky, k domácímu násilí. Občané, a to se týká 

zvláště zranitelných osob (děti, senioři), tráví více času v kyberprostoru, kde je velké množství rizik s tím 

spojených, včetně mravnostních deliktů, sexuálního nátlaku a zneužívání, objevují se i nové formy 

specifické trestné činnosti. Nařízená opatření a omezení mají dopady na psychiku lidí. Mezi 

nejzranitelnější pak patří děti, kterým byla omezena i školní docházka.1 

Pandemie a související opatření přinesly celou řadu problémů, a to včetně samotné realizace 

preventivních aktivit. Distanční výuka ve školách zastavila realizaci školské primární prevence, nebylo 

možné ve školách realizovat připravené projekty a omezenými kontakty mezi lidmi byla znemožněna 

 
1 Převzato z navrhované Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022-2027 
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jakákoliv realizace projektů, ať už ve formě seminářů, přednášek, besed nebo konferencí ke sdílení 

dobré praxe. 

Jsou to nové problémy, ke kterým zatím hledáme nová řešení či opatření. Pandemie zasáhla do všech 

oblastí našeho života a její konečné dopady stále ještě nejsou známy. Proto nové cíle a úkoly 

formulované tímto jednoletým Plánem prevence kriminality města Havířova vycházejí z dosavadních 

zkušeností získaných napříč celou republikou. Spoluprací s kolegy v oblasti prevence kriminality se 

budeme snažit umět reagovat na nově vzniklé situace, jako je například pandemie koronaviru. 

 

1 PROBLEMATIKA PREVENCE KRIMINALITY 

Politika prevence kriminality má v České republice již dlouholetou tradici, neboť je její nepřetržitou 

součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se v ČR začala prevence kriminality 

systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky.  

Priority českého systému prevence kriminality jsou již od roku 1996 zakotveny ve Strategii prevence 

kriminality, což je závazný dokument, přijímaný vždy na několikaleté období. Sestavuje jej odbor 

prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s dalšími institucemi, poté jej přijímá 

Republikový výbor pro prevenci kriminality a schvaluje Vláda ČR. Lze předpokládat, že Strategie 

prevence kriminality v ČR (dále také jen „Strategie“), která je provázána s mezinárodními strategiemi 

a dokumenty (např. Strategie EUCPN na léta 2021 až 2025 nebo novou deklarací OSN k trestní justici 

a prevenci kriminality), bude v následujících týdnech schválena a platná pro léta 2022 – 2027.  

 

Prioritní témata připravované Strategie: 

- Systém prevence kriminality 

- Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 

- Práce s pachateli trestných činů, prevence recidivy 

- Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových lokalitách (sociálně vyloučené lokality, 

průmyslové zóny a jejich okolí) 

- Nové hrozby a přístupy v prevenci kriminality 

- Kriminalita páchaná dětmi a na dětech  

- Prevence kyberkriminality  
 

Tato témata budou dále rozpracována do podoby konkrétních cílů a na nich navázaných opatření 

a indikátorů. 

 

První program prevence kriminality ve městě Havířově byl realizován již v roce 1996, jehož předlohou 

byla přijatá první celorepubliková Strategie prevence kriminality. Tato Strategie dala první základy 

formování a vývoji systému prevence kriminality na místní úrovni a navrhovala postupy státní správy  

a samosprávy k preventivnímu přístupu řešení jednotlivých druhů kriminality a kriminálně rizikových 

jevů.  

V našem městě největší část tvoří projekty sociální prevence, které byly od začátku zaměřovány  

na vytvoření podmínek pro využití volného času dětí a mládeže v Havířově a na aplikaci Systému včasné 
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intervence v Havířově, postupné zapojování subjektů pracujících s problémovými dětmi a realizace 

programů, do kterých jsou problémové děti společně s rodiči zařazovány.  

Na úrovni obecních samospráv spadá agenda prevence kriminality do samostatné působnosti. V řadě 

měst a obcí Moravskoslezského kraje fungují pracovní skupiny nebo komise, zabývající se otázkami 

prevence kriminality na daném území. Města a obce také delegují pracovníka, který je v rámci 

organizační struktury pověřen plněním úkolů manažera prevence kriminality a vytvářejí koncepční 

materiály (koncepce, plány, strategie apod.), ve kterých si definují potřebná preventivní opatření. 

V Havířově je manažer prevence kriminality zařazen do organizační struktury městské policie. 

Dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

ve znění pozdějších předpisů, obce mohou zřizovat obecní (městskou) policii, která zabezpečuje místní 

záležitosti ochrany veřejného pořádku. Ta mimo jiné přispívá i k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a významně se podílí na prevenci kriminality v obci. 

Strážníci městské policie pořádají preventivní přednášky pro děti ve školkách i školách a s pravidly 

bezpečného chování seznamují také seniory a ostatní občany obce.  

 

1.1 ÚROVNĚ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci. 

1. Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové  

a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena 

na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního 

vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních Odpovědnost za 

oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

2. Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální 

péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, 

gamblerství, povalečství, vandalismus, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních 

situací. 

3. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění  

vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení, atd.). Jejím cílem 

je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního 

prostředí.  

Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce  

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem  

na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí  

a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví.  

Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany.2 

 
2 Zdroj: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality [online] 12.10.2021 
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1.2 SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE  

Tento systém je založen na třech úrovních – republikové, krajské a lokální (obecní). Lokální úroveň tvoří 

síť všech obcí v ČR, které za splnění dále stanovených podmínek budou mít možnost pro období let 

2022 až 2027 předkládat žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality, na realizaci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni (dále také jen „Program“). 

Z pohledu jednotlivých druhů kriminality se pak plány nebo koncepce prevence kriminality zaměřují 

zejména na kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce a často utváří 

jejich pocit vnímání bezpečnosti ve svém okolí a názor na kriminalitu jako celek a na práci jednotlivých 

subjektů, které v této oblasti působí (zejména na práci, které jsou nejvíce vidět), byť v rámci ní nejsou 

páchány nutně ty nejvyšší škody. Plán se tak nezaměřuje na specifické formy zejména nejzávažnější 

trestné činnosti, jako je terorismus, organizovaný zločin, hospodářská kriminalita, drogová kriminalita 

atd., které vyžadují specifické přístupy, a neřeší ani specifické oblasti týkající se cizinců, jejich integrace, 

nelegální migrace apod. Se změnou v oblasti migrace a řešením nejnovější migrační vlny, s možným 

růstem počtu cizinců žijících v České republice, či výrazným nárůstem počtu nelegálních migrantů se 

ale i v oblasti prevence kriminality začínají objevovat nové potřeby a hrozby, na které bude nutné 

průběžně reagovat. 

Obecně prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření a preventivní přístupy ke snižování rizika 

směřující k předcházení páchání kriminality, výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků 

pro jednotlivce a společnost, a to v konečném důsledku i snižování strachu z kriminality. 

Kriminalita jako pojem je označována jako nejzávažnější sociálně-patologický jev. Je to soubor jednání, 

které je v trestním právu označováno jako trestný čin.  

Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Jedná se o opatření sociální 

prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou 

činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně 

patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. 

Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na 

nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů  

a příležitostí k páchání trestných činů.  

Subjekty preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení - systém justice, policie, 

státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce - např. 

nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty  

a jednotlivé občany. 

Objekty prevence kriminality jsou kriminogenní faktory tzn. sociální prostředí, příčiny a podmínky 

kriminality, potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či skutečné oběti trestných 

činů. 
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1.3 STRUKTURA PREVENCE KRIMINALITY 

Situační prevence (specifická opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují 

pravděpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti). 

Sociální prevence (vytváření aktivit zaměřených na změnu nepříznivých společenských  

a ekonomických podmínek prostředí, které produkuje pachatele trestné činnosti; v praxi se jedná 

především o aktivity zaměřené na rizikové skupiny obyvatel, které vyžadují specializovanou péči  

a pomoc, zejména na problémovou mládež).  

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech bezpečného chování, 

diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob.  

V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink  

v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá 

metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.3 

 

1.4 FINANCOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 

Realizace plánu prevence kriminality musí být doprovázena také dostatečným finančním 

zabezpečením, a to jak z úrovně jednotlivých resortů k plnění dílčích resortních strategií a úkolů, tak 

na úrovni podpory systému prevence kriminality. K tomu pak zavazuje i samotné usnesení vlády, jímž 

je vždy přijata Strategie prevence kriminality pro ČR na určité období. 

K úspěšné realizaci preventivních opatření jsou tedy primárně důležité finanční zdroje, které pomohou 

zafinancovat plánované záměry. Mezi významné dotační programy, směřující peněžitou podporu 

do oblasti prevence kriminality na celorepublikové a krajské úrovni patří: 

Program prevence kriminality na místní úrovni (dále také PPK): 

▪ jedná se o dotační program vyhlašovaný Ministerstvem vnitra, který administruje odbor 

prevence kriminality,  

▪ jeho nastavení vychází z aktuálně platné Strategie prevence kriminality v ČR (definuje hlavní 

priority, specifické cíle, cílové skupiny tohoto dotačního programu), 

▪ jeho podmínky upravují Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje 

realizované v rámci PPK, které jsou každoročně aktualizovány, 

▪ žadateli o dotaci mohou být obce, kraje nebo dobrovolné svazky obcí, 

▪ podporováno je široké spektrum projektů, rozdělených na projekty investičního 

a neinvestičního charakteru: 

1. Investiční projekty např. kamerové systémy, osvětlení nebo oplocení rizikových míst, 

mříže, sportovní hřiště a plácky aj. 

2. Neinvestiční projekty např. víkendové, pobytové akce a výlety pro děti a mládež, letní 

tábory, přednášky, asistenti prevence kriminality, domovníci-preventisté, bezpečnostní 

dobrovolníci, forenzní značení kol, informační kampaně, probační/resocializační 

programy, odborné vzdělávání, zřizování speciální výslechové místnosti aj.  

 
3 Zdroj: https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality [online] 12.10.2021 
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Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality  

▪ jedná se o jeden z dotačních programů vyhlašovaný Moravskoslezským krajem, který 

administruje odbor sociálních věcí,  

▪ jeho nastavení vychází z aktuálně platné Koncepce prevence kriminality kraje  

▪ žadateli o dotaci mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, příspěvkové 

organizace obcí, evidované církevní právnické osoby, vždy s min. jednoletou zkušeností 

s vykonáváním činností v oblasti prevence kriminality,  

▪ podporováno je široké spektrum projektů, rozdělných do tří dotačních titulů: 

1. Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti 

a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 

2. Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti 

a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele 

3. Podpora tematických vzdělávacích, přednáškových, informačních, osvětových aktivit a 

pořízení bezpečnostně technických prvků 

 

Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě 

Havířově (dále také jen „Fond bezpečnosti“) 

Tento fond byl zřízen za účelem upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany občanů města, 

jakož i jejich majetku. Jeho příjmy tvoří převážně výnosy z přijatých sankčních plateb (výnosy z pokut) 

uložených strážníky Městské policie Havířov a prostředky fondu mohou být použity na aktivity, 

zaměřené na předcházení narušování veřejného pořádku, trestné činnosti, např. Komplexní 

součinnostní program prevence kriminality, projekty protidrogové politiky města, apod. a zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku. 
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2  SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

Havířov byl založen v roce 1955 na trojmezí tehdejších okresů Český Těšín, Fryštát a Místek.  

K vyhlášení samostatného města Havířov došlo 4. prosince 1955. Po několika úpravách územně 

správního členění ČR je Havířov administrativně-správní součástí okresu Karviná až od 1.7.1960, kdy se 

současně stává městem s největším počtem obyvatel v okrese. V souvislosti s nabytím účinnosti 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích došlo dne 13.11.2000 ke změně označení právního subjektu na 

„statutární město Havířov“.  

Moravskoslezský kraj, zejména jeho centrální část v okolí měst Ostrava, Havířov, Karviná  

a Frýdek-Místek, patří k nejhustěji osídleným oblastem České republiky. I přes klesající trend žije na 

6,9% rozlohy, které kraj pokrývá v rámci naší republiky, až 11,3% obyvatel ČR. 
 

2.1 OBYVATELSTVO 

Počet obyvatel, kteří mají ve městě trvalý pobyt, se za rok 2020 snížil přesně o 781 na konečný stav  

71 535 občanů. V dlouhodobém horizontu je však stav úbytku občanů města poměrně setrvalý  

(viz. tabulka Vývoj úbytku obyvatel, a to přehledně v letech 2010-2020). 

 

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

rok úbytek rok úbytek 

2020 781 2014 1101 

2019 734 2013 1264 

2018 545 2012 1185 

2017 900 2011 1087 

2016 878 2010 715 

2015 975   
 

Nejvíce osob trvale pobývá v městské části Město, kde žije 30 849 přihlášených obyvatel. Následuje 

Šumbark se 16 735 obyvateli a nejméně osob je přihlášeno v Dolních Datyních, v oblasti zastavěné 

rodinnými domy, kde trvale žije 596 obyvatel. Vývoj však naznačuje odchod obyvatel z městských částí, 

kde bydlí v pronajatých bytech a přesouvají se do okrajových částí města, kde je převážně zástavba 

rodinnými domy. 

Část města Havířova Velikost území Počet obyvatel poznámka 

Město 642,7 ha 30 849  

Bludovice 935,3 ha 2 753   *Podlesí a Životice nejsou katastrálně    
    vedeny samostatně, patří pod  
    k.ú. Bludovice Podlesí * 13 726 

Šumbark 379,7 ha 16 735 jedná se o části města  
označené jako SVL Prostřední Suchá 595,6 ha 4 596 

Životice * 1 348  

Dolní Suchá 436,6 ha 932  

Dolní Datyně 217,4 ha 596  

CELKEM    3 207,3 ha    71 535  
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Zdroj:     Magistrát města Havířova, vlastní zpracování   

 

2.2 NEZAMĚSTNANOST 

Jevem, který může mít velký vliv na hodnotu kriminality, je míra nezaměstnanosti, respektive podíl 

nezaměstnaných osob na počet osob v produktivním věku, případně vliv dalších jevů, které 

s nezaměstnaností souvisí např. nelegální práce, pobírání dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních 

dávek. 

 

V rámci kraje byl nejvyšší podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná (8,12 %), nejnižší hodnoty 

dosáhl okres Opava (3,29 %), těsně následován okresy Frýdek-Místek (3,51 %) a Nový Jičín (3,76 %). 

V žebříčku 77 okresů v ČR se okresy Karviná, Bruntál a Ostrava-město umístily na posledních třech 

místech. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci republiky zaznamenali v okrese Rychnov 

nad Kněžnou (1,88 %). 

 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v kraji činil v případě mužů (5,76 %), mírně nižší byl 

v případě žen (5,33 %). S výjimkou okresu Ostrava-město tak tomu bylo i v ostatních okresech 

Moravskoslezského kraje. 

 

Ve struktuře uchazečů o zaměstnání podle věku došlo k meziročnímu nárůstu napříč všemi věkovými 

skupinami. Největší podíl mezi nimi zaujímali padesátníci – ve věku 55 až 59 let s 15,8 %, ve 

skupině 50 až 54 let s 12,6 %. Za nimi se řadí s podílem 11,7 % osoby ve věku 45 až 49 let.  

 

Nezaměstnanost v jednotlivých okresech MS kraje zaznamenala ve srovnání let 2019 a 2020 značný 

nárůst, což bylo důsledkem nařízení vydaných v roce 2020 ve spojení s výskytem pandemie nemoci 

80985

79898

78713

77449

76348

75373

74495

73595

73050

72316

71535

66000 68000 70000 72000 74000 76000 78000 80000 82000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vývoj počtu obyvatel v letech 2010 - 2020 



 11  
 

Covid-19. Nejvyšší nezaměstnanost byla v obou srovnávaných letech evidovaná v okrese Karviná, 

nejvyšší nárůst však byl zaznamenán v okrese Ostrava-město. S ohledem na skutečnost, že tato 

nařízení platila i v roce 2021, lze předpokládat, že tento nárůst může ještě nějakou dobu pokračovat. 

 

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

 

 

Rok 2020, který byl poznamenán koronavirovou pandemií nemoci Covid-19 ovlivnil vývoj 

zaměstnanosti nejen v celé ČR, ale také v Havířově, kde míra nezaměstnanosti v roce 2020 vzrostla, a 

to na 8,6 %. Tento vývojový trend je evidován i v „koronavirovém“ roce 2021. 
  

SO ORP Havířov* 

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 
 

    *SO ORP - správní obvod obce s rozšířenou působností 

 

Zdroj:  https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-msk;      

             https://vdb.czso.cz/  

 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/statistiky-msk
https://vdb.czso.cz/
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Ukazatel      Statutární město Havířov prosinec 
2015 

prosinec 
2016 

prosinec  
2017 

prosinec 
2018 

prosinec 
2019 

prosinec 
2020 

Dosažitelní uchazeči 15-64  

5 944 5 307 4 192 3 415 3324 3 903 
uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, kteří 
mohou bezprostředně nastoupit  
do zaměstnání při nabídce vhodného 
pracovního místa 

Podíl nezaměstnaných osob  

11,9% 10,9% 8,8% 7,28% 7,18% 8,55% ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let 
ze všech obyvatel ve stejném věku 

Volná místa  249 215 275 491 289 201 

  Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs 

 

2.3 SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY  

Na území města Havířova se nacházejí dvě oblasti, které lze 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.  

Již v roce 2011 byl zpracován Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách Strategický plán 

Lokálního partnerství Havířov, kde byly podrobněji popsány jednotlivé sociálně vyloučené lokality. 

Tento strategický plán byl schválen Zastupitelstvem města Havířova dne 20.6.2011,  

č. usnesení 235/65M/2011. 

Dle poznatků hlídek městské policie a jejich Asistentů prevence kriminality, dochází v posledních letech  

k výraznému nárůstu případů zneužívání návykových látek mezi romskou komunitou, a to zejména 

mezi mladistvými. Dalším aktuálním problémem je postupný přechod části romské populace z 

tradičních oblastí a nájemních bytů společnosti Heimstaden do městských nájemních bytů Městské 

realitní agentury v oblastech, kde na to stávající majoritní část obyvatel není zvyklá. Toto většinou vede  

k nespokojenosti starousedlíků, poklesu sociální a společenské úrovně a statusu daného domu  

a blízkého okolí, k navýšení „problémových“ lokalit, snížení životní úrovně a pocitu bezpečí  

a v konečném důsledku i vystěhovávání nespokojených občanů. 

V obou lokalitách je velkým problémem nezaměstnanost, která je zde odhadována až na 95 %, nízká 

vzdělanostní úroveň a zadluženost obyvatel. V části města Prostřední Suchá je velkým problémem 

zanedbávání povinné školní docházky. V poslední době dochází v této lokalitě k velké migraci obyvatel 

a tím je také ztížena případná sociální práce s obyvateli této lokality.  

 

2.4 POBYTOVÉ A INTEGRAČNÍ STŘEDISKO SUZ HAVÍŘOV 

Na území města bylo v roce 1996 umístěno zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

ČR. Jedná se o Pobytové a integrační středisko v Havířově-Dolní Suché, na ulici Na Kopci 5.  

Pobytové středisko Havířov slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními 

procedurami, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou 



 13  
 

svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí. Poskytované služby jsou 

obdobné jako v přijímacích střediscích. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnočasové 

aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, hřiště, sportovní vybavení 

a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým 

skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, 

psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí. 

Toto Pobytové a integrační azylové středisko zařízení služeb MV je umístěno ve služebním obvodu OOP 

Havířov 3. S vedením zařízení Policie ČR úzce spolupracuje. Uprchlíci z arabských zemí zaujímají  

do 11 % celé skladby všech zde ubytovaných uprchlíků. Zhruba polovina žadatelů o azyl tvoří obyvatelé 

bývalého Sovětského svazu. Ve sledovaném období let 2016 – 2020 bylo zaznamenáno několik 

událostí, spojených s chodem samotného zařízení, soužitím uprchlíků nebo s jejich pohybem na území 

města. Jedná se pouze o několik evidovaných událostí ročně, v roce 2018 to bylo 7 událostí, v roce 

2019 dvě a v roce 2020 to byla 1 událost.  

Zejména v posledních letech jsme svědky zhoršující se mezinárodní situace a s tím související rostoucí 

migrační vlny. I z tohoto důvodu nelze pohlížet na existenci azylového zařízení jako na neměnný stav, 

ale je nutné přizpůsobovat politiku města tomu, že v relativně krátkém časovém úseku může  

v azylových zařízeních docházet k významným a podstatným změnám.  

Přestože je současná situace klidná a zatím nelze hovořit o přímé souvislosti s kriminalitou, jak na 

úrovni trestních činů, tak relativně ani na úrovni přestupků, je nezbytné, aby město Havířov i nadále 

řešilo mnohem závažnější problém, a to udržování či zvyšování pocitu bezpečí občanů. Právě tímto 

směrem se obec snaží zaměřit svou práci. 

Přítomnost azylového zařízení ministerstva vnitra v obci je svým způsobem rizikovým faktorem. Toto 

riziko je závislé zejména na mezinárodní situaci a má vazbu i na mezinárodní migraci. Jistou dávku 

nebezpečí lze spatřovat rovněž v přítomnosti značného počtu osob, které nejsou obyvateli obce a 

vyskytují se v obci například v souvislosti s turistikou nebo zaměstnání.  

Cílem města je realizovat kroky vedoucí jak ke stálému zlepšování bezpečnostní situace, tak zvláště ke 

zvýšení pocitu bezpečí občanů. K těmto krokům patří především posilování, rekonstrukce a budování 

prvků, které v tomto směru napomáhají (rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému, 

optimalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení, zlepšování dopravní situace, rozšiřování 

preventivních programů apod.). 
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3   ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO STANOVENÍ 

STRATEGICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V OBLASTI 

PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ 

Cílem této části je uvést základní informace o vývoji trestné činnosti spáchané na území města 

Havířova, které jsou důležité pro plánování programů a koncepce prevence kriminality. 

Podklady pro vypracování základní analýzy poskytly následující subjekty: Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná Policie ČR a Městská policie Havířov.  

Tento Plán prevence kriminality vychází z analýzy vývoje kriminality ve sledovaném období let 2016 - 

2020, z pohledu nejvýznamnějších trendů a změn, 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. 

Sledované období, zvláště období posledních tří 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. 

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 a následně v roce 2021 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti  

s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ nouzový stav, byl také ovlivněn vývoj 

kriminality na území města.  

V současné době je trestná činnost ve městě v přímé úměře s nezaměstnaností a počtem lidí 

dostávajících se do tíživé situace. Jako trvale znepokojující je oblast závislosti na alkoholu a návykových 

látkách. Pachatelé, užívající tyto návykové látky, jsou v převážné většině z řad občanů bez pracovního 

poměru, a dopouští se zejména trestné činnosti majetkového a násilného charakteru. 

 
 

3.1 VÝVOJ KRIMINALITY VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ V LETECH 2016 - 2020 

Z pohledu Policie ČR byl stav vnitřní bezpečnosti za uplynulé období na teritoriu města Havířova 

uspokojivý. V posledních letech, tzn. i v posledním roce 2020 dochází k dalšímu snížení nápadu trestné 

činnosti v porovnání s rokem 2019, a to hlavně u majetkové trestné činnosti, ale pokles byl také 

zaznamenán u násilné a hospodářské trestné činnosti. Mírný růst trestné činnosti byl zaznamenán  

u mravnostní kriminality. Celková objasněnost ve městě je o 2,4 % nižší.  

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. 
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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. 

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.  

 

Porovnání celkového vývoje kriminality ve městě Havířově 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. 
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3.2 VÝZNAMNÉ REALIZACE PACHATELŮ TRESTNÉ ČINNOSTI A SPECIFICKÁ 

TRESTNÁ ČINNOST NA ÚZEMÍ MĚSTA – VÝVOJ V LETECH 2019 - 2020 

Násilná trestná činnost 

U násilné trestné činnosti byl v roce 2020 zaznamenán pokles v nápadu trestné činnosti ve srovnání  

s rokem 2019 (- 29 skutků). Objasněnost oproti roku 2019 poklesla o 5,86 %, na 63,79 %. Mírný pokles 

objasněnosti násilné trestné činnosti není nikterak znepokojující, nadále míra objasněnosti zůstává 

vysoká, zejména pak u prověřování a následném vyšetřování zvlášť závažných zločinů loupeží. Všechna 

oznámení o násilných činech jsou prověřována důsledně a nejsou bagatelizována. 

Za rok 2020 byly prověřovány 2 skutky, u kterých byly zahájeny úkony trestního řízení pro zvlášť 

závažný zločin vraždy, obě byly objasněny. Tyto skutky jsou prověřovány OOK Krajského ředitelství 

Moravskoslezského kraje Ostrava. 

Dále za rok 2020 bylo prověřováno celkem 28 skutků, u kterých byly zahájeny úkony trestního řízení 

pro zvlášť závažný zločin loupeže. V 6 případech bylo vyloučeno spáchání trestného činu loupež  

a skutek se tedy nestal, jeden skutek byl přestupkem. 

Z celkového počtu pak bylo dále v 7 případech sděleno obvinění konkrétní osobě, ve 4 případech byli 

pachateli děti. 

Mravnostní trestná činnost  

V porovnání s předchozím rokem je v roce 2019 patrný zvýšení nápadu mravnostních deliktů  

(+7 skutků). Objasněnost se oproti roku 2019 zvýšila o 20,19 %, na 85,19 %. Mravnostní kriminalita je 

prověřována a objasňována zejména policisty 3. oddělení obecné kriminality, zpracovávány  

a prověřovány jsou podněty lékařů, OSPOD Magistrátu města Havířov, oznámení rodičů a zákonných 

zástupců a informace vyhledané v kyberprostoru. 

Majetková trestná činnost  

Majetková trestná činnost dlouhodobě představuje největší část v celkovém objemu evidované 

kriminality. V obecném pohledu v sobě zahrnuje krádeže prosté, krádeže provedené formou vloupání, 

podvodná jednání a další její formy postihující vlastnictví jako zákonem chráněný zájem.  

V roce 2020 byl zaznamenán meziroční pokles v celkovém nápadu majetkové kriminality o 84 skutků 

(t.j. 10,24 %), objasněnost se také snížila o 2,4 %, na celkových 35,46 %. Úspěšnost v procesu snížení 

celkového nápadu majetkové trestné činnosti lze spatřovat v cílených opatřeních zaměřených proti 

pachatelům této trestné činnosti. Počet evidovaných případů krádeží vloupáním oproti roku 2019 

mírně stoupl o 13 skutků, v procentuálním vyjádření o 6,4 %. 

Předmětem zájmu pachatelů byly zejména sklepní místnosti činžovních domů, garáže a motorová 

vozidla. Nezanedbatelnou část nápadu majetkové trestné činnosti tvořily i krádeže recidivního 

charakteru – podezřelí opakovaně souzení a postihovaní za trestnou činnost páchanou formou krádeží. 

Škody na majetku v těchto případech nebývají vysoké, pohybují se v řádech stokorun, kdy jde zejména 

o krádeže zboží v obchodech. Další část tohoto druhu trestné činnosti tvoří krádeže věcí, které mají 

poškození na sobě nebo při sobě. Jde zejména o věci odložené v nákupních vozících,  

v restauracích apod. 

Za rok 2020 se krádeže vloupáním do různých objektů objasňovaly průběžně po jednotlivých 

případech. U majetkových případů byla část těchto skutků kvalifikována závažnější kvalifikací, a to 

podle § 205 odst. 4b) neboť byla spáchána za nouzového stavu, což je přitěžující okolností. 
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Nealkoholová toxikomanie 

V roce 2020 bylo evidováno 11 případů nedovolené výroby, nakládání a přechovávání omamných  

a psychotropních látek, z nichž 4 realizace pachatelů trestné činnosti na úseku nealkoholové 

toxikomanie jsou ukončeny, 2 věci byly odloženy, kdy pachatel zůstal neznámý a 5 věcí zatím není 

ukončeno a prověřování pokračuje. Jednalo se o případy distribuce omamných a psychotropních látek, 

zejména pervitinu a marihuany.  

Počítačová kriminalita 

Trestné činy Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, Šíření pornografie: v roce 2019 celkem 12 

případů, ve všech byl zjištěn pachatel a v roce 2020 odhaleny 3 případy, ve všech byl zjištěn pachatel. 

Z kriminalistického hlediska jde o velmi časově a administrativně náročné případy. Zde dochází  

k nárůstu nápadu tohoto druhu kriminality. 

Mravnostní trestná činnost 

V roce 2020 bylo prověřováno celkem 6 případů pohlavního zneužívání. Ve 2 případech byl zjištěn 

pachatel a je podán návrh na podání obžaloby, kdy se jednalo o mladistvého pachatele. Další 4 věci 

jsou v prověřování. Trestný čin znásilnění byl v roce 2020 prověřován celkem v 9 případech, kdy všech 

9 případů je objasněno. 

V Havířově je zřízena a stále využívána výslechová místnost, určená primárně k provádění procesních 

úkonů s dětskými oběťmi trestných činů, příp. s jinými zvlášť zranitelnými oběťmi. 

Domácí násilí 

V roce 2019 bylo prověřováno 68 incidentů se znaky domácího násilí, kdy ve dvou případech došlo  

k vykázání násilné osoby. V roce 2020 bylo prověřováno 54 incidentů se znaky domácího násilí, kdy v 7 

případech došlo k vykázání násilné osoby. 

Pátrání po osobách 

Celkem bylo za rok 2019 vypátráno 114 hledaných osob. Dále byly prováděny průběžné kontroly  

v zastavárnách a bazarech, při nichž byly zajišťovány věci pocházející z trestné činnosti. Policisté se 

mimo jiné zabývali také celkem 203 případy pátrání po pohřešovaných mladistvých a nezletilých 

dětech. Jednalo se v převážné většině o chovance dětských domovů a výchovných ústavů. Za rok 2020 

bylo pátráno po 190 hledaných osobách a bylo evidováno celkem 31 případů pátrání po pohřešovaných 

mladistvých a nezletilých dětech.  
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3.3 INDEX KRIMINALITY 

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 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 

 
 

 

 

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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3.4 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  

obyvatel* 

U
ch

az
e

či
  

o
 z

am
ě

st
n

án
í 

D
áv

ky
 

K
ri

m
in

al
it

a
 

in
d

e
x 

n
e

za
m

ě
st

n
an

o
st

i 

(i
d

x 
1

0
 0

0
0

) 

in
d

e
x 

kr
im

in
al

it
y 

(i
d

x 
1

0
 0

0
0

) 

So
u

če
t 

in
d

e
xů

  

kr
aj

e
 -

 r
iz

ik
o

vo
st

 

 

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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3.5 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 hokejového klubu AZ 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 a následně v letošním roce byl však ovlivněn především situací 

v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19.   

 

 

 

Městští strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se zákonem 

č.553/1991 Sb., o obecní policii dohlíželi v uplynulém období 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. Dále prováděli kontrolu dodržování platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města 

Havířova. 

Rok 2020 byl však v mnohém specifický i pro výkon práce strážníků MP Havířov, kdy prováděli 

především kontrolu všech nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nouzovým stavem 

a s pandemií SARS CoV-2. Tato situace přetrvávala v prvním pololetí i v roce 2021.  
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Porovnání počtu řešených přestupků MP Havířov za období 2016 – 2020 

Přestupky řešeno 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:  ve sloupci „Řešeno“ tzn. jakým způsobem:  

N – napomenutím (2016/2017) nebo D – domluvou (2018-2020)   OZ – oznámením     PNM – příkazem na místě 
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3.6 MAPY KRIMINALITY 

V letošním roce byl spuštěn pilotní projekt MV a Policie ČR, který je připravován od roku 2019, reaguje 

na zájem odborné i laické veřejnosti o informace o kriminalitě nejen v podobě statistik, ale i map 

trestných činů a přestupků se zobrazením lokality, kde k daným událostem dochází.   

Projekt vychází z dlouholeté zkušenosti s budováním mapových nástrojů v Policii ČR, které má policie 

nyní pro vlastní potřeby na špičkové úrovni, i ze zkušeností s těmito inovativními nástroji v zahraničí, 

kde se jejich používání osvědčilo. 

 

Projekt se odehrává ve třech rovinách. První představují mapy kriminality pro veřejnost, kde jsou 

znázorňovány skutky (trestné činy a přestupky registrované policií), které jsou statisticky evidované. 

Druhou rovinou je verze pro vybrané pilotní obce, ve které budou k dispozici relevantní informace 

potřebné pro efektivní výkon samosprávy, například při plánování činností obecní policie či rozvoje 

infrastruktury. Třetí rovinou je dataset pro práci policie, který je nezbytný při předvídání kriminality. 

Tato poslední zmíněná oblast je rozpracována v režimu pro interní použití v pilotních lokalitách. 

 

Projekt Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro 

vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího 

předcházení a potírání“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253) je spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Po dokončení pilotního 

provozu jej Ministerstvo vnitra a Policie ČR vyhodnotí a výstupy upraví dle zkušeností při práci Policie 

ČR a podnětů zástupců obcí i veřejnosti. 

 

 

 
Mapy kriminality jsou k dispozici na internetové stránce: https://kriminalita.policie.cz/. 

 

 
 

 

https://kriminalita.policie.cz/
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4 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

Mapuje aktivity právních subjektů samosprávy nebo veřejné správy, nestátních neziskových organizací, 

církevních organizací a dalších podnikatelských subjektů z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. 

Opírá se o výstupy dílčích strategických dokumentů města Havířova, např. Komunitního plánu, Vize 

města 2020+, Koncepce tělovýchovy a sportu nebo Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit. 

 

4.1 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 

NÁZEV SÍDLO POZNÁMKA, POPIS 

Policie ČR OO PČR Havířov 1  
se sídlem Sv. Čecha 539/1  
Havířov-Město 
 
OO PČR Havířov 3  
Moravská 498/31  
Havířov-Šumbark 

Úkolem policie je chránit 
bezpečnost osob a majetku, chránit 
veřejný pořádek a předcházet 
trestné činnosti. Plní rovněž úkoly 
podle trestního řádu a další úkoly  
na úseku vnitřního pořádku  
a bezpečnosti svěřené jí zákony, 
předpisy EU a mezinárod. 
smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu ČR. 
 
V rámci prevence kriminality  
se zaměřuje na realizací 
preventivních programů 
zaměřených např. na bezpečné 
chování seniorů, na potlačení 
majetkové trestné činnosti apod. 

Územní odbor Policie ČR 
Karviná 

Havířská 1511/26  
Karviná-Nové Město 

  

Jeho součástí je i Preventivně 
informační skupina jejíž nový název 
je – Skupina tisku a prevence  

Úřad práce ČR – krajská 
pobočka v Ostravě – 
kontaktní pracoviště 
Havířov  

Junácká 1632/3  
Havířov-Podlesí 

Poskytuje informační servis o stavu 
nezaměstnanosti ve městě  
a nabídku pracovních příležitostí.  

Zajišťuje poradenství a rekvalifikační 
kurzy pro uchazeče o zaměstnání  
a zájemce o zaměstnání.  

Ve spolupráci s ÚP město Havířov 
zaměstnává občany bez práce 
formou veřejně prospěšných prací.  

Okresní soud Karviná Park Bedřicha Smetany 176/5 
Karviná-Fryštát 
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Okresní soud Karviná 
pobočka Havířov 

Dlouhá třída 1647/46a 
Havířov-Podlesí 

tato pobočka byla zřízena v roce 
1992. Rozhoduje jako soud prvního 
stupně ve všech trestních a civilních 
věcech. 

Okresní státní zastupitelství 
Karviná 

 

Park Bedřicha Smetany 176/5 
Karviná-Fryštát 

 

Okresní státní zastupitelství 
Karviná 

pobočka Havířov 

Dlouhá třída 1647/46a 
Havířov-Podlesí 

dle Zákona o státním zastupitelství 
č. 282/1993 Sb., ust.  § 4 odst. 1  
je stanovena jeho působnost  
a v odst. 2 tohoto ustanovení je 
uvedeno, že státní zastupitelství se 
v souladu se svou zákonem 
stanovenou působností podílí na 
prevenci kriminality a poskytování 
pomoci obětem trestných činů 

Probační a mediační služba 
pobočka Havířov 

Dlouhá třída 1647/46a 
Havířov-Podlesí 

Zprostředkovává alternativní řešení 
konfliktů spojených s trestnou 
činností a vytváří podmínky  
pro uplatnění alternativních trestů. 
 

Shromažďuje důkazy a pomáhá 
hledat přijatelná řešení dané 
situace, urovnat vzájemné vztahy s 
vědomím zájmů a potřeb pachatele, 
oběti a společnosti.  
 

Usiluje o začlenění obviněného 
resp. pachatele do života 
společnosti bez dalšího porušování 
zákonů, provádí přípravná řízení 
s rodinou, dohledy, provází trestním 
řízením.  

Pedagogicko-psychologická 
poradna Karviná 

Odloučená pracoviště 
Karviná, Bohumín,  
Orlová, Český Těšín  
Havířov 

v budově učiliště Školní  
(SŠŘS Školní)  
na ul. Opletalova 5  
Havířov-Šumbark 

Všechna pracoviště jsou obsazena 
odborníky, kteří nabízejí služby 
širokému spektru dětí, žáků a 
studentů ve věku od 3 do 26 let. 
Odloučená pracoviště umožňují 
získat klientům tyto služby v místě 
svého bydliště a pracovníkům 
poraden pak širší znalost 
problematiky jednotlivých měst 
regionu. Znalost prostředí je velmi 
důležitá také pro umožnění užšího 
kontaktu s učiteli, výchovnými 
poradci, školními metodiky  
prevence a rodiči.  
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4.2 STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV  

Obce shodně jako kraje postupují v oblasti prevence kriminality v samostatné působnosti. Přitom 

vycházejí z § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

„obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy 

a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku“. Dle § 10 tohoto zákona může obec také k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou. Obec tvoří základní úroveň, na které jsou 

opatření prevence kriminality v praxi nakonec naplňována.  

Zastupitelstvo města Havířova 

Zastupitelstvo města Havířova (dále také jen „ZMH“) schvaluje strategické dokumenty, včetně návrhu 

koncepce prevence kriminality, která definuje priority a cíle města v této oblasti vždy na vymezené 

období. Dále schvaluje přidělování dotací z rozpočtu města na prevenci kriminality a protidrogovou 

prevenci, schvaluje spolufinancování města při realizaci projektů z Programu prevence kriminality MV 

ČR a čerpání finančních prostředků z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ dle přijatého statutu. Členové ZMH jsou pravidelně 

informováni o výsledcích Programu prevence kriminality.  

Rada města Havířova 

Rada města Havířova (dále také jen „RMH“) jmenuje jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi 

protidrogovou a prevence kriminality a schvaluje náplň její činnosti a rozsah s tím souvisejících 

oprávnění – Statut komise.  

 

Komise protidrogová a prevence kriminality RMH 

Komisi tvoří 11 členů z řad zástupců politických stran, odborné a laické veřejnosti. Předkládá Radě 

města Havířova návrhy na vytváření a zajištění realizace jednotné koncepce prevence kriminality a 

protidrogové politiky města vč. návrhů legislativních změn, podává iniciační návrhy k přijetí opatření 

na základě získaných a vyhodnocených informací o problémech působení návykových látek, ale i 

závislostí všeho druhu ve městě a podněty k zabezpečení provázanosti a součinnosti orgánů a institucí 

při uplatňování prevence kriminality a protidrogové politiky v působnosti města. 

Průběžně sleduje a předkládá RMH stanoviska k problematice realizovaných městských aktivit v oblasti 

prevence kriminality a protidrogové prevence a zpracovává pro RMH svá vyjádření k žádostem  

o přidělování finančních prostředků na aktivity prevence kriminality a protidrogové prevence 

v působnosti města. 

 

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA 

a) Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova (OSV MMH)  

Odbor vykonává přenesenou působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb  

a sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu ORP. 

Plní funkci poradce pro národnostní menšiny. Zajišťuje činnosti na úseku komunitního plánování. 

Odbor zajišťuje samosprávné činnosti související s péčí o seniory, osoby zdravotně postižené  

a osoby vyžadující okamžitou pomoc.  
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Oddělení sociálních služeb 

Zajišťuje:  

- terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, nezaměstnané 

osoby, osoby v obtížných životních situacích, senioři, cizinci) 

- sociální poradenství pro uvedené cílové skupiny,   

- vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném sociálním prostředí, 

- provádí posouzení životních situací klientů, a to i na výzvu správního orgánu, 

- realizuje přímou sociální práci s klientem, zaměřenou na změnu klienta a na změnu jeho 

sociálního prostředí, 

- spolupracuje s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, dalšími státními  

i nestátními subjekty při řešení životní situace klientů, 

- zajišťuje agendu kurátora pro dospělé 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Zajišťuje:  

- vyhledává děti, které potřebují pomoc z důvodu nepříznivé rodinné, sociální situace  

či závažných výchovných problémů, 

- sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření  

k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, 

- poskytuje odbornou poradenskou činnost na úseku SPOD - pomáhá rodičům při řešení 

výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádá přednášky a kurzy 

zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 

výchovou,  

- projednává s rodiči nedostatky ve výchově dětí a přijímá potřebná výchovná opatření v souladu 

se zákonem, rozhoduje o výchovných opatřeních, 

- působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, 

- vyhodnocuje situaci ohroženého dítěte v rodině, zpracovává individuální plány ochrany dítěte 

s cílem posílit plnění funkcí rodiny, tyto plány vyhodnocuje,  

- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, 

- sleduje vývoj dětí, u kterých byla nařízena ústavní, ochranná výchova, vyhodnocuje důvodnost 

trvání ústavní výchovy a zajišťuje návaznou péči o tyto děti, 

- navštěvuje děti v ÚV, v ochranné výchově, ve věznicích a děti v péči jiných fyzických osob, 

- zabezpečuje sociální kuratelu pro děti a mládež, jejím prostřednictvím provádí opatření 

k odstranění, zmírnění nebo zamezení různých poruch psychického, fyzického a sociálního 

vývoje a závažných výchovných problémů dětí a mládeže, 

- činí potřebná opatření pro zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu 

rodičů nebo jiné osoby odpovědné za dítě, spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí 

- vykonává funkci opatrovníka nebo poručníka nezletilým dětem umístěným v ústavním zařízení, 

u kterých byli rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti; je účastníkem soudního řízení, dle 

povahy věcí podává návrhy k soudu, 

- zajišťuje pomoc dítěti ohroženému na životě a zdraví, zajišťuje agendu CAN (týrané a 

zneužívané děti), 

- na žádost příslušných orgánů provádí sociální šetření v rodině, v místě kde se dítě zdržuje,  
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- spolupracuje s Probační a mediační službou, věznicemi, detenčními ústavy, poskytovateli 

sociálních a zdravotních služeb, dalšími státními i nestátními subjekty, osobami pověřenými 

k výkonu SPOD, 

- zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině, 

- zabezpečuje oblast náhradní rodinné péče (pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou 

dobu, osvojení), včetně sociální práce s biologickou rodinou dítěte, 

b) Odbor školství a kultury (OŠK MMH) 

- vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání a zájmového 

vzdělávání ve středisku volného času 

- materiálně zabezpečuje provoz mateřských a základních škol, školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání 

- zajišťuje financování oprav a údržbu nemovitostí, které užívají základní školy, mateřské školy, 

školské zařízení pro zájmové vzdělávání 

- zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje sportu, kultury, 

- zabezpečuje dotace neziskovým organizacím z rozpočtu města na činnosti sportovní a kulturní  

- spolupracuje se sportovními, kulturními a jinými neziskovými organizacemi a navrhuje finanční 

spoluúčast města na zabezpečení činnosti sportovních, kulturních a jiných neziskových 

organizací 

- připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komise kulturní a letopisecké, 

sportovní, školské a pro občanské záležitosti 

 

MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV    (MP) 

V rámci organizačních změn schválených Zastupitelstvem města Havířova usnesením č. 101/4ZM/2015 

„Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov“ byla dnem 1.4.2015 na MP Havířov zřízena pozice 

programové manažerky, která převzala agendu prevence kriminality a protidrogové prevence, 

převedenou z odboru školství a kultury magistrátu města a zároveň nově zajišťuje i další agendy 

městské policie.  

Projektový manažer zařazen do organizačního řádu MP Havířov, plní funkci manažera prevence 

kriminality a protidrogového koordinátora, je kontaktní osobou pro odbor prevence kriminality MV ČR, 

PČR a pro manažera prevence kriminality Moravskoslezského krajského úřadu. Má na starosti realizaci 

preventivních opatření v obci, kontroluje správnost a úplnost předkládaných projektů včetně kontroly 

a účelovosti použití finančních prostředků. Provádí hodnocení účinnosti projektů a jejich podíl vlivu na 

kriminalitu ve městě, prezentuje preventivní aktivity v médiích. Zároveň je pověřen funkcí tajemníka 

Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Havířova. 
 

Strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se zákonem  

č. 553/1991 Sb., o obecní policii dohlíží zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů  

o ochraně veřejného pořádku, přispívají ke zvýšení bezpečnosti osob a jejich majetku, přispívají 

k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dohlížejí na dodržování pravidel 

občanského soužití, upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a v neposlední řadě 

odhalují přestupky a v rozsahu stanoveným zákonem o obecní policii je řeší. 
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V oblasti prevence realizují např. besedy pro žáky základních škol a seniory, které jsou zaměřené zvláště 

na bezpečné chování nebo na zvýšení základů právního vědomí dětí apod. 

Na posílení bezpečnosti ve vyloučených lokalitách byly zřízeny dvě pozice asistentů prevence 

kriminality. Tato činnost byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 2010. Cílem tohoto projektu 

bylo zaměstnání osob, které svou prací přispívají k ochraně investic a majetku města, a to za 

současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v těchto sociálně vyloučených lokalitách.  

Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci Městské policie Havířov a zároveň spadají do cílové 

skupiny, tj. příslušníci etnické menšiny nebo osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách. Svou 

činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů ve vyloučených 

lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá. Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit 

kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.  

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVÍŘOVA (služby sociální prevence) 

příspěvková organizace města 

Přemyslova 1618/12 

736 01  Havířov-Podlesí 

 

Centrum prevence 

Poslání 

Posláním Centra prevence (CP) je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a mládeže,  

vedení ke zdravému způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti, práce s postoji a chováním dětí 

a mládeže, podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech a prevence šikany, prevence zneužívání 

návykových látek a hledání pozitivních alternativ, nácvik psychosociálních dovedností, monitorování 

rizikových oblastí u dospívajících. Posláním CP je zároveň navázání spolupráce s rodiči, tj. zvýšení 

celkové informovanosti a prohloubení jejich ochoty aktivně se podílet, na řešení problémových situací 

při výchově svých dětí a včasná pomoc při řešení problémů. 

Cíle – přehled programů 

Specifická primární prevence u dětí od nejútlejšího věku – Dlouhodobý terénní program prevence pro 

MŠ a I. st. ZŠ „Zdravý způsob života a prevence závislostí“ (zdraví, hygiena, výživa, pohyb, vztahy, 

intimní zóny, léky, závislosti, šikana, sebepoznávání, komunikace). 

• Specifická primární prevence u dospívajících – Dlouhodobý program prevence pro II. st. ZŠ a 

střední školy „Zdravá třída“ (sebepoznávání, vztahy a komunikace, šikana, týmová spolupráce, 

klima třídy, prevence závislostí) 

• Tematická práce, vrstevnická svépomoc, formování pozitivních postojů dětí a mládeže, 

formování odmítavých postojů dětí a mládeže k negativním jevům, nácvik psychosociálních 

dovedností – Psychosociální průprava pro nově sestavené skupiny žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ 

„Co se mě (ne)dotýká“. 

• Prevence rizikového chování v třídních kolektivech – Adaptační program pro nově sestavené 

třídy „Jsme na jedné lodi“. 

• Včasná intervence – „Intervenční program“ se zaměřením na podporu řešení problémů 

v třídních kolektivech. 
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• Monitoring – „Dotazníkový průzkum na SŠ identifikující rizikové oblasti u dospívajících“. 

• Zvyšování informovanosti rodičů v oblasti trestní odpovědnosti u dětí a mládeže a zneužívání 

návykových látek „Informační servis pro rodiče“. 

• Konzultace problémových situací a hledání jejich řešení s pomocí sociální pracovnice 

„Individuální konzultace“. 

• Přiblížení činnosti CP veřejnosti, seznámení s týmem a pracovištěm – „Exkurze na CP“. 

Cílová skupina 

Děti předškolního a mladšího školního věku  

Žáci II. stupně ZŠ, středoškolská a učňovská mládež  

Děti a mládež od 6 do 18 let   

Pedagogové, rodiče  

Široká veřejnost 

 

MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY (MŠ a ZŠ) 

příspěvkové organizace města 
 

V současné době se v Havířově se nachází 29 mateřských škol, jedna speciální, jejíž zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj, 1 soukromá mateřská škola a 17 základních škol.  

Na základních školách působí: 
 

Výchovní poradci 

-  prevence negativních jevů a školního selhávání 

-  přímá pomoc při řešení konkrétních případů selhání  

-  metodická, instruktážní a informativní činnost 
 

Školní psychologové a speciální pedagogové 

školní poradenská pracoviště, která zajišťují poradenské služby na úrovni školy 

- školní psycholog  

- školní speciální pedagog  

- řeší aktuální problémy v součinnosti s výchovným poradcem a metodikem prevence, zejména 

problémy osobnostního a sociálního vývoje žáků 

- příprava podmínek a rozšiřování možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 

- budování příznivého sociálního klimatu pro integraci žáků z odlišného kulturního nebo 

sociálně znevýhodňujícího prostředí 

- průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho 

snižování 
 

Školní metodici prevence a školní preventivní programy 

- standardní činností školního metodika prevence je koordinace tvorby, kontrola realizace  a 

vyhodnocování Minimálního preventivního programu 

- dle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v Pedagogicko psychologické poradně 
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ASTERIX - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HAVÍŘOV 

příspěvková organizace města 

 

Středisko volného času Asterix vzniklo sloučením 2 dětských zařízení - Domu dětí a mládeže  

a Spektra – Stanice mladých techniků, jejichž činnost v minulosti ovlivnila nejméně dvě generace dětí 

z Havířova a okolí. 

Středisko nabízí širokou škálu zájmových kroužků: výtvarné, keramické, přírodovědné, pohybové, 

technické, sportovní apod. 

O prázdninách ve spolupráci se sociálním odborem a odborem školství a kultury jsou realizovány 

ozdravné pobyty a tábory pro handicapované děti. V prázdninovém období jsou realizovány týdenní 

příměstské tábory pro mladší děti s celodenním programem.  

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV 

příspěvková organizace města 

Plní funkci městské knihovny a na základě pověření Moravskoslezského kraje i regionální funkci pro 

knihovny v Bohumíně a Orlové, a to od 1.1.2006. V současné době má knihovna ve všech městských 

částech celkem 13 oddělení, provozuje Městské informační centrum a expozici Historie psaná uhlím. 

Posláním Městské knihovny Havířov je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, 

literaturu a další kulturní hodnoty, zaručovat rovný přístup k informacím všem bez rozdílu.  

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HAVÍŘOV 

příspěvková organizace města 

Organizace je provozovatelem následujících kulturních domů v Havířově 

- Kulturní dům Petra Bezruče  

- Kulturní dům Leoše Janáčka 

- Kulturní dům Radost  

- Kino Centrum  

- Letní kino 

- Společenský dům 

 

Mezi hlavní činnosti MKS patří pořádání divadelních a hudebních představení, výstav, kulturních akcí 

pro širokou veřejnost a redakce informačního měsíčního zpravodaje a kulturní rubriky a inzerce 

v Radničních listech, dodávaných zdarma do každé domácnosti v Havířově. V rámci zájmově umělecké 

činnosti podporuje činnost několika amatérských divadelních sborů a zájmových klubů; v rámci 

mimoškolní výchovy a vzdělávání občanů všech sociálních vrstev a věkových skupin realizuje jazykové, 

hudební, pohybové a další kurzy. Pro školy každoročně připravuje speciální nabídku kulturních pořadů. 

Mateřským, základním či středním školám jsou nabízena kulturní a filmová představení, besedy a 

pořady informativní protidrogové prevence.   
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SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

příspěvková organizace města 

Zabezpečuje správu, provoz a poskytuje služby ve sportovních zařízeních města Havířova. Cílem 

organizace je, aby sportoviště byla využívána co největším počtem obyvatel všech věkových kategorií, 

zejména dětmi a mládeží všech sociálních vrstev. Cílem je poskytnout zázemí pro děti  

a mládež k smysluplnému trávení volného času, aby ubývalo dětí obézních, se zdravotními problémy  

a tzv. rizikových skupin, jako jsou drogově závislí.  

Současný stav sportovní infrastruktury ve městě Havířově popisuje strategický dokument Plán rozvoje 

sportu města Havířova v letech 2018-2025, která je k dispozici na webových stránkách města.  

 

4.3 ORGANIZACE, JEJICHŽ ZŘIZOVATELEM JE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP) 

Poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a 

školským zařízením.  

Hlavním účelem PPP je zajišťovat:  

- psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku 

- psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci 

- informační, poradenskou a metodickou činnost 

 

PPP Karviná je tvořena pěti pracovišti, z nichž jedno je umístěno rovněž na území města Havířova. 

Pracují zde především psychologové a speciální pedagogové a sociální pracovnice.  

- získala osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení MŠMT ČR a má akreditovánu řadu 

vzdělávacích programů 

- pomáhá prostřednictvím oblastního metodika preventivních aktivit školním metodikům 

prevence při tvorbě nebo realizaci školní preventivní strategie 

- informuje je o koncepcích a aktuálních trendech v prevenci sociálně patologických jevů u dětí 

a mládeže 

- zprostředkovává kontakty na instituce, organizace a jednotlivce, kteří se v prevenci angažují 

- pomáhá při tvorbě projektů a grantů v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů 

 

 

DĚTSKÉ DOMOVY  

Dětský domov a Školní jídelna Havířov 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1270/1 

Dětský domov a Školní jídelna Havířov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži, 

která ze závažných důvodů nemůže být vychovávaná ve vlastní rodině, případně nemůže být začleněna 

do náhradní rodinné péče, nebo čeká na svěření do některých forem náhradní rodinné péče. 
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Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě - Dětský domov Havířov-Prostřední Suchá  

Hornická 900/8, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (krizová lůžka k dispozici 24 hodin denně na žádost 

dítěte, zákonného zástupce, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, z rozhodnutí soudu) 

- Dětský domov (pobyt dítěte na základě rozhodnutí soudu) 
 

Dětem je v zařízení poskytována komplexní zdravotní, sociální, výchovná, terapeutická a poradenská 

péče na třech odděleních, které tvoří samostatné domácí buňky. Dětem se věnují odborně školené 

dětské sestry, vychovatelé, sociální pracovník, pediatr, logoped, psycholog. Děti jsou zde přijímány 

z důvodů zdravotních, zdravotně-sociálních a sociálních.  

V režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou být přijímány děti ve věku do dvanácti 

let, výjimečně do osmnácti let. Důvodem pro odmítnutí přijetí jsou agresivní projevy dítěte, užití 

návykových látek, trestná činnost.   

V režimu dětského domova je cílová skupina tvořena zpravidla dětmi ve věku jednoho roku až šesti let, 

pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytovat péči dětem starším.  

 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Na území města se nachází 8 středních škol (z toho 2 gymnázia), jejich zřizovatelem je Moravskoslezský 

kraj. Na středních školách působí: 

- výchovní poradci 

- asistenti pedagoga 

- školní metodici prevence (školní preventivní programy) 
 

Na území města působí další krajská zařízení - 2 základní umělecké školy, 1 speciální mateřská škola. 

NEMOCNICE HAVÍŘOV 

Infekční oddělení  

Infekční oddělení se nachází od 29.5.2014 v nově zrekonstruovaném samostatném dvoupatrovém 

pavilonu. Jsou zde přijímáni dospělí a dětští pacienti z celého okresu Karviná (tzn. z Havířova, Karviné, 

Orlové, Českého Těšína a okolí) a Frýdek-Místek (tzn. z Frýdku-Místku, Třince a okolí), což představuje 

spádovou oblast cca 500 000 obyvatel. Kapacita oddělení je 20 standardních lůžek stanice A v 1.patře, 

20 standardních lůžek stanice B ve 2.patře a 5 lůžek jednotky intenzivní péče v přízemí. V přízemí je 

rovněž umístěn tzv. biobox k dočasné hospitalizaci osob s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu.  

 

Psychiatrie 

V ambulancích pečují o pacienty s celým spektrem duševních onemocnění. Kromě léčby pacientů  

s depresivním, neurotickým, psychotickým, organicky podmíněným onemocněním a závislostmi 

alkoholového i nealkoholového typu, nabízíme také krizovou intervenci poskytovanou klinickými 

psychology v případě nepříznivých životních situací. Při zvládání krizových stavů jsou předávány 

kontakty na linky bezpečí nebo krizová centra. Kliničtí psychologové také poskytují skupinovou 

psychoterapii pro ambulantní pacienty. 
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4.4 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA 

Jedná se o aktuální zpracované informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících 

aktivitách pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb. Sociální služby představují souhrn činností 

zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení a související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociálních 

služeb vhodně doplňují. Tento katalog je vždy po aktualizaci dostupný všem občanům města ať už 

prostřednictvím webových stránek a zároveň je vydán spolu s některým z čísel Radničních listů, 

bezplatného měsíčníku pro všechny domácnosti ve městě.  

 

Na prevenci se podílí spektrum organizací, které disponují kvalitními pracovníky a jsou ochotny 

spolupracovat na společném problému. V této kapitole jsme chtěli představit alespoň některé 

organizace, které v současnosti ovlivňují prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, ale existuje 

rovněž celá řada dalších církevních organizací (např. Apoštolská církev, Evangelikální společenství 

křesťanů, Farní sbor Slezské církve evangelické), které pracují s dětmi a mládeží na základě 

křesťanských principů a nabízí dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich 

všestranné vědomosti a dovednosti, pomáhá jim vyrůstat v samostatné a zodpovědné jedince, žijící 

bez závislosti na alkoholu, drogách či hazardních hrách, bez xenofobie a rasismu.  
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5 SWOT ANALÝZA 

Ke stanovení priorit a řešení hlavních a dílčích problémů byla opět použita SWOT analýza, která 

identifikuje silné a slabé stránky systému prevence kriminality nebo také příležitosti a hrozby pro oblast 

prevence kriminality.  Vyhodnocením poslední analýzy a zhodnocení současného stavu byly 

identifikovány tyto faktory:  

S (STRENGHTS)  SILNÉ STRÁNKY 
 

- existence funkčního systému prevence 
kriminality na celorepublikové, krajské  
a lokální úrovni a spolupráce mezi manažery 

- existence strategických a koncepčních 
dokumentů, včetně systému prevence   

- existence funkční Komise protidrogové  
a prevence kriminality RMH 

- zřízení funkce manažera prevence 
kriminality a protidrogového koordinátora 

- financování programů prevence kriminality 
ze státního rozpočtu, rozpočtu města, kraje 
a z dotačních programů, existence „Fondu 
bezpečnosti“  

- předávání příkladů dobré praxe  
- postupné snižování míry kriminality  

a zvyšování míry její objasněnosti 
- fungující Systém včasné intervence 
- Městský kamerový dohlížecí systém 
- Asistenti prevence kriminality působící v SVL 
- existence Komunitního plánu sociálních 

služeb a souvisejících aktivit  

W (WEAKNESSES)  SLABÉ STRÁNKY 
 

- absence legislativního ukotvení prevence 
kriminality 

- vysoká nezaměstnanost v celém regionu 
- nedostatek policistů 
- nedostatek uvolněných financí ze státního 

rozpočtu na protidrogovou prevenci  
a prevenci kriminality  

- nízká udržitelnost preventivních projektů 
včetně zajištění jejich dlouhodobého 
financování  

- nedostatečný počet terénních sociálních 
pracovníků  

- nezájem rodičů o výchovu a trávení volného 
času dětí 

- kumulování sociálně nepřizpůsobivých 
obyvatel  

- lhostejnost veřejnosti v oblasti bezpečnosti  
a některým negativním projevům chování 

 

VNITŘNÍ FAKTORY 

O (OPPORTUNITIES)  PŘÍLEŽITOSTI 
 

- využití nových technologií k ochran 
veřejného i soukromého majetku 

- vytvoření nových preventivních programů 
v online prostředí  

- zvýšení finančních výdajů do oblasti 
prevence kriminality 

- efektivní využívání dotačních titulů a využití 
různých finančních zdrojů na realizaci 
preventivních programů (EU, ministerstva) 

- spolupráce aktérů prevence kriminality 
v kraji, předávání zkušeností dobré praxe 

- monitoring rizikových lokalit MKDS 
- zvýšení informovanosti veřejnosti 

T (THREATS)  HROZBY/OHROŽENÍ 
 

- dopady pandemie nemoci Covid-19 (zvýšené 
riziko domácího násilí, špatný psychický stav 
obyvatel, izolace seniorů, zvýšení 
nezaměstnanosti, zadluženosti a kriminality)  

- omezení zdrojů finančních prostředků do 
oblasti prevence kriminality 

- nové způsoby páchání kriminality 
(kyberkriminalita, nebezpeční sociálních sítí) 

- nárůst agresívního chování u dětí a mládeže 
- negativní dopady distančního vyučování 
- nárůst osob bez domova 
- eskalace nálad ve společnosti - radikalizace 

VNĚJŠÍ FAKTORY 
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6 STANOVENÍ PRIORIT A CÍLŮ PREVENCE  
     KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA  
     HAVÍŘOVA NA ROK 2022 
Stanovení a způsob naplňování jednotlivých strategických cílů v tomto Plánu prevence kriminality  

na následující rok jednak navazuje na příklady dobré praxe, ale také se zde promítají základní principy 

preventivní politiky vycházející z dlouhodobých zkušeností realizace preventivní politiky  

a preventivních aktivit.  

Do jednotlivých krátkodobých strategických cílů jsou zahrnuty i nové tendence v oblasti kriminality  

a její prevence a dosud známé dopady pandemie nemoci Covid-19. V rámci celé ČR je hlášeno zvýšené 

množství podnětů, které se týká domácího násilí nebo agresivního chování, objevují se nové formy 

specifické trestné činnosti, například podvody se zdravotnickým materiálem, padělání potvrzení  

o očkování, prodělání nemoci nebo negativních testů. Nařízená opatření a omezení od roku 2020 měla 

a mají dopady na psychiku občanů, zvláště na seniory a na děti, kterým byla omezena i školní docházka, 

vzrůstá podíl kyberkriminality v rámci páchané trestné činnosti.     

 

6.1 STRATEGICKÉ CÍLE PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE  

Pro nově připravovanou Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027 jsou 

Republikovým výborem pro prevenci kriminality schváleny tyto prioritní oblasti: 

A. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR 

B. Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 

C. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy 

D. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce Policie ČR 

ve vztahu k menšinám 

E. Situační prevence kriminality a nové přístupy 

F. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech 

G. Prevence kybernetické kriminality 
 

 
  Zdroj:  Pracovní verze připravované Strategie prevence kriminality ČR na léta 2022-2027  (MV ČR 10/2021)  
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6.2 PRIORITY A CÍLE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NA ROK 2022 

Samotná struktura a obsah tohoto Plánu vychází z Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů 

prevence kriminality a víceletých bezpečnostních analýz (zejména oblast bezpečnostních analýz  

na úrovni obce), kterou vydal Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR v listopadu 2020. 

V dokumentu jsou zohledněny požadavky dosud platné Strategie prevence kriminality ČR a navazuje 

na Koncepci prevence kriminality ve městě Havířově v předchozím období.  

Na základě navrhovaných východisek a priorit pro celostátní Strategii prevence kriminality na další 

šestileté období, byly přijaty oblasti a priority, které bude město Havířov v roce 2022 plně akceptovat. 

Tyto oblasti zahrnují širokou škálu aktivit a opatření, která by mohla být v příštím roce realizována. 

Bude však záležet na vývoji celkové situace s výskytem koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/  

a na případných mimořádných opatřeních vlády nebo ministerstva zdravotnictví.  

 

Preventivní aktivity se budou týkat následujících oblastí:   
 

Oblast A.  Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR 

 

Cíl 1 
Účinně rozvíjet systém prevence kriminality v souvislosti s dalším snižováním 
výskytu kriminality na území města Havířova  

Opatření 1.1 Zajištění finančních prostředků na realizaci preventivních projektů ze státního 
rozpočtu prostřednictvím dotačních programů 

Opatření 1.2 Zjištění skutečného stavu primární prevence na základních školách po ukončení 
distanční výuky   

Opatření 1.3 Koordinace a spolupráce s krajským manažerem prevence kriminality 

Opatření 1.4 Obnovení aktivní spolupráce s manažery prevence kriminality  

Opatření 1.5 Využití příkladů dobré praxe  

Opatření 1.6 Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti prevence kriminality a dalších 
sociálně patologických jevů 

Opatření 1.7 Podporovat zapojení dobrovolníků v oblasti prevence kriminality 

Opatření 1.8 Zvýšit informovanost občanů o dění v této oblasti 

 

Oblast B.  Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora 

 

Cíl 2 
Usilovat o snížení latence trestné činnosti a motivace k oznamování 
protiprávních činů  

Opatření 2.1 Podpora další realizace a inovace kurzů sebeobrany „Ženy naučte se bránit“ 

Opatření 2.2 Zvýšit informovanost občanů města prostřednictvím pořádaných besed, 
Radničních listů, webových stránek města 

Opatření 2.3 Podpora realizace přednášek a odborných besed pro děti a seniory vždy na 
aktuální téma ohrožení 

 

Oblast C.  Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy 

 

Cíl 3 
Podporovat rozvoj probačních a resocializačních programů pro pachatele  
a pro práci s jejich rodinami 

Opatření 3.1 Posilovat a upevňovat pozice sociálních pracovníků a sociálních kurátorů 
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Oblast D.  Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách,  

                   práce Policie ČR ve vztahu k menšinám 

 

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

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

Opatření 4.2 Podporovat realizaci projektů prevence kriminality zaměřených na kriminalitu  
a kriminálně rizikové jevy v sociálně vyloučených lokalitách 

Opatření 4.3 Pokračování v realizaci projektu MP Havířov „Strážník blíže občanům“ 

Opatření 4.4 Podpora nízkoprahových zařízení (volnočasových aktivit) pro děti a mládež v SVL 

Opatření 4.5 Podpora stávajících poraden ve městě, které poskytují odborné sociální 
poradenství 

Opatření 4.6 Podpora služeb, které zejména obyvatelům sociálně vyloučených lokalit budou 
poskytovat pracovní poradenství a budou je motivovat k hledání a získání 
zaměstnání 

 

Oblast E.  Situační prevence kriminality a nové přístupy 

 

Cíl 5 

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  
Podporovat nové přístupy a inovace v prevenci kriminality 

Opatření 5.1 Efektivně rozvíjet rozšiřování, modernizaci a využívání městského kamerového 
dohlížecího systému za účelem zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality 

Opatření 5.2 Zajišťování další technické podpory a nových technologií pro práci strážníků  
a policistů 

 

Oblast F.  Kriminalita páchaná dětmi a na dětech 

 

Cíl 6 

Prioritně podporovat projekty a činnosti sociální prevence pro cílovou skupinu 
dětí ohrožených sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minulostí, 
zvyšovat ochranu dětí před násilím a dalšími kriminálně rizikovými jevy 

Opatření 6.1 Zvýšit ochranu dětí před fyzickým a psychickým násilím a dalšími negativními 
jevy, včetně dopadu na jejich vývoj 

Opatření 6.2 Podpora využívání Systému včasné intervence 

Opatření 6.3 Podpora řešení dlouhodobé absence dětských psychologů a psychiatrů  

 

Oblast G.  Prevence kybernetické kriminality 

 

Cíl 7 

Prioritně podporovat a realizovat projekty zaměřené na boj proti kriminalitě  
ve virtuálním prostředí, posilovat prevenci rizikového chování v kyberprostoru  
a informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi.  

Opatření 7.1 Stálé zvyšování povědomí ohrožených skupin obyvatel o nových formách  
a způsobech páchání trestné činnosti 

Opatření 7.2 Aktivně působit v oblasti prevence a osvěty kybernetické kriminality na všechny 
cílové skupiny s důrazem na zvlášť zranitelné v kyberprostoru, zejména děti, 
mládež a seniory 
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7 AKČNÍ PLÁN 2022 

IMPLEMENTACE PLÁNU A JEHO FINANCOVÁNÍ 
 
Každá konkrétní aktivita, opatření nebo projekt uvedené v tomto plánu budou mít stanoveny 

indikátory úspěšnosti, které určí způsob rozpoznání dosažení cílů. Budou volena jednoduchá  

a měřitelná kritéria efektivity dopadů projektů. Kritéria mají dokládat, jakým způsobem byly tyto cíle 

naplněny. Pro každý typ preventivního projektu (sociální, situační, informace pro občany) budou 

stanoveny odpovídající specifická kritéria, např. počet zúčastněných, počet trestných činů v lokalitě, 

počet proškolených tak, aby bylo možné v závěrečné zprávě doložit jejich plnění. 

Finanční prostředky na realizaci preventivních aktivit jsou zpravidla poskytovány z těchto zdrojů: 

▪ z rozpočtu statutárního města Havířova 

▪ Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku  

ve městě Havířově 

▪ ze státního rozpočtu - MV ČR 

▪ ze státního rozpočtu - MPSV 

▪ z Moravskoslezského kraje 

▪ z Evropské unie 

▪ vlastní finanční prostředky – podíl realizátorů 

▪ jiné zdroje 
 

V souvislosti s nejistým průběhem realizace preventivních programů v roce 2022 bude návrh 

předběžně specifikován v Akčním plánu 2022, který je součástí tohoto dokumentu. 

Plán neobsahuje speciální cíle a opatření zaměřené na pandemii nemoci Covid-19. Specifické druhy 

kriminality, které se během pandemie prozatím ukázaly jako velká hrozby, i nejvíce ohrožené skupiny 

obyvatel, jsou v tomto plánu opatřeními pokryty, stejně jako potřeba vzájemné spolupráce a inovací. 

Následující rok však teprve ukáže další možné hrozby nebo možnosti jejich řešení.  

 

1/2022 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 2022 

Popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky 
nežádoucích jednání v sociálně vyloučených lokalitách – v částech města Havířov-Šumbark  
a Havířov-Prostřední Suchá, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů  
a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené, z etnických 
skupin a multikulturního prostředí.  
Projekt by měl být nápomocen ke zvýšení pocitu bezpečí občanů v této lokalitě. 
 

Dalším cílem projektu je navázat na realizaci projektu z minulých let, dále jej rozvíjet  
a nadále zaměstnávat dva Asistenty prevence kriminality, jejichž činnost byla ve městě Havířově 
zahájena v roce 2010 

Náklady celkem:  cca 730 000 Kč 

Možnost 
financování: 

Program prevence kriminality na místní úrovni MV ČR – až 90 % nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – zbylých 10 %  

Realizátor: Městská policie Havířov 

Termín realizace: 1-12/2022 
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2/2022 EFEKTIVNÍ PRÁCE S OHROŽENÝMI DĚTMI A JEJICH RODINAMI IV. 

Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na dlouhodobou a systematickou práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami 
žijícími ve správním obvodu Havířova.  
Cílem projektu je zlepšení, prohloubení a zkvalitnění spolupráce jednotlivých subjektů zapojených 
do Systému včasné intervence a propojení vzájemné spolupráce pedagogů a rodičů školních dětí, 
zejména, co se týče školní docházky, předcházení rozvoje rizik, z důvodu eliminace rizikového 
chování, problémů a včasné diagnostiky za účelem včasného poskytnutí krizové intervence.  
 
Záměr projektu je podpořit, vylepšit a plně zúročit pro potřebnou spolupráci všech složek 
podílejících se na řešení složitých životních situací ohrožených dětí to, do čeho již byly investovány 
jak finanční prostředky, tak úkony a energie konkrétních pracovníků OSPOD při naplnění databáze. 
Projekt navazuje na realizace v letech: 
 

2015 - pilotní část projektu – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami 
2018 - Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – Nové hrozby 
2019 - Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Systému včasné intervence“ 

Náklady celkem:  cca 100 000 Kč 

Možnost 
financování: 

Program prevence kriminality na místní úrovni MV ČR – až 90 % nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – zbylých 10 %  

Realizátor: OSPOD, Magistrát města Havířova  

Termín realizace: II. pololetí 2022 

 

 

3/2022 SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO RODIČE S DĚTMI 

Popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je snížení kriminality dětí a mladistvých, sanace mezilidských vztahů, 
zlepšení kvality života v rodinném systému, pomoc při řešení výchovných a komunikačních 
problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací.  
Jednou z nejužitečnějších a nejvhodnějších metod prevence a intervence směřované k výše 
uvedené problematice je skupinový výcvik v „bezpečném“ prostředí, který je zaměřen na 
korigování problémů, které jsou spojené s výchovou dítěte, pozitivní motivaci osobních postojů, 
rozvoj a upevňování nekriminálních vzorců chování, odmítání negativních jevů, zvládání rizikových 
stresových situací, asertivní chování a komunikaci při využití technik a metod sociálně 
psychologického, arteterapeutického a psychoterapeutického výcviku. 

Projekt je každoročně realizován od roku 2011  
(v roce 2020 a 2021 nebyl z důvodu pandemie nemoci Covid-19 doporučen)   

Náklady celkem:  cca 180 000 Kč 

Možnost 
financování: 

Program prevence kriminality na místní úrovni MV ČR – až 90 % nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – zbylých 10 %  

Realizátor: OSPOD, Magistrát města Havířova  

Termín realizace: 09-12/2022 
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4/2022 ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT!  

Popis projektu: 

Projekt reaguje na celorepublikový problém - stále se zvyšující agresivitu na některých pracovištích 
např. zdravotnická zařízení, sociální služby, úřady práce, odbory sociálních věcí městských úřadů, 
základní a střední školy, kde pracují převážně ženy.  

Preventivní projekt „Ženy, naučte se bránit!" realizuje Městská policie Havířov již od roku 2011. 
Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu, a to nejen ze strany samotných žen, ale  
i státních organizací, které ženy na území města Havířova zaměstnávají, má realizátor projektu 
záměr rozšířit a zkvalitnit pořádané kurzy sebeobrany pro ženy.  

Hlavním důvodem pořádání těchto kurzů je pomoci ženám získat potřebné vědomosti, dovednosti 
a také určité návyky z oblasti sebeobrany nebo používání prostředků osobní individuální ochrany, 
které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti.  
Specifickým cílem je poučit účastnice kurzu jak se vypořádat s narůstající agresivitou osob  
na zaměstnance státní nebo veřejné správy i ve zdravotnictví, s pouliční kriminalitou a dalšími 
formami trestné činnosti. Kurz tak může sloužit i jako forma prevence proti domácímu násilí. 

Náklady celkem:  cca 60 000 Kč 

Možnost 
financování: 

„Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality  
na rok 2022“  Moravskoslezského kraje – až 70 % uznatelných nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – zbylých 30 %  

Realizátor: Městská policie Havířov  

Termín realizace: 04-06/2022 nebo 09-12/2022  dle příznivější pandemické situace 

 

 

5/2022 BEZPEČÍ PRO SENIORY 

Popis projektu: 

Cílem projektu je v rámci prevence umožnit pomocí nouzového tlačítka přivolání policejní nebo 
zdravotnické pomoci potřebným osobám, a to i v případě, kdy osoba nemá možnost použít žádný 
telefonní přístroj. Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění rychlé a efektivní pomoci. Celá 
bezdrátová technologie se skládá z GSM komunikátoru, který umožňuje příjem signálu a dvou 
tlačítek. Jedno z nouzových tlačítek se umístí do blízkosti vstupních dveří a druhé tlačítko tzv. dálkový 
ovladač nosí osoba stále při sobě. Komunikátor je prostřednictvím SIM karty napojen na Pult 
centralizované ochrany (PCO).   

Projekt je určen seniorům osaměle žijícím, starším 80 ti let. Tito lidé se mnohdy stávají oběťmi 
trestné činnosti, a to i ve svých vlastních domovech. K nezákonnému obohacení se totiž pachatelé 
nezdráhají využít lsti nebo dokonce násilí.  
Do pilotního projektu by mělo být zapojeno 40 – 50 seniorů. (dle finanční náročnosti realizace) 

Náklady celkem:  cca 600 000 Kč 

Možnost 
financování: 

Program prevence kriminality na místní úrovni MV ČR – 50 % nákladů 
Spolufinancování města („Fond bezpečnosti“) – 50 %  

Realizátor: Městská policie Havířov, odbor sociálních věcí MMH  

Termín realizace: 05 – 12/2022 

 

 



 41  
 

6/2022 REVOLUTION TRAIN – PROTIDROGOVÝ VLAK  

Popis projektu: 

Projekt je realizován od roku 2016 (mimo covidový rok 2020), vždy pro šesté ročníky ZŠ 
V rámci primární protidrogové prevence obecně nejsou k dispozici žádné projekty, pouze 
přednášky.  

Vlak tvoří multimediální mobilní vlaková souprava, která formou interaktivního přístupu umožňuje 
zcela nové pojetí prevence pro vybrané cílové skupiny. V interiéru protidrogového vlaku 
návštěvníci prochází 5D projekcí, která ukazuje hrozby závislostí s cílem donutit návštěvníky  
k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak 
mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí a strategií protidrogové prevence.  

Projekt je zaštítěn Národní protidrogovou centrálou a je mu odborným garantem v oblasti represe.  

Náklady celkem:  216 000 Kč 

Možnost 
financování: 

z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově“ (navýšením rozpočtu MP Havířov) 

V případě vyhlášení výzvy pro podání žádosti o dotace v této oblasti, bude 
žádost podána. (MV ČR, MŠMT)  

Realizátor: Městská policie Havířov  

Termín realizace: v průběhu roku 2022  / dle plánované tour v rámci MSK 

 

 

7/2022 
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM – OBNOVA  
A PŘÍPRAVA CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU  

Popis projektu: 

Cílem tohoto investičního projektu je obnova výměna 4 kusů stávajících kamerových bodů 
(analogových) za digitální kamery s vysokým rozlišením.  

Plánovaným přestěhováním komisariátu č. 2 MP Havířov z ulice Balzacova do nově rekonstruované 
budovy na ul. Kubelíkova v roce 2022/2023 dojde k centralizaci MKDS  
a vytvoření tzv. centrálního dispečinku, včetně zavedení dalších nových technologií. 

Náklady celkem:  jedná se o investiční akci – v přípravě je projektová dokumentace a rozpočet 

Možnost 
financování: 

z rozpočtu statutárního města Havířova 
v případě vyhlášení odpovídající výzvy, bude žádost podána  

Realizátor: Městská policie Havířov a Magistrát města Havířova 

Termín realizace: 2022 - 2023 
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8/2022 PREVENTIVNÍ ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV  

Popis projektu: 

Činnost skupiny prevence, provádění besed pro děti z MŠ a ZŠ a seniory. 

Přehled preventivních programů 
„Pes není hračka“ 
„(Ne)bezpečný svět internetu“ 
„Bezpečné pískoviště“ 
„S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“ 
„Bezpečné prázdniny“ 
„Bezpečně do cíle“ 
„Dej přednost životu“ 
„Právo jako pravidlo chování“ 
„Stáří beze strachu“ 
„Pro bezpečnější Havířov“  

Náklady celkem:  Besedy probíhají v rámci pracovní činnosti  

Možnost 
financování: 

z rozpočtu MP Havířov (OJ 12)  

Realizátor: Městská policie Havířov  

Termín realizace: školní rok 2021/2022 a 2022/2023 

 

 

9/2022 PODPORA PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ  

Popis projektu: 

Městský dotační systém – neinvestiční podpora projektů prevence kriminality a protidrogové 
prevence realizovaných jinými subjekty (NNO, školy, státní i nestátní organizace apod.).  
Uvedené náklady představují finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na tuto podporu.  

Náklady celkem:  cca 200 000,- Kč 

Možnost 
financování: 

z rozpočtu statutárního města Havířova (OJ 10) 

Realizátor: příjemci dotací  

Termín realizace: rok 2022 

 

 

Realizace všech preventivních projektů a aktivit bude však záležet na vývoji celkové situace 

s výskytem koronaviru a na případných mimořádných opatřeních vlády nebo Ministerstva 

zdravotnictví, případně na možnostech financování. V roce 2020 i 2021 byla možnost obdržení dotací 

na projekty prevence kriminality značně omezena, a to z důvodu enormně zvýšených nákladů  

na odstraňování dopadů pandemie koronaviru hrazených z veřejných rozpočtů. 
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8 ZÁVĚR 

Poslední dva roky díky pandemii nemoci Covid-19 měly vliv na většinu oblastí lidského života, a to 

téměř v celosvětovém měřítku. Pandemie přinesla a stále přináší velký počet silných lidských příběhů, 

dramatických a smutných, ale hlavně - je to téma k zamyšlení pro nás pro všechny. Nařízená opatření  

a omezení měla dopady na psychiku všech lidí, zvláště dopadla na seniory, kterým byl často omezen 

kontakt nejen s ostatními lidmi, ale často byli odříznuti od svých rodin. Obrovský vliv měla také na žáky 

a studenty, kterým byla omezena školní docházka. Hledání nových cest a způsobů, jak realizovat 

prevenci kriminality, je nyní v této oblasti na prvním místě. Je nutné analyzovat všechny skutečnosti  

a přizpůsobit se situaci, která nám v poslední době dokázala během krátké doby úplně ochromit a 

změnit naše životy.  Prevence se částečně přesunula do online prostředí, byly vyzkoušeny nové digitální 

technologie, ale i přes velký přínos nelze plně nahradit sociální kontakt mezi lidmi, a navíc jsou 

s využíváním těchto technologií spojena další nová rizika.  

Jak v období příprav a zpracovávání tohoto dokumentu vyplynulo, provázanost a úzká participace všech 

subjektů působících v oblasti prevence kriminality, protidrogové problematiky, integrace menšin,  

či oblast primární prevence škol, je nevyhnutelnou součástí celistvého řešení sociálně patologických 

jevů na území každé obce či města. A to jak těch již známých problémů, tak nově vznikajících.   

Bylo by absurdní doufat či spoléhat na to, že dojde k úplnému vymizení kriminality a sociálně 

patologických jevů, přesto je možné vhodně nastavenými preventivními mechanismy podstatným 

způsobem snížit či ovlivnit jejich další vývoj ve prospěch zvýšené bezpečnosti a kvality života obyvatel 

našeho města.  

V tomto Plánu prevence kriminality jsme se pokusili formulovat právě takové aktivity a opatření, které 

vychází zejména z vize zkvalitnit život, zvýšit pocit bezpečí, zabezpečit ochranu zdraví a majetku 

obyvatel města v následujícím roce. Na základě dalšího pandemického vývoje a jeho dopadů bude 

v průběhu příštího roku s přihlédnutím na celostátní Strategii prevence kriminality v ČR zpracován 

dlouhodobý dokument Koncepce prevence kriminality na léta 2023 – 2028 v Havířově, kde budou 

stanoveny nové nebo aktualizované strategické cíle a principy prevence kriminality, včetně podrobně 

zpracované bezpečnostní analýzy, sociálně-demografické analýzy a institucionální analýzy statutárního 

města Havířova.  

 

 

 

 

V Havířově dne 11.11.2021 

 

 

Zpracovala:   
Bc. Monika Krpelíková 
projektová manažerka Městské policie Havířov 
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AKCIONÁŘSKÁ SMLOUVA 

 

 

uzavřená mezi 

 

 

statutární město Havířov  

 

A 

 

ČEZ ESCO, a.s. 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, IČO: 

00297488 (dále jen „SM Havířov“) 

A 

ČEZ ESCO, a.s., společnost se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, 

IČO: 03592880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. 

zn. B 20240 (dále jen „ČEZ ESCO“) 

(SM Havířov a ČEZ ESCO budou v této akcionářské Smlouvě označováni jednotlivě jako 
„Smluvní strana“ anebo „Akcionář“ a společně jako „Smluvní strany“ anebo 

„Akcionáři“) 

 

uzavřely tuto: 

 

AKCIONÁŘSKOU SMLOUVU 

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

A) Smluvní strany jsou výlučnými dvěma akcionáři společnosti ENVEZ, a. s., IČO: 
07334214, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. B 11374 (dále jen „Společnost“) s tím, 
že: 

(i) ČEZ ESCO je akcionářem a vlastníkem hromadné akcie č. 1 odpovídající 
48 450 kusům kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o 
jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, v celkové nominální hodnotě 4 845 

000,- Kč; 

(ii) SM Havířov je akcionářem a vlastníkem hromadné akcie č. 2 odpovídající 
46 550 kusům kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o 
jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, v celkové nominální hodnotě 4 655 

000,- Kč; 
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B) Smluvní strany se dohodly na úpravách základních principů a podmínek fungování 
vztahů mezi Smluvními stranami jako akcionáři Společnosti a současně se rozhodly 
uzavřít tuto Smlouvu, která tyto dohody zachycuje; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:  

1. DEFINICE A INTERPRETACE 

1.1 Definice. 

Pojmy a výrazy s počátečním velkým písmenem, které jsou používané v této Smlouvě, 
mají význam uvedený níže: 

„Akcionáři“  znamená ČEZ ESCO a SM Havířov; 

„DPH“  znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění; 

„HTS“  znamená společnost Havířovská teplárenská společnost, 
a.s., IČO: 61974706, se sídlem Konzumní 298/6a, 
Šumbark, 736 01 Havířov, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. B 1113; 
jediným akcionářem HTS je SM Havířov; 

„Klíčové činnosti“  má význam uvedený v článku 3.1 této Smlouvy; 

„Osoba blízká“  znamená osobu blízkou ve smyslu § 22 OZ; 

„OZ“  znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v účinném znění; 

„Patová situace“  má význam uvedený v článku 9.1 této Smlouvy; 

„Pracovní den“  znamená den jiný než sobota nebo neděle, který v České 
republice není dnem pracovního klidu ve smyslu 
ustanovení § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, 
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, v platném znění, a ve kterém poskytují 
v České republice banky běžně služby veřejnosti; 

„Skupina ČEZ ESCO“  znamená skupinu společností, jejíž součástí je ČEZ ESCO, 
tj. ČEZ ESCO a všechny další Osoby blízké ČEZ ESCO, 
zejména společnost ČEZ, a. s., IČO: 45274649, se sídlem 
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou B 1581, a jí přímo či nepřímo 
ovládané osoby; 
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„Smlouva o prodeji 

akcií“ 

 znamená Smlouvu o prodeji akcií (resp. Smlouvu o 

převodu akcií), na jejímž základě SM Havířov nabylo 
akcie Společnosti představující 49% podíl na základním 
kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti; 

„Společnost“  má význam uvedený v písm. A) preambule této Smlouvy; 

„ZOK“  znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), v účinném znění. 

„ZZVZ“ 

 

 

 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
účinném znění, příp. předpisy, které tento zákon částečně 
anebo zcela nahradí anebo upraví a které zároveň budou 

platné a účinné k okamžiku, kdy bude vyhodnocováno, 
zda a případně v jakém rozsahu má dojít postupu dle 

tohoto zákona.  

„ERU“  znamená Energetický regulační úřad 

„Spřízněná osoba“  znamená osobu, v níž má kterýkoli Akcionář anebo jeho 

Osoba blízká, s níž tvoří podnikatelské seskupení podle § 
71 a násl. ZOK, přímo anebo nepřímo majetkovou účast a 
zároveň vliv na rozhodování této osoby, u SM Havířov 
také jím zřízené příspěvkové organizace 

1.2 Interpretace. 

(i) Názvy článků a odstavců této Smlouvy slouží pouze k usnadnění orientace a 
nijak nevymezují, nemění ani neovlivňují obsah nebo výklad této Smlouvy. 

(ii) V závislosti na kontextu, výrazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a rod 
mužský zahrnuje i rod ženský a naopak. 

(iii) Odkazy na články, části a odstavce objevující se v textu této Smlouvy jsou 
odkazy na články, části a odstavce této Smlouvy, není-li výslovně uvedeno něco 
jiného. 

(iv) Definice uvedené v článku 1.1 výše se použijí obdobně pro jednotná i množná 
čísla definovaných pojmů. 

(v) Odkazy na konkrétní dokumenty znamenají odkazy na dokumenty ve znění 
jejich případných dodatků a změn. 

(vi) Je-li v této Smlouvě užit výraz „včetně“ nebo „zejména“, položka nebo položky 
za takovým výrazem následující představují demonstrativní, a nikoliv taxativní 
výčet položek daného druhu. 

(vii) Lhůta nebo doba určená podle dní počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
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rozhodné pro její počátek. Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů nebo 
měsíců připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na 
který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v 
příslušném měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na jeho poslední den. 
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty nejblíže následující Pracovní den. Polovinou měsíce se rozumí patnáct dnů 
a středem měsíce jeho patnáctý den. 

(viii) Je-li v této Smlouvě užíván výraz „neprodleně“, znamená to nejpozději do tří 
(3) Pracovních dnů ode dne rozhodné skutečnosti. 

(ix) Je-li kdekoli v této Smlouvě zmíněna nutnost písemnosti či písemné formy, 
nebude za písemnou formu pro tento účel považováno zasílání e-mailových či 
jiných elektronických zpráv; písemná forma je však pro účely této Smlouvy 

zachována, je-li příslušný úkon, učiněný v elektronické podobě, podepsán 
kvalifikovaným elektronickým podpisem a druhé Smluvní straně doručen 

prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v účinném znění. 

(x) Zavazuje-li se některá ze Smluvních stran nebo obě Smluvní strany v této 
Smlouvě něco „zajistit“, rozumí se tím závazek k vyvinutí maximálního úsilí 
k dosažení požadované skutečnosti, zejména, nikoliv však výlučně, hlasovat 
a/nebo jednat (případně prostřednictvím svých zástupců) potřebným způsobem 
v rámci příslušného orgánu Společnosti (valné hromady, statutárního orgánu, 
dozorčí rady apod.), a/nebo jednat v rámci orgánů Smluvní strany (Rada města 

Havířova, Zastupitelstvo města Havířova, představenstvo ČEZ ESCO). 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY A SPOLEČNOSTI 

2.1. Základní účel Smlouvy. 

Účelem této Smlouvy je stanovení základního rámce pravidel a principů dle svobodné 
vůle Smluvních stran ohledně výkonu jejich práv jako akcionářů Společnosti a jiných 
práv spojených s účastí Smluvních stran na Společnosti, a to v rámci spolupráce na trhu 
poskytování teplárenských služeb na území České republiky v lokalitě města Havířov, 
rozvoje moderní energetické infrastruktury města Havířov a zlepšování životního 
prostředí v oblasti a zajištění energetických potřeb města Havířov. 

2.2. Předmět Smlouvy. 

Předmětem této Smlouvy jsou práva a povinnosti Smluvních stran směřující k naplnění 
výše uvedeného účelu, zejména závazky vykonávat hlasovací práva vyplývající z jejich 

účasti na Společnosti, jakožto i jakákoliv jiná práva s účastí na Společnosti spojená 

v souladu s účelem této Smlouvy.  
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3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 

3.1 Hlavní předmět podnikání Společnosti. 

Klíčovými činnostmi v rámci podnikání Společnosti bude poskytování služeb v 
teplárenství (především výroba, pořízení a dodávka tepelné energie) v lokalitě města 
Havířov, rozvoj moderní energetické infrastruktury města Havířova a zajištění 
energetických potřeb města Havířov a jednotlivých odběratelů v jeho rámci. Bližší 
vymezení Klíčových činností je uvedeno v příloze č. 1. této Smlouvy. Klíčové činnosti v 
souvislosti s podnikáním Společnosti budou zajištěny v následujícím rozsahu: 

(i) obchodní činnost - Společnost bude mít vlastní obchodní zastoupení, případně 
využívat kapacity dceřiných společností ČEZ ESCO a SM Havířov v rozsahu 

potřebném pro zamýšlený účel dodávek tepla, tj. zejména pro zajištění dodávek 
společnosti HTS a případně dalším přímým odběratelům; 

(ii) inženýring / projektování - bude realizováno vlastními kapacitami Společnosti, 
přičemž zejména v počáteční fázi (do dotvoření vlastních kapacit Společnosti) se 
předpokládá využití kapacit Akcionářů (v souladu s pravidly převodních cen), 
resp. dalších dodavatelů za tržních podmínek a podmínek příslušných právních 
předpisů, pokud se na danou oblast uplatní (zejm. ZZVZ). S ohledem na přílohu 
č. 1 Smlouvy se Akcionáři též dohodli, že projekční fáze, tak jak je definována 

v příloze č. 1 Smlouvy, může být zajištěna i prostřednictvím externích subjektů 
na základě výběrového řízení (v souladu s nastavenými nákupními pravidly 
Společnosti a případně též ZZVZ v případech, kdy bude Společnost povinna podle 
ZZVZ postupovat); 

(iii) realizační činnosti (ve fázi výstavby a provozu vlastních zdrojů Společnosti) - 
budou realizovány zejména vlastními kapacitami Společnosti a případně tam, kde 

to bude možné, kapacitami Akcionářů anebo prostřednictvím kapacit Spřízněných 
osob Akcionářů. V přechodném období 24 měsíců ode dne podpisu této Smlouvy 

mohou být služby realizovány prostřednictvím dalších dodavatelů (včetně 
společností Skupiny ČEZ ESCO) za tržních podmínek a podmínek příslušných 
právních předpisů, pokud se na danou oblast uplatní (zejm. ZZVZ). Po skončení 
tohoto přechodného období bude poskytování služeb Spřízněnými osobami 
Akcionáře podléhat kvalifikovanému schválení ze strany Akcionářů v režimu 

vyhrazených záležitostí podle čl. 5.2 Smlouvy (pokud není v této Smlouvě 
stanoveno výslovně jinak, jako je tomu např. v příloze č. 1 Smlouvy). 

3.2 Strategické cíle Společnosti. 

Hlavním strategickým cílem Společnosti je zajištění ekologické výroby a dodávky 
tepelné energie pro odběratele v lokalitě města Havířov a případně jemu přilehajících 
oblastí a s nimi souvisejících služeb (jako jsou například úsporná energetická opatření). 
Pro zajištění těchto služeb bude Společnost využívat ekologické zdroje dle platné 
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legislativy a strategických záměrů ČR v těchto oblastech. Podrobněji jsou strategické cíle 
Společnosti popsány v příloze č. 1 Smlouvy.  

3.3 Rozpočet Společnosti. 

Rozpočet Společnosti na projekční fázi podle přílohy č. 1 Smlouvy je uveden v příloze č. 
2 této Smlouvy. Rozpočet Společnost na následující roky bude schvalován 
představenstvem Společnosti, v souladu se strategickými cíli Společnosti. 

3.4 Rozdělování zisku. 

Akcionáři se budou podílet na zisku Společnosti v poměru svých podílů na základním 
kapitálu Společnosti. 

3.5 Konsolidace Společnosti do Skupiny ČEZ ESCO. 

SM Havířov bere na vědomí a souhlasí s tím, že konsolidace ze strany ČEZ ESCO, resp. 
Skupiny ČEZ ESCO, je podmínkou pro vznik a fungování Společnosti. Za účelem 
zabezpečení kontroly pro účely konsolidace Společnosti do Skupiny ČEZ ESCO musí 
mít ČEZ ESCO pod výlučnou kontrolou relevantní činnosti, které ovlivňují ziskovost 
Společnosti.  

Kontrola ČEZ ESCO pro účely konsolidace bude průběžně sledována a vyhodnocována 
a v případě, že se ukáže, že principy výše stanovené touto Smlouvou konsolidaci 
Společnosti do skupiny ČEZ ESCO neumožňují, Akcionáři budou v dobré víře jednat o 
úpravě nevyhovujících principů. 

3.6 Práva duševního vlastnictví, know-how. 

Právo duševního vlastnictví využívané při činnosti Společnosti (s výjimkou ochranných 
známek, které patří Akcionářům) bude patřit výhradně Společnosti. V případě ukončení 
činnosti Společnosti bude know-how využívané původně při činnosti Společnosti 
oprávněn využívat každý z Akcionářů. 

Každý z Akcionářů umožní využívat Společnosti prvky svého „brandu“ (včetně 
příslušných ochranných známek) na základě licenční smlouvy. V případě ukončení 
činnosti Společnosti nebude mít žádný z Akcionářů právo využívat původní „brand“ 
Společnosti ani prvky „brandu“ druhého Akcionáře, které byly součástí „brandu“ 
Společnosti. 

3.7 Transakce se Spřízněnými osobami. 

Transakce se Spřízněnými osobami Akcionářů budou vždy realizovány se zohledněním 
relevantních právních předpisů (zejména ZZVZ) za tržních (tj. v místě a čase obvyklých) 
podmínek. Informace o každé transakci se Spřízněnými osobami Akcionáře budou 
předloženy představenstvu Společnosti, včetně upozornění, že jde o transakci se 
Spřízněnou osobou Akcionáře. 
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3.8 Investiční výbor. 

Představenstvo zřídí investiční výbor jakožto poradní orgán podléhající představenstvu 

Společnosti. Předmětem činnosti investičního výboru je především posuzování a 
doporučování k rozhodování představenstvu Společnosti záležitostí podle 3.1 bodu (ii) a 

(iii) této Smlouvy.  

Pravidla investičního výboru stanoví představenstvo Společnosti po předchozím 

schválení dozorčí radou Společnosti. Případný záměr na realizaci investic nebo jiných 
činností, které nebudou odpovídat pravidlům investičního výboru, bude společně s 
informacemi nebo stanoviskem investičního výboru předložen ke schválení dozorčí radě 
Společnosti. 

3.9 Pravidla nákupu. 

K obchodnímu vedení Společnosti budou dozorčí radou Společnosti schválena pravidla 
pro nákup, která se budou týkat běžného fungování a pořizování jakýchkoliv služeb, 
dodávek anebo stavebních prací pro Společnost. 

3.10 Cenotvorba tepla. 

K obchodnímu vedení Společnosti budou dozorčí radou Společnosti schválena pravidla 
pro cenotvorbu tepla, která bude založena na principu dvousložkové ceny na základě 
pravidel zakotvených v cenových rozhodnutích ERÚ. Bude nastavena jedna cenová 
lokalita pro celé město Havířov. 

Metodika cenotvorby tepla podléhá jednomyslnému schválení představenstvem 
Společnosti a bude zakomponovaná ve smlouvách o dodávkách tepla s odběrateli (zejm. 

HTS jakožto hlavním odběratelem). 

4. ZÁKLADNÍ PRINCIPY VZTAHŮ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

4.1 Výkon práv Smluvních stran ve vztahu ke Společnosti. 

Za podmínek stanovených touto Smlouvou se každá ze Smluvních stran zavazuje 
vykonávat svá hlasovací a jiná práva, která vyplývají z její účasti na Společnosti, podle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s principy stanovenými touto Smlouvou a 

v souladu se zájmy Společnosti a principy činnosti Společnosti uvedenými v článku 3 této 
Smlouvy. 

4.2 Stanovy Společnosti. 

Principy, pravidla a závazky stanovené touto Smlouvou budou zohledněny v novém 

úplném znění stanov Společnosti, které bude přijato na valné hromadě Společnosti 
konané v den podpisu této Smlouvy a které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, to za 
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předpokladu, že úprava této Smlouvy bude v důsledku představovat úpravu, změnu či 
doplnění stanov Společnosti.  

V případě rozporu mezi stanovami Společnosti a touto Smlouvou má přednost tato 
Smlouva a Strany se zavazují v takovém případě zajistit, aby znění stanov Společnosti 
bylo v maximální možné zákonem dovolené míře dáno do souladu s touto Smlouvou, a 

dále v maximální možné zákonem dovolené míře jednat tak, aby jejich jednání bylo 
v souladu s touto Smlouvou i v případě, kdy se práva a povinnosti Smluvních stran podle 

této Smlouvy liší od práv a povinností stanovených stanovami Společnosti či jinými 
právně závaznými dokumenty. 

Strany si jsou současně vědomy toho, že tato Smlouva obsahuje ustanovení a vyjadřuje 
dohody, které ve stanovách Společnosti obsaženy nejsou. Tato skutečnost však sama o 
sobě neznamená rozpor mezi stanovami Společnosti a touto Smlouvou. 

4.3 
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5. VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 

5.1 Rozhodování valné hromady Společnosti. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Proces svolání valné hromady, její 
působnost a její průběh se řídí příslušnými ustanoveními ZOK a OZ. Souhlasí-li s tím 
všichni Akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK na svolání 
valné hromady, tak jak je upraveno ve stanovách Společnosti. Valná hromada je schopna 
se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie Společnosti, jejichž jmenovitá 
hodnota dosahuje alespoň 50 % základního kapitálu Společnosti.  

Akcionáři jsou povinni na valné hromadě hlasovat podle pravidel této Smlouvy. 
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5.2 Vyhrazené záležitosti. 

Smluvní strany se dohodly, že pro následující rozhodnutí valné hromady se bude 

vyžadovat souhlas 100 % hlasů všech akcionářů Společnosti: 

(i) rozhodnutí o změně obsahu stanov Společnosti;  

(ii) rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy Společnosti; 

(iii) schválení převodu nebo zatížení akcií Společnosti ve smyslu čl. 8.1 níže;  

(iv) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 474 a 

násl. ZOK; 

(v) rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 516 a 

násl. ZOK; 

(vi) rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; 

(vii) schvalování účetní závěrky Společnosti; 

(viii) jakákoliv podstatná změna účetních postupů a zásad používaných Společností; 

(ix) jakákoliv podstatná změna ve výkonu Klíčových činností; 

(x) jakékoliv sloučení, splynutí, rozdělení, změna právní formy, zrušení s likvidací 
nebo jiná významná změna v organizační struktuře Společnosti; 

(xi) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by 
znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti 
Společnosti a která by zároveň překročila limit odpovídající 1/3 vlastního kapitálu 
Společnosti;  

(xii) vznik majetkové účasti Společnosti na jiném subjektu; 

(xiii) rozhodnutí schvalující převod, změnu nebo zatížení akcií / podílů Společnosti v 
dceřiných společnostech Společnosti (kromě zatížení akcií / podílů Společnosti v 
dceřiných společnostech Společnosti, které již bylo schváleno v souvislosti s 
externím financováním, financováním investičního projektu), resp. nabytí 
majetkových účastí v jiných společnostech; 

(xiv) uzavření smlouvy o výkonu akcionářských práv, resp. práv společníka v 
dceřiných společnostech Společnosti; 

(xv) výkon akcionářských práv, resp. práv společníka Společnosti v dceřiných 
společnostech Společnosti ve vztahu k záležitostem dceřiných společností ve 
stejném rozsahu, v jakém se vyžaduje schválení valné hromady Společnosti nebo 
představenstva Společnosti ve vztahu k záležitostem Společnosti; 

(xvi) rozhodnutí o zrušení Společnosti; 

(xvii) poskytování služeb Spřízněnými osobami Akcionáře po skončení přechodného 
období dle čl. 3.1 bod (iii) této Smlouvy výše. 
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6. STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI 

6.1 Základní ustanovení. 

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Pravomoci představenstva se řídí 
ZOK a OZ, nestanoví-li tato Smlouva nebo stanovy Společnosti jinak. 

Výkon funkce člena představenstva je úplatný. 

K rozhodování představenstva se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů 
představenstva. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda představenstva. 

6.2 Počet členů představenstva a jejich výběr. 

Smluvní strany se zavazují zajistit, aby představenstvo jako statutární orgán Společnosti 
mělo tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti. 
V představenstvu Společnosti bude zřízena funkce předsedy představenstva a 

místopředsedy představenstva. Doba výkonu funkce členů představenstva bude činit 10 

let. 

6.3 Obsazení představenstva Společnosti. 

Členové představenstva budou vybíráni tak, že: 

(i) ČEZ ESCO nominuje 2 členy představenstva, včetně osoby předsedy 
představenstva; 

(ii) SM Havířov nominuje 1 člena představenstva (místopředsedu představenstva). 

V případě, že z jakéhokoli důvodu kdykoli po dobu účinnosti této Smlouvy skončí výkon 
funkce člena představenstva zvoleného na návrh některého z Akcionářů, je Akcionář, na 
jehož návrh byla osoba valnou hromadou zvolena členem představenstva Společnosti, 
oprávněn podat návrh na zvolení nového člena představenstva Společnosti. Akcionáři se 
v takovém případě zavazují účastnit se valné hromady Společnosti, na které se bude volit 
nový člen představenstva Společnosti, a hlasovat na této valné hromadě Společnosti pro 
volbu navržené osoby. V případě, že volbu takové osoby členem představenstva 
Společnosti oprávněný Akcionář nenavrhne v období tří (3) měsíců od skončení výkonu 
funkce původního člena představenstva Společnosti, jsou Akcionáři oprávněni 
rozhodnout na valné hromadě Společnosti o volbě libovolné osoby člena představenstva 
Společnosti namísto původního člena představenstva Společnosti dle vlastního uvážení. 

Smluvní strany se dále dohodly a zavazují se, že navrhne-li Akcionář odvolání z funkce 
člena představenstva Společnosti osobu, která byla na jeho návrh do příslušné funkce 
zvolena podle této Smlouvy, bude druhý Akcionář na příslušné valné hromadě 
Společnosti vždy hlasovat pro odvolání takové osoby z její funkce.  
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6.4 Zastupování Společnosti. 

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva společně s jedním dalším členem 
představenstva. 

Smluvní strany se zavazují zajistit tuto skutečnost vložit do příslušných ustanovení stanov 
Společnosti a zapsat jako způsob jednání Společnosti do obchodního rejstříku. 

Jednání uvedená v článku 7.5 této Smlouvy jsou však osoby oprávněné jednat za 
Společnost oprávněny uskutečnit pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady 
Společnosti. 

6.5 Kompetenční a podpisový řád Společnosti. 

Představenstvo je oprávněno v kompetenčním a podpisovém řádu Společnosti vymezit 

konkrétní určení působnosti každého jednotlivého člena představenstva a/nebo 

zaměstnanců Společnosti. 

6.6 Předchozí souhlas a stanovisko dozorčí rady Společnosti. 

Představenstvo Společnosti je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady 

Společnosti v případech uvedených v článku 7.5 této Smlouvy. 

Představenstvo Společnosti je povinno vyžádat si stanovisko dozorčí rady Společnosti v 
případech uvedených v článku 7.6 této Smlouvy. 

6.7 Informační povinnosti představenstva vůči dozorčí radě Společnosti. 

Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu Společnosti zejména o následujících 

záležitostech: 

(i) pravidelně o průběžných výsledcích hospodaření Společnosti, počtu a hodnotě 
smluv uzavřených na další období a o významných obchodních případech; 

(ii) o významných smlouvách uzavřených nad rámec běžného obchodního styku, 
pokud k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; 

(iii) o smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli, jejichž hodnota za dobu plnění 
smlouvy přesahuje 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém 
jednotlivém případě nebo v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou za 4 
(slovy: čtyři) roky, pokud k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; 

(iv) o smlouvách, na jejichž základě má Společnost nabýt nebo zcizit majetek v hodnotě 
více než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v každém jednotlivém 
případě, pokud k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; 

(v) o prominutí dluhu Společností jako věřitelem, pokud k němu nedala dozorčí rada 
předchozí souhlas; 
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(vi) o postoupených pohledávkách Společností jako postupitelem, pokud k nim nedala 
dozorčí rada předchozí souhlas; 

(vii) o poskytnutých darech Společností jako darujícím, pokud k nim nedala dozorčí rada 
stanovisko; 

(viii) o změnách organizačního řádu a podpisového řádu Společnosti, pokud nastanou; 

(ix) pravidelně o mzdovém a personálním vývoji ve Společnosti; 

(x) na vyžádání dozorčí rady o všech přehledech provedených nákupů Společností, 
fakturaci obdržené a vystavené Společností, přijatých a vydaných platbách 
Společností a pohledávkách po splatnosti. 

Představenstvo je povinno předkládat dozorčí radě Společnosti: 

(i) k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní 
závěrku; 

(ii) k přezkoumání návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně 
návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém; 

(iii) k přezkoumání návrh na úhradu ztráty; 

(iv) k přezkoumání zprávu o vztazích (v případě, že má Společnost jediného akcionáře, 
dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od 
skončení účetního období; 

(v) k projednání výroční zprávu Společnosti. 

Hodnoty uvedené v tomto článku v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané 
hodnoty), je-li aplikováno. 

7. DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI 

7.1 Základní ustanovení. 

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. 
Pravomoci dozorčí rady se řídí ZOK a OZ, nestanoví-li tato Smlouva nebo stanovy 

Společnosti jinak. 

Výkon funkce člena dozorčí rady je úplatný. 

K přijetí rozhodnutí dozorčí rady se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů 
dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda dozorčí rady. 

7.2 Počet členů dozorčí rady a jejich výběr. 

Smluvní strany se zavazují zajistit, aby dozorčí rada, jako kontrolní orgán Společnosti, 
měla tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti. V dozorčí 
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radě Společnosti budou zřízeny funkce předsedy dozorčí rady a místopředsedy dozorčí 
rady. Doba výkonu funkce členů dozorčí rady bude činit 10 let. 

7.3 Obsazení dozorčí rady Společnosti. 

Členové dozorčí rady Společnosti budou vybíráni tak, že: 

(i) ČEZ ESCO nominuje 2 členy dozorčí rady, včetně osoby předsedy dozorčí rady; 

(ii) SM Havířov nominuje 1 člena dozorčí rady s funkcí místopředsedy dozorčí rady. 

V případě, že z jakéhokoli důvodu kdykoli po dobu účinnosti této Smlouvy, skončí výkon 
funkce člena dozorčí rady zvoleného na návrh některého z Akcionářů, je Akcionář, na 
jehož návrh byla osoba valnou hromadou zvolena členem dozorčí rady Společnosti, 
oprávněn podat návrh na zvolení nového člena dozorčí rady Společnosti. Akcionáři se v 
takovém případě zavazují účastnit se valné hromady Společnosti, na které se bude volit 
nový člen dozorčí rady Společnosti, a hlasovat na této valné hromadě Společnosti pro 
volbu navržené osoby. V případě, že volbu takové osoby členem dozorčí rady Společnosti 
oprávněný Akcionář nenavrhne v období tří (3) měsíců od skončení výkonu funkce 
původního člena dozorčí rady Společnosti, jsou Akcionáři oprávněni rozhodnout na valné 
hromadě Společnosti o volbě libovolné osoby člena dozorčí rady Společnosti namísto 
původního člena dozorčí rady Společnosti dle vlastního uvážení. 

Smluvní strany se dále dohodly a zavazují se, že navrhne-li Akcionář odvolání z funkce 
člena dozorčí rady Společnosti osobu, která byla na jeho návrh do příslušné funkce 
zvolena podle této Smlouvy, bude druhý Akcionář na příslušné valné hromadě 
Společnosti vždy hlasovat pro odvolání takové osoby z její funkce. 

7.4 Rozhodování dozorčí rady Společnosti. 

Smluvní strany se zavazují zajistit, že k přijetí rozhodnutí dozorčí rady se bude vyžadovat 
souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů. Dozorčí rada bude oprávněna přijímat 
svá rozhodnutí formou per rollam. 

7.5 Souhlas dozorčí rady k jednání představenstva Společnosti. 

Níže uvedená jednání jsou osoby oprávněné jednat za Společnost oprávněny uskutečnit 
a/nebo zajistit jejich uskutečnění (dle kontextu) pouze s předchozím písemným 
souhlasem dozorčí rady Společnosti:  

(i) jakákoliv dispozice s majetkovými účastmi (podíly) Společnosti na jiných 
právnických osobách, ke spojení závodu Společnosti s jinými závody či jejich 

částmi; 

(ii) ustanovení společného podniku (tzv. „joint-venture“) s jakoukoliv osobou včetně 
uzavření smlouvy o společném podniku (tzv. „joint-venture agreement“); 
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(iii) uzavření smlouvy o tiché společnosti ve smyslu § 2747 a násl. OZ s jakoukoliv 

osobou; 

(iv) právní jednání s celkovou výší plnění přesahující 10.000.000,- Kč (slovy: deset 
milionů korun českých) v každém jednotlivém případě nebo v případě smluv 
uzavřených na dobu neurčitou za 4 (slovy: čtyři) roky; 

(v) převod a/nebo nabytí práv průmyslového a duševního vlastnictví v hodnotě větší 
než 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém jednotlivém 
případě; 

(vi) uzavření úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce, bez ohledu na to, zda 
Společnost má být v pozici dlužníka anebo věřitele, jestliže částka úvěru a/nebo 
zápůjčky přesahuje částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v 
každém jednotlivém případě; to neplatí pro smlouvy uzavírané v rámci Skupiny 
ČEZ ESCO; 

(vii) uzavření smlouvy, na základě které má být majetek Společnosti zatížen zástavním 

právem, předkupním právem, věcným břemenem anebo jiným věcným právem třetí 
osoby; 

(viii) převzetí či přistoupení k dluhu či poskytnutí ručitelského či jiného obdobného 
prohlášení za dluhy třetí osoby; 

(ix) prominutí dluhu převyšujícího částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých) v souhrnu u jednoho subjektu; 

(x) uzavření smlouvy, na jejímž základě má Společnost nabýt nebo zcizit majetek v 
hodnotě více než 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém 
jednotlivém případě; 

(xi) nájem nebo pacht nemovitého majetku a/nebo movitého majetku na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou delší než 6 (slovy: šest) měsíců nebo na dobu určitou delší než 
1 (slovy: jeden) rok, pokud hodnota nájmu nebo pachtovného za jeden 1 (slovy: 
jeden) rok převyšuje 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v každém 
jednotlivém případě; 

(xii) uzavření smlouvy o poskytnutí reklamy, pokud celková hodnota plnění za 1 (slovy: 
jeden) kalendářní rok převyšuje v souhrnu 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých); 

(xiii) uzavření smlouvy s Akcionáři a/nebo s Akcionářem majetkově propojenými 
subjekty a/nebo s osobami blízkými ve smyslu § 22 OZ k Akcionáři; to neplatí pro 
smlouvy uzavírané se subjekty ze Skupiny ČEZ ESCO. 

Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané 
hodnoty), je-li aplikováno. 
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7.6 Stanovisko dozorčí rady. 

K níže uvedeným jednáním (činnostem či krokům) je představenstvo Společnosti povinno 
získat předchozí písemné stanovisko dozorčí rady Společnosti:  

(i) záměr svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání; 

(ii) podkladové materiály pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů usnesení; 

(iii) návrh koncepce podnikatelské činnosti, ročního rozpočtu a podnikatelského plánu 
společnosti a jejich změny; 

(iv) návrh určení působnosti a zodpovědnosti v určité části obchodního vedení 
jednotlivých členů představenstva; 

(v) návrhu provedení zásadních změn organizace Společnosti; 

(vi) návrh zástupců Společnosti do orgánů těch společností, kde má Společnost 
majetkovou účast; 

(vii) poskytnutí daru Společností, pokud hodnota daru převyšuje 100.000,- Kč (slovy: 
sto tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě; 

(viii) návrh zřídit další fondy Společnosti a pravidla pro jejich použití. 

Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané 
hodnoty), je-li aplikováno. 

8. OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S AKCIEMI SPOLEČNOSTI 



FINÁLNÍ VERZE  PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ 

 

Strana 21 z celkového počtu 54  

 

Chráněné / Protected 



FINÁLNÍ VERZE  PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ 

 

Strana 22 z celkového počtu 54  

 

Chráněné / Protected 



FINÁLNÍ VERZE  PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ 

 

Strana 23 z celkového počtu 54  

 

Chráněné / Protected 

 

 

 

 



FINÁLNÍ VERZE  PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ 

 

Strana 24 z celkového počtu 54  

 

Chráněné / Protected 

9. PATOVÁ SITUACE 
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10. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

10.1 Prohlášení a záruky SM Havířov. 

SM Havířov se zavazuje zajistit, aby prohlášení a záruky uvedené v tomto čl. 10.1 

Smlouvy byly ke dni uzavření této Smlouvy pravdivé, úplné, přesné a nezavádějící, a 

prohlašuje a potvrzuje, že si je vědomo toho, že ČEZ ESCO tuto Smlouvu uzavírá 
spoléhaje se na pravdivost, úplnost a nezavádějící povahu těchto prohlášení a záruk: 

(i) SM Havířov je k uzavření a plnění této Smlouvy oprávněno a uzavření a plnění této 
Smlouvy není v rozporu s žádnými právními předpisy ani jakýmikoli 
veřejnoprávními opatřeními závaznými pro SM Havířov; 

(ii) uzavření, účinnost ani plnění této Smlouvy nebude mít za následek porušení 
jakékoliv smlouvy, které se SM Havířov účastní jako smluvní strana, ani 
jakéhokoliv jiného závazku, povinnosti nebo omezení vztahujících se na SM 

Havířov, a neporuší žádná majetková práva SM Havířov ani žádných třetích osob; 

(iii) tato Smlouva a závazky z ní vzniklé představují platné a účinné závazky SM 

Havířov vymahatelné vůči němu v souladu s příslušnými právními předpisy a 
podmínkami této Smlouvy; 

(iv) SM Havířov ani HTS se nenachází ve stavu úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku 
ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v účinném znění; a 

(v) podle nejlepšího vědomí SM Havířov neprobíhá žádná žaloba před soudem nebo 
před jakýmkoliv státním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce, rozhodčí řízení, 
insolvenční řízení proti SM Havířov ani HTS, šetření záležitostí SM Havířov ani 

HTS ze strany státních orgánů, jeho majetku nebo práv, které by mohlo negativně 
ovlivnit schopnost SM Havířov plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy. 

10.2 Prohlášení a záruky ČEZ ESCO. 

ČEZ ESCO se zavazuje zajistit, aby prohlášení a záruky uvedené v tomto čl. 10.2 

Smlouvy byly ke dni uzavření této Smlouvy pravdivé, úplné, přesné a nezavádějící, a 
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prohlašuje a potvrzuje, že si je vědoma toho, že SM Havířov tuto Smlouvu uzavírá 
spoléhaje se na pravdivost, úplnost a nezavádějící povahu těchto prohlášení a záruk: 

(i) ČEZ ESCO je společností, která byla platně založena, existuje a podniká v souladu 
s právním řádem České republiky a má neomezené právo vlastnit svůj majetek a 

provozovat svou podnikatelskou činnost v rámci podmínek stanovených 
příslušným právním řádem; 

(ii) ČEZ ESCO je k uzavření a plnění této Smlouvy oprávněn a uzavření a plnění této 
Smlouvy není v rozporu s žádnými právními předpisy ani jakýmikoli 
veřejnoprávními opatřeními závaznými pro ČEZ ESCO a uzavření a plnění této 
Smlouvy bylo řádně schváleno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
vnitřními předpisy ČEZ ESCO; 

(iii) uzavření této Smlouvy je v souladu s korporátními dokumenty ČEZ ESCO, 

zejména se společenskou smlouvou a/nebo stanovami ČEZ ESCO; 

(iv) uzavření, účinnost ani plnění této Smlouvy nebude mít za následek porušení 
jakékoliv smlouvy, které se ČEZ ESCO účastní jako smluvní strana, ani 
jakéhokoliv jiného závazku, povinnosti nebo omezení vztahujících se na ČEZ 
ESCO, a neporuší žádná majetková práva ČEZ ESCO ani žádných třetích osob; 

(v) tato Smlouva a závazky z ní vzniklé představují platné a účinné závazky ČEZ 
ESCO vymahatelné vůči němu v souladu s příslušnými právními předpisy a 
podmínkami této Smlouvy; 

(vi) ČEZ ESCO se nenachází ve stavu úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu 
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
v účinném znění; a 

(vii) podle nejlepšího vědomí ČEZ ESCO neprobíhá ani nehrozí žádné jednání, žaloba 
před soudem nebo před jakýmkoliv státním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce, 
rozhodčí řízení, insolvenční řízení proti ČEZ ESCO, šetření záležitostí ČEZ ESCO 

ze strany státních orgánů, jeho majetku nebo práv, které by mohlo negativně 
ovlivnit schopnost ČEZ ESCO plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy. 

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.  

Účinnosti nabývá tato Smlouva uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 
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Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnému uveřejnění v 
registru smluv v důsledku „výjimky z výjimky“ podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. q) 
zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy zajistí ČEZ 
ESCO; uveřejněno bude úplné znění Smlouvy, s výjimkou osobních údajů, u kterých to 
právní předpisy neumožňují, a dále s výjimkou skutečností tvořících předmět obchodního 
tajemství Společnosti nebo ČEZ ESCO, tj. přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této Smlouvy, odst. 

4.3, 4.4 a 4.5, čl. 8 a 9, odst. 11.3 Smlouvy. 

11.2 Trvání Smlouvy. 

Tato Smlouva bez dalšího zaniká okamžikem, kdy se některý z Akcionářů stane jediným 
akcionářem Společnosti. 

11.3 

11.4 Ukončení Smlouvy. 

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna tuto Smlouvu vypovědět, odstoupit od ní či ji 
jakkoliv jinak jednostranně ukončit. 

11.5 Otázky neupravené touto Smlouvou. 

Nejsou-li fungování a/nebo vztahy ve Společnosti upraveny výslovně touto Smlouvou 
a/nebo nevyplývá-li jinak z kontextu jejích ustanovení, řídí se fungovaní a/nebo vztahy 

ve Společnosti zněním příslušných právních předpisů, zejména ZOK. 

11.6 Úplnost. 

Obě Smluvní strany tímto prohlašují a zároveň stvrzují svým podpisem, že:  

(i) neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní strany, které 
by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. 
Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních 
stran; 

(ii) existující oprávnění odstoupit od Smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi 
Smluvními stranami dne 29. 7. 2021, a to konkrétně oprávnění Kupujícího dle 
článku 8.2 (i) a oprávnění Prodávajícího dle článku 8.3 (ii) Smlouvy o převodu 
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akcií ke dni uzavření této Smlouvy nevyužily a nevyužijí toto oprávnění ani 
v budoucnu; 

(iii) veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, platné a právně 
vymahatelné a že obsah a podmínky této Smlouvy jsou výsledkem vzájemného 
jednání obou Smluvních stran a každá Smluvní strana měla příležitost ovlivnit 
obsah a podmínky této Smlouvy. 

11.7 Nezávislost Smlouvy. 

Tato Smlouva netvoří závislou smlouvu ve smyslu § 1727 OZ na jakékoliv jiné smlouvě 
a/nebo jakémkoliv jiném dokumentu. 

11.8 Další ujednání Smluvních stran. 

Smluvní strany se dále dohodly, že  

(i) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické 
odstoupení od této Smlouvy; 

(ii) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření 
této Smlouvy, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této 
Smlouvě; 

(iii) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností;  

(iv) připouští-li v této Smlouvě použitý výraz různý výklad, nevyloží se v 
pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první; 

(v) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních 
předpisů, která nemají donucující charakter; 

(vi) není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, není žádná ze Smluvních stran 
oprávněna tuto Smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit; 

(vii) vylučují aplikaci § 1799 a 1800 OZ na vztah založený touto Smlouvou. 

11.9 Součinnost. 

Smluvní strany se zavazují, že budou vzájemně plně spolupracovat a vystupovat 
v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré právní 
a/nebo faktické úkony a/nebo jednání, které se ukážou být nezbytná či vhodná pro 

realizaci a naplnění předmětu a účelu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vzájemně 
se informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění závazků 
kterékoliv ze Smluvních stran vyplývajících pro takovou Smluvní stranu z této Smlouvy. 

11.10 Změny Smlouvy. 

Tato Smlouva může být měněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou Smluvních 
stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 
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11.11 Důvěrnost. 

Tato Smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter, 
a žádná Smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu dalších Smluvních stran 
zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy 

(i) je pouze v rozsahu nezbytně nutném sděluje svým právním poradcům, účetním 
znalcům, popř. jiným odborným poradcům, financujícím subjektů anebo 
společnostem Skupiny ČEZ nebo  

(ii) je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy; sem spadá i 
uveřejnění v registru smluv při dodržení podmínek anonymizace dle článku 11.1 

této Smlouvy, nebo 

(iii) je zpřístupnění těchto informací vyžadováno příslušnými orgány na základě 
právních předpisů, nebo 

(iv) se jedná o informace již veřejně přístupné, leda by se tak stalo v důsledku 
porušení povinnosti Smluvní strany zachovávat důvěrnost dle této Smlouvy, 

nebo  

(v) zpřístupnění takových informací je nezbytné pro uplatnění práv příslušné 
Smluvní strany vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. 

11.12 Doručování. 

Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle 
této Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně (a to i v elektronické podobě zaslané 
datovou schránkou). Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy 
nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné příslušné Smluvní straně, bude-li 

doručeno osobně, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na dále uvedenou adresu 
příslušné Smluvní strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná Smluvní 
strana určí v oznámení zaslaném druhé Smluvní straně: 

(a) SM Havířov: 

Adresa: 
statutární město Havířov 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov – Město 

  

K rukám: primátora města 

IDDS: 7zhb6tn 

(b)  ČEZ ESCO: 

Adresa: 
ČEZ ESCO, a.s. 
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Duhová 1444/2 

140 00 Praha 4 - Michle 

  

K rukám: členů představenstva společnosti 

IDDS: r5dsviv 

Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení ustanovení § 573 OZ, proto jakékoliv 
oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené: 

(i) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím 
kurýra nebo doručováno osobně; nebo 

(ii) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 
poštou; nebo 

(iii) dnem dodání do datové schránky adresáta, je-li oznámení zasíláno 
prostřednictvím datové schránky.  

Výše uvedené adresy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením 
doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně s tím, že takováto změna se 
stane účinnou uplynutím deseti (10) Pracovních dnů od doručení takového oznámení 
druhé Smluvní straně. 

11.13 Oddělitelnost. 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, 
zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či 
neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 
pěti (5) Pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, 
nevymahatelné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, 
vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným právním a obchodním smyslem, 
případně uzavřít novou smlouvu. 

11.14 Stejnopisy. 

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za 
prvopis. Jeden (1) stejnopis obdrží SM Havířov a jeden (1) stejnopis obdrží ČEZ ESCO. 

11.15 Jazyk. 

Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu 
na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen. 
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11.16 Rozhodné právo. 

Tato Smlouva, jakož i veškerá smluvní a mimosmluvní práva a povinnosti Smluvních 
stran související s touto Smlouvou, se řídí právním řádem České republiky. 

11.17 Řešení sporů. 

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
(týkající se zejména, nikoli však výlučně, (i) vzniku, platnosti, účinnosti, výkladu, plnění 
či neplnění této Smlouvy a jakýchkoli právních vztahů založených touto Smlouvou, (ii) 
jakýchkoli nesmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo vzniklých v 
souvislosti s ní a (iii) včetně jakýchkoli úkonů vedoucích k započtení a protinároků 
Smluvních stran z této Smlouvy) budou řešeny výlučně před příslušnými soudy České 
republiky. 

11.18 Přílohy. 

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Bližší vymezení Klíčových činností. 

Příloha č. 2 – Rozpočet a harmonogram Společnosti na projekční fázi  

Příloha č. 3 – Návrh nového úplného znění stanov Společnosti 

[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA] 
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[PODPISOVÁ STRANA] 

Obě Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle 
této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 
Smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují 
se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle 
jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční. 

 

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO]   V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO] 

ČEZ ESCO, a.s.     statutární město Havířov 

 

 

__________________________   __________________________ 
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PŘÍLOHA Č. 1 – BLIŽŠÍ VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH ČINNOSTÍ 
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PŘÍLOHA Č. 2 – ROZPOČET A HARMONOGRAM SPOLEČNOSTI NA PROJEKČNÍ 
FÁZI 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV  
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

ENVEZ, a. s. 

 

ke dni [BUDE DOPLNĚNO] 

 

(po změně schválené rozhodnutím valné hromady) 

 

Článek 1 

Založení a vznik akciové společnosti 
1.  ENVEZ, a. s. (dále jen také „společnost“) byla založena přijetím stanov dne 18. července 

2018, a vznikla okamžikem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. srpna 2018.  
2.  Společnost je založena na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------- 

Článek 2 

Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti zní ENVEZ, a. s.------------------------------------------ 

Článek 3 

Sídlo 

Sídlem společnosti je: Havířov. --------------------------------------------------------------- 

Článek 4 

Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti 
1. Předmětem podnikání společnosti je:  

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  

- rozvod tepelné energie 

- výroba tepelné energie 

- vodoinstalatérství, topenářství 

- zednictví 



FINÁLNÍ VERZE  PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ 

 

Strana 40 z celkového počtu 54  

 

Chráněné / Protected 

- izolatérství 

- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, realizovaná ze 

zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

- zámečnictví, nástrojářství 

- klempířství a oprava karoserií 

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení 

Článek 5 

Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti činí 9.500.000,-- Kč (devět milionů pět set tisíc korun 

českých). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 6 

Akcie společnosti 
1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 95.000 (slovy: devadesát pět tisíc) kusů 

kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-- Kč (jedno sto 
korun českých). --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem 
valné hromady společnosti. Smlouva o převodu akcií společnosti nenabude účinnosti dříve, 
než bude souhlas valné hromady udělen. Valná hromada je povinna udělení souhlasu 
s převodem akcií společnosti odmítnout v případě, že by takovým převodem došlo 
k porušení jakéhokoliv závazku některého z akcionářů společnosti z jakékoliv smlouvy 
platné a účinné mezi akcionáři, nebo některými z nich, jako smluvními stranami. Stejná 
omezení platí také pro zastavení akcií společnosti. -------------------------------------- 

3. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu s finančními nástroji.------------- 
4. Akcie společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry.-------------------------------------- 
5. Akcie mohou být na základě rozhodnutí představenstva vydány jako hromadné listiny 

nahrazující jednotlivé akcie. ------------------------------------------------------------------------- 
6. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné 

listiny.--------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Podmínkou pro výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie a naopak, nebo za jiné 
hromadné listiny je zaslání žádosti akcionáře představenstvu o takovouto výměnu. Žádost 
musí mít písemnou formu, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře a 
zaslána doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti. Výměnu provede předseda 
představenstva nebo pověřený člen představenstva společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů 
po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti, přičemž o 
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výměně bude sepsán mezi společností a akcionářem písemný protokol. ---------------------- 
 

Článek 7 

Akcionáři 
1. Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti 

akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. ------------------------------------------------- 

2. Akcionáři mají právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření 
schválila k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“), přičemž podíl na zisku se 
určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do 3 
(slovy: tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala toto rozhodnutí, ledaže rozhodnutí 
stanoví jinak. Společnost vyplatí dividendu akcionáři bezhotovostním převodem na účet 
akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. --------------------------------------------------------- 

3. Akcionář je povinen chovat se ke společnosti čestně a zachovávat její vnitřní řád. Zneužije-

li akcionář hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní 
zájem, že k hlasu tohoto akcionáře nelze pro určitý případ přihlížet. ------- 

 

Článek 8 

Orgány společnosti 
1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. ------------------------------------------ 
2. Společnost má tyto orgány: --------------------------------------------------------------------------- 

a) valnou hromadu, ------------------------------------------------------------------------------ 

b) představenstvo, -------------------------------------------------------------------------------- 
c) dozorčí radu. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 9 

Postavení a působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------------------------------------------- 
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: ---------------------------------------------------- 

a) rozhodnutí o změně stanov, ------------------------------------------------------------------ 
b) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, --------------------------- 
c) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva 

podle ustanovení § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích či o možnosti 
započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 
emisního kursu akcií, ------------------------------------------------------------------------  

d) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a jejích 
změn, včetně stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů (KPIs – Key Performance 

Indicators), --------------------------------------------------------------------- 

e) schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení 
stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -------------------------------------- 
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f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení dividend, 
tantiém a přídělů do jednotlivých fondů, -------------------------------------------------- 

g) rozhodnutí o úhradě ztráty, ------------------------------------------------------------------ 
h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, 

včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce, případně její změny, a o schválení 
návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, ------------------------------------ 

i) schválení převodu, zastavení, pachtu nebo nájmu závodu nebo takové jeho části, 
která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 
změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ------------------ 

j) schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejích změn, ---------------- 
k) schválení ročního rozpočtu a podnikatelského plánu (pětiletého) společnosti a jejich 

změn, ------------------------------------------------------------------------------------ 
l) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

v termínu, kdy je valnou hromadou schvalována řádná účetní závěrka, -------------- 
m) určení auditora k provedení povinného auditu, ------------------------------------------- 
n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 

společností a družstev stanoví jinak, ------------------------------------------------------- 
o) rozhodnutí o omezení jednatelského oprávnění představenstva, ----------------------- 
p) udělování pokynů členům představenstva v souladu s § 51 odst. 2 zákona o 

obchodních korporacích, --------------------------------------------------------------------- 
q) rozhodnutí o celkovém finančním objemu darů, které může společnost poskytnout 

ve stanoveném období, ----------------------------------------------------------------------- 
r) rozhodnutí o poskytnutí jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních 

korporacích členům představenstva, dozorčí rady a zaměstnancům, kteří jsou 
osobou blízkou členům představenstva nebo dozorčí rady, ----------------------------- 

s) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.  
 

3. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Řádnou účetní závěrku projedná valná 
hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 
období. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez 
zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady 
vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon 
o obchodních korporacích stanoví jinak. ------------------------------------------- 

5. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo 
dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou 
hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy 
společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou 
hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. --------------------------------- 

6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní 
pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 
akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných 
cenných papírů. Pozvánka na valnou hromadu může být akcionáři předána oproti podpisu.  
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7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků 
zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. ----------------------------------- 

8. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem 
o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------------------------------- 

9. Podíl na zisku může být rozdělen také mezi členy představenstva a dozorčí rady (tantiéma), 
a to pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada současně určí podmínky 
výplaty tantiémy. -------------------------------------------------------------------- 

10. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřil 
zákon nebo stanovy. ------------------------------------------------------------------------- 

11. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné 
hromady vykonává tento akcionář. ------------------------------------------------------------------ 

Článek 10 

Rozhodování valné hromady 

1. Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti akcionářů majících akcie 
se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % (slovy: padesát procent) 

základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit 
rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno 
právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. --- 

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným 
zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez 
zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. --------------------------------------------------- 

3. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový 
počet hlasů ve společnosti je 95.000 (slovy: devadesát pět tisíc). Na valné hromadě se 
hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.  

4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto  

stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů. ------------------------------------------------ 

5. Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné při výkonu působnosti valné hromady musí být 
vyhotoveno v písemné formě a doručeno představenstvu. V případech, kdy se o rozhodnutí 
valné hromady pořizuje veřejná listina, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu 
veřejné listiny. Jediný akcionář má právo požadovat, aby se rozhodování v rámci 
působnosti valné hromady účastnilo představenstvo i dozorčí rada. ------------------ 

6. Následující rozhodnutí valné hromady vyžadují souhlas 100 % hlasů všech akcionářů 
Společnosti:------------------------- 

(i) rozhodnutí o změně obsahu stanov Společnosti; --------------------------------------------- 

(ii) rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy Společnosti;-------------------------------- 

(iii) schválení převodu nebo zatížení akcií Společnosti ve smyslu čl. 8.1 akcionářské 
smlouvy; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

(iv) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 474 a násl. ZOK;- 
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(v) rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 516 a násl. ZOK;-- 

(vi) rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;------------------- 

(vii) schvalování účetní závěrky Společnosti;------------------------------------------------------ 

(viii) jakákoliv podstatná změna účetních postupů a zásad používaných Společností;- 

(ix) jakákoliv podstatná změna ve výkonu Klíčových činností podle akcionářské smlouvy;-  

(x) jakékoliv sloučení, splynutí, rozdělení, změna právní formy, zrušení s likvidací nebo 
jiná významná změna v organizační struktuře Společnosti;-------------------------------- 

(xi) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala 
podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti a která 
by zároveň překročila limit odpovídající 1/3 vlastního kapitálu Společnosti; ----------- 

(xii) vznik majetkové účasti Společnosti na jiném subjektu;------------------------------------- 

(xiii) rozhodnutí schvalující převod, změnu nebo zatížení akcií / podílů Společnosti v 
dceřiných společnostech Společnosti (kromě zatížení akcií / podílů Společnosti v 

dceřiných společnostech Společnosti, které již bylo schváleno v souvislosti s externím 
financováním, financováním investičního projektu), resp. nabytí majetkových účastí v 
jiných společnostech;----------------------------------------------------------------------------- 

(xiv) uzavření smlouvy o výkonu akcionářských práv, resp. práv společníka v 
dceřiných společnostech Společnosti;--------------------------------------------------------- 

(xv) výkon akcionářských práv, resp. práv společníka Společnosti v dceřiných 
společnostech Společnosti ve vztahu k záležitostem dceřiných společností ve stejném 
rozsahu, v jakém se vyžaduje schválení valné hromady Společnosti nebo 
představenstva Společnosti ve vztahu k záležitostem Společnosti;----------------------- 

(xvi) rozhodnutí o zrušení Společnosti;------------------------------------------------------- 

(xvii) poskytování služeb Spřízněnými osobami Akcionáře po skončení přechodného 
období dle čl. 3.1 bod (iii) akcionářské smlouvy.-------------------------------------------- 

 

Článek 11 

Postavení a působnost představenstva 

1. Představenstvo jako statutární orgán řídí činnost společnosti a zastupuje společnost 
způsobem upraveným těmito stanovami. ----------------------------------------------------------- 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy nebo 
tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu společnosti. Nikdo není oprávněn dávat 
představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže tak stanoví zákon. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo může svým 
rozhodnutím pověřit své jednotlivé členy výkonem obchodního vedení v určité oblasti a 
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zároveň vymezí jejich působnost (danou zpravidla organizačním řádem). V takovém 
případě je člen představenstva v rámci jemu svěřené působnosti pověřen řízením útvaru/ 
úseku / odboru. Představenstvo může prostřednictvím podpisového řádu vymezit přesnější 
určení působnosti při řízení útvaru/ úseku / odboru členem představenstva a zároveň může 
tuto působnost delegovat na zaměstnance společnosti. Člen představenstva je v této 
souvislosti oprávněn užívat rovněž označení funkce dle příslušné svěřené působnosti (např. 
ředitel útvaru/ úseku/ odboru). Rozdělení působnosti nezbavuje člena představenstva 
povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány. Člen představenstva o 
zásadních rozhodnutích učiněných v jemu svěřené působnosti informuje představenstvo. 
Představenstvo může dále v souladu s § 164 odst. 3 občanského zákoníku pověřit jednoho 
člena právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda 
představenstva. ----------------------------------------------------------------- 

4. Do působnosti představenstva dále náleží zejména: ---------------------------------------------- 
a) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, ------------------------------ 
b) informovat dozorčí radu o významných záležitostech společnosti, -------------------- 
c) svolávat valnou hromadu, resp. požádat jediného akcionáře o učinění rozhodnutí při 

výkonu působnosti valné hromady, ---------------------------------------------------- 
d) vykonávat platná usnesení valné hromady, ------------------------------------------------ 
e) rozhodovat o mzdové politice společnosti, ------------------------------------------------ 
f) uzavírat za společnost po předchozím schválení valnou hromadou smlouvy o 

výkonu funkce se členy představenstva a se členy dozorčí rady, ----------------------- 
g) rozhodovat o realizaci, způsobu řízení a financování investičních projektů v rámci 

omezení daných těmito stanovami. --------------------------------------------------------- 
5. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci těchto 

svých rozhodnutí (tedy k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí 
realizuje): ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) jakékoliv dispozici s majetkovými účastmi (podíly) společnosti na jiných 
právnických osobách, ke spojení závodu společnosti s jinými závody či jejich 
částmi;------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) ustanovení společného podniku (tzv. „joint-venture“) s jakoukoliv osobou včetně 
uzavření smlouvy o společném podniku (tzv. „joint-venture agreement“); ----------- 

c) uzavření smlouvy o tiché společnosti ve smyslu § 2747 a násl. občanského zákoníku 
s jakoukoliv osobou; -------------------------------------------------------------- 

d) právnímu jednání s celkovou výší plnění přesahující 10.000.000,-- Kč (slovy: deset 

milionů korun českých) v každém jednotlivém případě nebo v případě smluv 
uzavřených na dobu neurčitou za 4 (slovy: čtyři) roky; --------------------------------- 

e) převodu a/nebo nabytí práv průmyslového a duševního vlastnictví v hodnotě větší 
než 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém jednotlivém 
případě; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

f) uzavření úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce, bez ohledu na to, zda 
společnost má být v pozici dlužníka anebo věřitele, jestliže částka úvěru a/nebo 
zápůjčky přesahuje částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v 
každém jednotlivém případě; to neplatí pro smlouvy uzavírané v rámci Skupiny 
ČEZ;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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g) uzavření smlouvy, na základě které má být majetek společnosti zatížen zástavním 
právem, předkupním právem, věcným břemenem anebo jiným věcným právem třetí 
osoby; ------------------------------------------------------------------------------------- 

h) převzetí či přistoupení k dluhu či poskytnutí ručitelského či jiného obdobného 
prohlášení za dluhy třetí osoby; ------------------------------------------------------------- 

i) prominutí dluhu převyšujícího částku 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých) v souhrnu u jednoho subjektu; --------------------------------------------------- 

j) uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek v 
hodnotě více než 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém 
jednotlivém případě; -------------------------------------------------------------------------- 

k) nájmu nebo pachtu nemovitého majetku a/nebo movitého majetku na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 6 (slovy: šest) měsíců nebo na dobu určitou 
delší než 1 (slovy: jeden) rok, pokud hodnota nájmu nebo pachtovného za jeden 1 

(slovy: jeden) rok převyšuje 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v 
každém jednotlivém případě; ---------------------------------------------------------------- 

l) uzavření smlouvy o poskytnutí reklamy, pokud celková hodnota plnění za 1 (slovy: 

jeden) kalendářní rok převyšuje v souhrnu 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých); -------------------------------------------------------------------------- 

m) uzavření smlouvy s akcionáři a/nebo s akcionářem majetkově propojenými subjekty 

a/nebo s osobami blízkými ve smyslu § 22 občanského zákoníku k akcionáři; to 
neplatí pro smlouvy uzavírané se subjekty ze Skupiny ČEZ;------------ 

n) schválení pravidel pro činnost Investičního výboru, včetně jejich změn;-------------- 
Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané 
hodnoty), je-li aplikováno. ----------------------------------------------------------------------- 

6. Představenstvo si musí vyžádat stanovisko dozorčí rady k: -------------------------------------- 
a) záměru svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání; --------------------- 
b) podkladovým materiálům pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů 

usnesení; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
c) návrhu koncepce podnikatelské činnosti, ročního rozpočtu a podnikatelského plánu 

společnosti a jejich změny; ------------------------------------------------------------------- 
d) návrhu určení působnosti a zodpovědnosti v určité části obchodního vedení 

jednotlivých členů představenstva; --------------------------------------------------------- 
e) návrhu provedení zásadních změn organizace společnosti; ----------------------------- 
f) návrhu zástupců společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost 

majetkovou účast; ----------------------------------------------------------------------------- 
g) poskytnutí daru společností, pokud hodnota daru převyšuje 100.000,-- Kč (slovy: sto 

tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě; --------------------------------- 
h) návrhu zřídit další fondy společnosti a pravidlům pro jejich použití. ------------------ 

7. Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména: --------------------------------------- 
a) pravidelně o průběžných výsledcích hospodaření společnosti, počtu a hodnotě 

smluv uzavřených na další období a o významných obchodních případech; --------- 
b) o významných smlouvách uzavřených nad rámec běžného obchodního styku, pokud 

k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; ------------------------------------ 
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c) o smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli, jejichž hodnota za dobu plnění 
smlouvy přesahuje 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém 
jednotlivém případě nebo v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou za 4 
(slovy: čtyři) roky, pokud k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; ------------- 

d) o smlouvách, na jejichž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek v hodnotě 
více než 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v každém jednotlivém 
případě, pokud k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; ----------- 

e) o prominutí dluhu společností jako věřitelem, pokud k němu nedala dozorčí rada 
předchozí souhlas; ---------------------------------------------------------------------------- 

f) o postoupených pohledávkách společností jako postupitelem, pokud k nim nedala 
dozorčí rada předchozí souhlas; ------------------------------------------------------------- 

g) o poskytnutých darech společností jako darujícím, pokud k nim nedala dozorčí rada 
stanovisko; ------------------------------------------------------------------------------- 

h) o změnách organizačního řádu a podpisového řádu společnosti, pokud nastanou; 
i) pravidelně o mzdovém a personálním vývoji ve společnosti; -------------------------- 
j) na vyžádání dozorčí rady o všech přehledech provedených nákupů společností, 

fakturaci obdržené a vystavené společností, přijatých a vydaných platbách 
společností a pohledávkách po splatnosti. ------------------------------------------------- 

Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané 
hodnoty), je-li aplikováno. ----------------------------------------------------------------------- 

8. Představenstvo je povinno předkládat dozorčí radě: ---------------------------------------------- 
a) k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní 

závěrku, ---------------------------------------------------------------------------------------- 
b) k přezkoumání návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu 

na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém, ------------------------------- 
c) k přezkoumání návrh na úhradu ztráty, ---------------------------------------------------- 
d) k přezkoumání zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, 

dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od 
skončení účetního období, --------------------------------------------------------------- 

e) k projednání výroční zprávu společnosti. ------------------------------------------------ 
 

Článek 12 

 Jednací řád představenstva  

Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva, který upraví zejména podrobnosti o 
svolávání představenstva k zasedání, jakož i o jednání a rozhodování představenstva, a 
případné ustavení tajemníka představenstva. Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje 
souhlas všech členů představenstva. -------------------------------------------------------------- 

Článek 13 

Investiční výbor 

Představenstvo zřizuje Investiční výbor jako svůj poradní orgán v oblastech projektování 
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a realizační činnosti Společnosti. Pravidla Investičního výboru stanoví Představenstvo po 
předchozím schválení pravidel dozorčí radou. --------------------------------------------------- 

Článek 14 

Složení a ustavení představenstva a funkční období členů představenstva 

1. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu 
představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. ------------------------------------------- 
3. Funkční období člena představenstva je 10 (slovy: deset) let. ----------------------------------- 

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným 
představenstvu. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen představenstva na 
vědomí též valné hromadě nebo všem akcionářům. Člen představenstva nesmí ze své funkce 
odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení člena představenstva z 
funkce projedná představenstvo na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení 
oznámení. Dnem projednání odstoupení v představenstvu zaniká funkce odstupujícího 
člena představenstva, pokud představenstvo na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku 
funkce. Pokud představenstvo odstoupení neprojedná do 1 (jednoho) měsíce po doručení 
oznámení, funkce člena představenstva končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce po doručení 
oznámení o odstoupení. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na 
zasedání představenstva, končí jeho funkce uplynutím 1 (jednoho) měsíce po takovém 
oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 
Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena představenstva 
odvolat kdykoliv. -------------------------------------------------------------  

Článek 15 

Svolávání zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jedenkrát měsíčně. ----------- 
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou 

poštou. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva svolává zasedání místopředseda 
představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva. V pozvánce 
musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Způsob 
svolání zasedání představenstva upravuje jednací řád představenstva. ------------------------- 

3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání představenstva s využitím technických 
prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, 
Skype, Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (SMS, MMS, apod.) 

či formou korespondenčního hlasování. -------------------------------------------------------------
------------ 

4. Předseda svolá zasedání představenstva tak, aby se toto konalo nejpozději do 7 (slovy: 
sedmi) dnů od doručení žádosti, vždy požádá-li jej o to kterýkoli ze členů představenstva 
nebo dozorčí rada. Jsou-li na zasedání představenstva všichni jeho členové, mohou se vzdát 
práva na řádné svolání zasedání představenstva. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze 
zasedání představenstva. --------------------------------------------------------------------------- 
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Článek 16 

Zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá zpravidla v sídle společnosti. --------------------------------------------- 
2. Povinnost účasti na zasedání představenstva má každý člen představenstva. Zasedání se 

účastní také tajemník představenstva, pokud je do funkce ustaven. ---------------------------- 
3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy ostatních orgánů 

společnosti, popř. další osoby. ----------------------------------------------------------------------- 
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda 

nebo pověřený člen představenstva. ----------------------------------------------------------------- 
5. Jednání představenstva se řídí schváleným jednacím řádem představenstva. ----------------- 
6. O průběhu zasedání představenstva pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. 

Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si představenstvo zapisovatele z přítomných členů 
představenstva. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a 
jmenovitě, kteří členové představenstva hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se 
hlasování zdrželi, a důvody, pokud je sdělili. U neuvedených členů představenstva se má 
za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. 
Přílohou zápisu je seznam přítomných. ------------------------------------------------------------- 

Článek 17 

Rozhodování představenstva 

 

1. Představenstvo je způsobilé usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při 
rozhodování má každý z členů představenstva jeden hlas. -----------------------------------  

2. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů (tedy 
většinou z počtu členů představenstva stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy představenstva. ---------------------------------------------------- 

3. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo 
s využitím technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí 
představenstva mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů 
představenstva. Vyjádření členů představenstva se způsobem rozhodování mimo zasedání 
a k návrhu rozhodnutí představenstva musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a 
prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí 
představenstva musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. -----------
------------------------------------------------------------------------------ 

4. Při rozhodování představenstva mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda 
představenstva, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. ---------- 
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Článek 18 

 Povinnosti členů představenstva  

1. Vztah mezi členem představenstva a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o 

výkonu funkce uzavřená mezi nimi. ----------------------------------------------------------------- 
2. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je 

rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 
osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -------------------------------- 

3. Člen představenstva je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen 
představenstva je povinen upozornit na konkurenční jednání při své volbě nebo vznikla-li 

tato skutečnost později, písemně dopisem adresovaným představenstvu, které jej zařadí na 
pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání 
povolit, jinak platí, že je zakázáno. ------------------------------------------------------------------ 

4. Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 
představenstva a dozorčí radu, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů jeho, 
osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. - 

5. Člen představenstva je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 
představenstva a dozorčí radu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané 
hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva 
uzavřena. To platí také tehdy, pokud má společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit jej nebo 
se stát jejich spoludlužníkem. ----------------------------------------------------- 
 

Článek 19 

Postavení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti. ------------------------------------------------------- 
2. Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v souladu se 

schválenou koncepcí podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo 
vykonává svoji působnost. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své působnosti nahlížet do 
obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené 
údaje. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. - 

3. Dozorčí radě přísluší přezkoumávat: ---------------------------------------------------------------- 
a) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, ------- 
b) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení 

výše a splatnosti dividend i tantiém, ------------------------------------------------------- 
c) návrh na úhradu ztráty, ---------------------------------------------------------------------- 
d) zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada 

danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od skončení 
účetního období, ------------------------------------------------------------------------------ 

a předkládat k těmto záležitostem své vyjádření valné hromadě. ------------------------------ 

4. Dozorčí radě dále přísluší projednávat: ------------------------------------------------------------- 
a) průběžné výsledky hospodaření společnosti, --------------------------------------------- 
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b) výroční zprávu společnosti. ----------------------------------------------------------------- 
5. Dozorčí radě přísluší kontrolovat: ------------------------------------------------------------------ 

a) plnění schváleného ročního rozpočtu a podnikatelského plánu společnosti. ------------ 
6. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy 

k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 11 odst. 5 těchto 
stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 11 odst. 6 
těchto stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Nedá-li dozorčí rada souhlas představenstvu k jednání za společnost nebo zakáže-li 

představenstvu určité právní jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou 
újmu způsobenou společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného 
hospodáře. ------------------------------------------------------------------------------------ 

9. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas 
nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do pěti dnů ode dne doručení žádosti 
předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené pětidenní lhůtě 
nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné 
stanovisko. ------------------------------------------------------------------- 

Článek 20 

Jednací řád dozorčí rady 

Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, který upraví zejména podrobnosti o 
jejím svolávání k zasedání i o jejím jednání a rozhodování a případné ustavení tajemníka 
dozorčí rady. Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady. 

--------------- 

Článek 21 

Složení a ustavení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady 

1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu dozorčí 
rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let. -------------------------------------- 

3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí 
radě. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen dozorčí rady na vědomí též valné 
hromadě nebo všem akcionářům. Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, 
která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce projedná dozorčí rada na svém 
nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení 
zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada na jeho žádost 
neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud dozorčí rada odstoupení neprojedná do 1 
(jednoho) měsíce po doručení oznámení, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím 1 
(jednoho) měsíce po doručení oznámení. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své 
odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí funkce uplynutím (1) jednoho měsíce po 
takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 
Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena dozorčí rady odvolat 
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kdykoliv. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 22 

Svolávání zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.  -----------------------------  
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou 

poštou. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady svolává zasedání místopředseda 
dozorčí rady. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení 
a program jednání. Způsob svolání zasedání dozorčí rady upravuje jednací řád dozorčí rady. 
Jsou-li na zasedání dozorčí rady všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání 
zasedání dozorčí rady. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze zasedání dozorčí rady.--------- 

3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, 
a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, Skype, 

Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (SMS, MMS, apod.) či 
formou korespondenčního hlasování. --------------------------------------------------------------- 

4. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady tak, aby se toto konalo nejpozději do 10 
(slovy: deseti) dnů od doručení žádosti, vždy pokud jej o to požádá: ----------------------- 

a) některý ze členů dozorčí rady, -------------------------------------------------------------- 
b) představenstvo, -------------------------------------------------------------------------------- 
c) písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvede řádný důvod, proč má být 

dozorčí rada svolána a co má projednat. --------------------------------------------------- 

 

Článek 23 

Zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle společnosti. ------------------------------------------------ 
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby. Celého zasedání 

dozorčí rady se účastní také tajemník dozorčí rady, pokud je do funkce ustaven. ------------ 
3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda a 

v případě rovněž jeho nepřítomnosti dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady. ------------- 
4. Jednání dozorčí rady se řídí schváleným jednacím řádem dozorčí rady. ----------------------- 
5. O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. 

Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si dozorčí rada zapisovatele ze svých přítomných 
členů. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a jmenovitě, kteří 
členové dozorčí rady hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi,  

a důvody, pokud je sdělili. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je 
seznam přítomných. U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí 
rozhodnutí. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Článek 24 

Rozhodování dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při 
rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. ------------------------------------------ 

2. Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů (tedy většinou 
z počtu členů stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 
dozorčí rady. --------------------------------------------------------------------------- 

3. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 
technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí dozorčí 
rady mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady. 
Vyjádření členů dozorčí rady se způsobem rozhodování mimo zasedání a k návrhu 
rozhodnutí dozorčí rady musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným 
způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí dozorčí rady 
musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -------------------------------- 

4. Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda dozorčí 
rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. ---------------------- 

Článek 25 

 Povinnosti členů dozorčí rady  
1. Vztah mezi členem dozorčí rady a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o 

výkonu funkce uzavřená mezi nimi. ----------------------------------------------------------------- 
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře. Je 

rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 
osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -------------------------------- 

3. Člen dozorčí rady je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen 
dozorčí rady je povinen upozornit na konkurenční jednání při své volbě nebo vznikla-li tato 

skutečnost později, písemně dopisem adresovaným představenstvu, které jej zařadí na pořad 
jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, 
jinak platí, že je zakázáno. ------------------------------------------------------------------ 

4. Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady 
a valnou hromadu, že může dojít při výkonu jejich funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu 
blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. -------- 

5. Člen dozorčí rady je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 
dozorčí rady a valnou hromadu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo 
ovládané hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má 
být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má společnost zajistit dluh těchto osob, 
utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem. ----------------------------------------------------- 
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Článek 26 

Zastupování společnosti a podepisování  
1. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva s jedním členem 

představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Společnost může též písemně zmocnit třetí osobu, aby ji zastupovala, přičemž k udělení 
zmocnění se vyžaduje podpis alespoň dvou členů představenstva. ----------------------------- 

3. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové 
představenstva svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních 
údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. ------------- 

4. Společnost zastupují a za ni podepisují taktéž jiné osoby na základě písemné plné moci. 
Podepisují se tak, že obchodní firmě připojí svoje jméno, příjmení, právní důvod 
jednatelského (zástupčího) oprávnění a podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu 
jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. ---------------------- 

5. Člen představenstva může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to pouze 
v případě, byl-li společností zmocněn jen k určitému právnímu jednání. Takto zmocněný 
člen představenstva nemůže být tím, který za společnost toto zmocnění uděluje. ------------ 

6. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti 
v rozsahu oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými 
vnitřními normativními a organizačními akty společnosti (organizačním řádem, 
podpisovým řádem apod.), nebo rozsahem uděleného pověření. Podepisují se tak, že k 
obchodní firmě připojí svůj podpis a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou 
funkci. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje 
neplatnost právního jednání. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 26 

Oznamování a zveřejnění 
1. Skutečnosti, o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být 

uveřejněny, společnost uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a na dalších 
místech určených zákonem nebo stanovami. ------------------------------------------------------- 

2. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku. --- 
3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společnosti, 

popř. na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci. ------------------------------ 

 

Článek 27 

Závěrečná ustanovení 
1. V otázkách neupravených těmito stanovami platí příslušná ustanovení zákona o 

obchodních korporacích a dalších právních předpisů. ------------------------------------------- 

 



ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV  

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

ENVEZ, a. s. 

 

ke dni [BUDE DOPLNĚNO] 

 

(po změně schválené rozhodnutím valné hromady) 

 

Článek 1 

Založení a vznik akciové společnosti 

1.  ČEZ Asset HoldingENVEZ, a. s. (dále jen také „společnost“) byla založena přijetím stanov 

dne 18. července 2018, a vznikla okamžikem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. srpna 

2018.  

2.  Společnost je založena na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------- 

Článek 2 

Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti zní ENVEZ, a. s.------------------------------------------ 

Článek 3 

Sídlo 

Sídlem společnosti je: Havířov. -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

Článek 4 

Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti 

1. Předmětem podnikání společnosti je:  

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  

- rozvod tepelné energie 

- výroba tepelné energie 

- vodoinstalatérství, topenářství 

- zednictví 

- izolatérství 

sarsko
Textový rámeček
Příloha č. 2
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- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, realizovaná ze 

zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

- zámečnictví, nástrojářství 

- klempířství a oprava karoserií 

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

Článek 5 

Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti činí 9.500.000,-- Kč (devět milionů pět set tisíc korun 

českých). ----------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Článek 6 

Akcie společnosti 

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 95.000 (slovy: devadesát pět tisíc) kusů 

kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-- Kč (jedno sto 

korun českých).  --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem 

valné hromady společnosti. Smlouva o převodu akcií společnosti nenabude účinnosti dříve, 

než bude souhlas valné hromady udělen. Valná hromada je povinna udělení souhlasu 

s převodem akcií společnosti odmítnout v případě, že by takovým převodem došlo 

k porušení jakéhokoliv závazku některého z akcionářů společnosti z jakékoliv smlouvy 

platné a účinné mezi akcionáři, nebo některými z nich, jako smluvními stranami. Stejná 

omezení platí také pro zastavení akcií společnosti. -------------------------------------- 

3. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu s finančními nástroji.------------- 

4. Akcie společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry.-------------------------------------- 

5. Akcie mohou být na základě rozhodnutí představenstva vydány jako hromadné listiny 

nahrazující jednotlivé akcie. ------------------------------------------------------------------------- 

6. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné 

listiny.--------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Podmínkou pro výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie a naopak, nebo za jiné 

hromadné listiny je zaslání žádosti akcionáře představenstvu o takovouto výměnu. Žádost 

musí mít písemnou formu, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře a 

zaslána doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti. Výměnu provede předseda 

představenstva nebo pověřený člen představenstva společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů 

po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti, přičemž o 
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výměně bude sepsán mezi společností a akcionářem písemný protokol. ---------------------- 

 

Článek 7 

Akcionáři 

1. Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti 

akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. ------------------------------------------------- 

2. Akcionáři mají právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření 

schválila k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“), přičemž podíl na zisku se 

určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do 3 

(slovy: tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala toto rozhodnutí, ledaže rozhodnutí 

stanoví jinak. Společnost vyplatí dividendu akcionáři bezhotovostním převodem na účet 

akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. --------------------------------------------------------- 

3. Akcionář je povinen chovat se ke společnosti čestně a zachovávat její vnitřní řád. Zneužije-

li akcionář hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní 

zájem, že k hlasu tohoto akcionáře nelze pro určitý případ přihlížet. ------- 

 

Článek 8 

Orgány společnosti 

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. ------------------------------------------ 

2. Společnost má tyto orgány: --------------------------------------------------------------------------- 

a) valnou hromadu, ------------------------------------------------------------------------------ 

b) představenstvo, -------------------------------------------------------------------------------- 

c) dozorčí radu. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 9 

Postavení a působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------------------------------------------- 

2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: ---------------------------------------------------- 

a) rozhodnutí o změně stanov, ------------------------------------------------------------------ 

b) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, --------------------------- 

c) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva 

podle ustanovení § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích či o možnosti 

započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 

emisního kursu akcií, ------------------------------------------------------------------------  

d) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a jejích 

změn, včetně stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů (KPIs – Key Performance 

Indicators), --------------------------------------------------------------------- 

e) schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení 

stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -------------------------------------- 
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f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení dividend, 

tantiém a přídělů do jednotlivých fondů, -------------------------------------------------- 

g) rozhodnutí o úhradě ztráty, ------------------------------------------------------------------ 

h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, 

včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce, případně její změny, a o schválení 

návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, ------------------------------------ 

i) schválení převodu, zastavení, pachtu nebo nájmu závodu nebo takové jeho části, 

která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 

změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ------------------ 

j) schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejích změn, ---------------- 

k) schválení ročního rozpočtu a podnikatelského plánu (pětiletého) společnosti a jejich 

změn, ------------------------------------------------------------------------------------ 

l) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

v termínu, kdy je valnou hromadou schvalována řádná účetní závěrka, -------------- 

m) určení auditora k provedení povinného auditu, ------------------------------------------- 

n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 

společností a družstev stanoví jinak, ------------------------------------------------------- 

o) rozhodnutí o omezení jednatelského oprávnění představenstva, ----------------------- 

p) udělování pokynů členům představenstva v souladu s § 51 odst. 2 zákona o 

obchodních korporacích, --------------------------------------------------------------------- 

q) rozhodnutí o celkovém finančním objemu darů, které může společnost poskytnout 

ve stanoveném období, ----------------------------------------------------------------------- 

r) rozhodnutí o poskytnutí jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních 

korporacích členům představenstva, dozorčí rady a zaměstnancům, kteří jsou 

osobou blízkou členům představenstva nebo dozorčí rady, ----------------------------- 

s) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.  

 

3. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Řádnou účetní závěrku projedná valná 

hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 

období. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez 

zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady 

vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon 

o obchodních korporacích stanoví jinak. ------------------------------------------- 

5. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo 

dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou 

hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy 

společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou 

hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. --------------------------------- 

6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní 

pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 

akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných 

cenných papírů. Pozvánka na valnou hromadu může být akcionáři předána oproti podpisu.  
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7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků 

zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. ----------------------------------- 

8. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem 

o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------------------------------- 

9. Podíl na zisku může být rozdělen také mezi členy představenstva a dozorčí rady (tantiéma), 

a to pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada současně určí podmínky 

výplaty tantiémy. -------------------------------------------------------------------- 

10. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřil 

zákon nebo stanovy. ------------------------------------------------------------------------- 

11. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné 

hromady vykonává tento akcionář. ------------------------------------------------------------------ 

Článek 10 

Rozhodování valné hromady 

1. Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti akcionářů majících akcie 

se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % (slovy: padesát procent) 

základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit 

rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno 

právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. --- 

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným 

zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez 

zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. --------------------------------------------------- 

3. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový 

počet hlasů ve společnosti je 95.000 (slovy: devadesát pět tisíc). Na valné hromadě se 

hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.  

4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto  

stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů. ------------------------------------------------ 

5. Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné při výkonu působnosti valné hromady musí být 

vyhotoveno v písemné formě a doručeno představenstvu. V případech, kdy se o rozhodnutí 

valné hromady pořizuje veřejná listina, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu 

veřejné listiny. Jediný akcionář má právo požadovat, aby se rozhodování v rámci 

působnosti valné hromady účastnilo představenstvo i dozorčí rada. ------------------ 

6. Následující rozhodnutí valné hromady vyžadují souhlas 100 % hlasů všech akcionářů 

Společnosti:------------------------- 

(i) rozhodnutí o změně obsahu stanov Společnosti; --------------------------------------------- 

(ii) rozhodnutí, jehož důsledkem se mění stanovy Společnosti;-------------------------------- 

(iii) schválení převodu nebo zatížení akcií Společnosti ve smyslu čl. 8 akcionářské 

smlouvy; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(iv) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 474 a násl. ZOK;- 

(v) rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 516 a násl. ZOK;-- 

(vi) rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;------------------- 

(vii) schvalování účetní závěrky Společnosti;------------------------------------------------------ 

(viii) jakákoliv podstatná změna účetních postupů a zásad používaných Společností;- 

(ix) jakákoliv podstatná změna ve výkonu Klíčových činností podle akcionářské smlouvy;-  

(x) jakékoliv sloučení, splynutí, rozdělení, změna právní formy, zrušení s likvidací nebo 

jiná významná změna v organizační struktuře Společnosti;-------------------------------- 

(xi) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala 

podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti a která 

by zároveň překročila limit odpovídající 1/3 vlastního kapitálu Společnosti; ----------- 

(xii) vznik majetkové účasti Společnosti na jiném subjektu;------------------------------------- 

(xiii) rozhodnutí schvalující převod, změnu nebo zatížení akcií / podílů Společnosti v 

dceřiných společnostech Společnosti (kromě zatížení akcií / podílů Společnosti v 

dceřiných společnostech Společnosti, které již bylo schváleno v souvislosti s externím 

financováním, financováním investičního projektu), resp. nabytí majetkových účastí v 

jiných společnostech;----------------------------------------------------------------------------- 

(xiv) uzavření smlouvy o výkonu akcionářských práv, resp. práv společníka v 

dceřiných společnostech Společnosti;--------------------------------------------------------- 

(xv) výkon akcionářských práv, resp. práv společníka Společnosti v dceřiných 

společnostech Společnosti ve vztahu k záležitostem dceřiných společností ve stejném 

rozsahu, v jakém se vyžaduje schválení valné hromady Společnosti nebo 

představenstva Společnosti ve vztahu k záležitostem Společnosti;----------------------- 

(xvi) rozhodnutí o zrušení Společnosti;------------------------------------------------------- 

(xvii) poskytování služeb Spřízněnými osobami Akcionáře po skončení přechodného 

období dle čl. 3.1 bod (iii) akcionářské smlouvy.-------------------------------------------- 

 

Článek 11 

Postavení a působnost představenstva 

1. Představenstvo jako statutární orgán řídí činnost společnosti a zastupuje společnost 

způsobem upraveným těmito stanovami. ----------------------------------------------------------- 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy nebo 

tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu společnosti. Nikdo není oprávněn dávat 

představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže tak stanoví zákon. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo může svým 

rozhodnutím pověřit své jednotlivé členy výkonem obchodního vedení v určité oblasti a 

zároveň vymezí jejich působnost (danou zpravidla organizačním řádem). V takovém 

případě je člen představenstva v rámci jemu svěřené působnosti pověřen řízením útvaru/ 

úseku / odboru. Představenstvo může prostřednictvím podpisového řádu vymezit přesnější 

určení působnosti při řízení útvaru/ úseku / odboru členem představenstva a zároveň může 

tuto působnost delegovat na zaměstnance společnosti. Člen představenstva je v této 

souvislosti oprávněn užívat rovněž označení funkce dle příslušné svěřené působnosti (např. 

ředitel útvaru/ úseku/ odboru). Rozdělení působnosti nezbavuje člena představenstva 

povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány. Člen představenstva o 

zásadních rozhodnutích učiněných v jemu svěřené působnosti informuje představenstvo. 

Představenstvo může dále v souladu s § 164 odst. 3 občanského zákoníku pověřit jednoho 

člena právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda 

představenstva. ----------------------------------------------------------------- 

4. Do působnosti představenstva dále náleží zejména: ---------------------------------------------- 

a) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, ------------------------------ 

b) informovat dozorčí radu o významných záležitostech společnosti, -------------------- 

c) svolávat valnou hromadu, resp. požádat jediného akcionáře o učinění rozhodnutí při 

výkonu působnosti valné hromady, ---------------------------------------------------- 

d) vykonávat platná usnesení valné hromady, ------------------------------------------------ 

e) rozhodovat o mzdové politice společnosti, ------------------------------------------------ 

f) uzavírat za společnost po předchozím schválení valnou hromadou smlouvy o 

výkonu funkce se členy představenstva a se členy dozorčí rady, ----------------------- 

g) rozhodovat o realizaci, způsobu řízení a financování investičních projektů v rámci 

omezení daných těmito stanovami. --------------------------------------------------------- 

5. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci těchto 

svých rozhodnutí (tedy k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí 

realizuje):  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) jakékoliv dispozici s majetkovými účastmi (podíly) společnosti na jiných 

právnických osobách, ke spojení závodu společnosti s jinými závody či jejich 

částmi;------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) ustanovení společného podniku (tzv. „joint-venture“) s jakoukoliv osobou včetně 

uzavření smlouvy o společném podniku (tzv. „joint-venture agreement“); ----------- 

c) uzavření smlouvy o tiché společnosti ve smyslu § 2747 a násl. občanského zákoníku 

s jakoukoliv osobou; -------------------------------------------------------------- 

d) právnímu jednání s celkovou výší plnění přesahující 10.000.000,-- Kč (slovy: deset 

milionů korun českých) v každém jednotlivém případě nebo v případě smluv 

uzavřených na dobu neurčitou za 4 (slovy: čtyři) roky; --------------------------------- 

e) převodu a/nebo nabytí práv průmyslového a duševního vlastnictví v hodnotě větší 

než 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém jednotlivém 

případě; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

f) uzavření úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce, bez ohledu na to, zda 

společnost má být v pozici dlužníka anebo věřitele, jestliže částka úvěru a/nebo 

zápůjčky přesahuje částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v 
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každém jednotlivém případě; to neplatí pro smlouvy uzavírané v rámci Skupiny 

ČEZ;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) uzavření smlouvy, na základě které má být majetek společnosti zatížen zástavním 

právem, předkupním právem, věcným břemenem anebo jiným věcným právem třetí 

osoby; ------------------------------------------------------------------------------------- 

h) převzetí či přistoupení k dluhu či poskytnutí ručitelského či jiného obdobného 

prohlášení za dluhy třetí osoby; ------------------------------------------------------------- 

i) prominutí dluhu převyšujícího částku 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun 

českých) v souhrnu u jednoho subjektu; --------------------------------------------------- 

j) uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek v 

hodnotě více než 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém 

jednotlivém případě; -------------------------------------------------------------------------- 

k) nájmu nebo pachtu nemovitého majetku a/nebo movitého majetku na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 6 (slovy: šest) měsíců nebo na dobu určitou 

delší než 1 (slovy: jeden) rok, pokud hodnota nájmu nebo pachtovného za jeden 1 

(slovy: jeden) rok převyšuje 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v 

každém jednotlivém případě; ---------------------------------------------------------------- 

l) uzavření smlouvy o poskytnutí reklamy, pokud celková hodnota plnění za 1 (slovy: 

jeden) kalendářní rok převyšuje v souhrnu 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun 

českých); -------------------------------------------------------------------------- 

m) uzavření smlouvy s akcionáři a/nebo s akcionářem majetkově propojenými subjekty 

a/nebo s osobami blízkými ve smyslu § 22 občanského zákoníku k akcionáři; to 

neplatí pro smlouvy uzavírané se subjekty ze Skupiny ČEZ;------------ 

n) schválení pravidel pro činnost Investičního výboru, včetně jejich změn;-------------- 

Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané 

hodnoty), je-li aplikováno. ----------------------------------------------------------------------- 

6. Představenstvo si musí vyžádat stanovisko dozorčí rady k: -------------------------------------- 

a) záměru svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání; --------------------- 

b) podkladovým materiálům pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů 

usnesení; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) návrhu koncepce podnikatelské činnosti, ročního rozpočtu a podnikatelského plánu 

společnosti a jejich změny; ------------------------------------------------------------------- 

d) návrhu určení působnosti a zodpovědnosti v určité části obchodního vedení 

jednotlivých členů představenstva; --------------------------------------------------------- 

e) návrhu provedení zásadních změn organizace společnosti; ----------------------------- 

f) návrhu zástupců společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost 

majetkovou účast; ----------------------------------------------------------------------------- 

g) poskytnutí daru společností, pokud hodnota daru převyšuje 100.000,-- Kč (slovy: sto 

tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě; --------------------------------- 

h) návrhu zřídit další fondy společnosti a pravidlům pro jejich použití. ------------------ 

7. Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména: --------------------------------------- 

a) pravidelně o průběžných výsledcích hospodaření společnosti, počtu a hodnotě 

smluv uzavřených na další období a o významných obchodních případech; ---------
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----------------------------------- 

b) o významných smlouvách uzavřených nad rámec běžného obchodního styku, pokud 

k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; ------------------------------------ 

c) o smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli, jejichž hodnota za dobu plnění 

smlouvy přesahuje 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) v každém 

jednotlivém případě nebo v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou za 4 

(slovy: čtyři) roky, pokud k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; ------------- 

d) o smlouvách, na jejichž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek v hodnotě 

více než 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v každém jednotlivém 

případě, pokud k nim nedala dozorčí rada předchozí souhlas; ----------- 

e) o prominutí dluhu společností jako věřitelem, pokud k němu nedala dozorčí rada 

předchozí souhlas; ---------------------------------------------------------------------------- 

f) o postoupených pohledávkách společností jako postupitelem, pokud k nim nedala 

dozorčí rada předchozí souhlas; ------------------------------------------------------------- 

g) o poskytnutých darech společností jako darujícím, pokud k nim nedala dozorčí rada 

stanovisko; ------------------------------------------------------------------------------- 

h) o změnách organizačního řádu a podpisového řádu společnosti, pokud nastanou; 

i) pravidelně o mzdovém a personálním vývoji ve společnosti; -------------------------- 

j) na vyžádání dozorčí rady o všech přehledech provedených nákupů společností, 

fakturaci obdržené a vystavené společností, přijatých a vydaných platbách 

společností a pohledávkách po splatnosti. ------------------------------------------------- 

Hodnoty uvedené v tomto odstavci v korunách českých jsou bez DPH (daně z přidané 

hodnoty), je-li aplikováno. ----------------------------------------------------------------------- 

8. Představenstvo je povinno předkládat dozorčí radě: ---------------------------------------------- 

a) k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní 

závěrku, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) k přezkoumání návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu 

na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém, ------------------------------- 

c) k přezkoumání návrh na úhradu ztráty, ---------------------------------------------------- 

d) k přezkoumání zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, 

dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od 

skončení účetního období, --------------------------------------------------------------- 

e) k projednání výroční zprávu společnosti. ------------------------------------------------ 

 

Článek 12 

 Jednací řád představenstva  

Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva, který upraví zejména podrobnosti o 

svolávání představenstva k zasedání, jakož i o jednání a rozhodování představenstva, a 

případné ustavení tajemníka představenstva. Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje 

souhlas všech členů představenstva. --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 
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Článek 13 

Investiční výbor 

Představenstvo zřizuje Investiční výbor jako svůj poradní orgán v oblastech projektování 

a realizační činnosti Společnosti. Pravidla Investičního výboru stanoví Představenstvo po 

předchozím schválení pravidel dozorčí radou. ---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

Článek 14 

Složení a ustavení představenstva a funkční období členů představenstva 

1. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu 

představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. ------------------------------------------- 

3. Funkční období člena představenstva je 10 (slovy: deset) let. ----------------------------------- 

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným 

představenstvu. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen představenstva na 

vědomí též valné hromadě nebo všem akcionářům. Člen představenstva nesmí ze své funkce 

odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení člena představenstva z 

funkce projedná představenstvo na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení 

oznámení. Dnem projednání odstoupení v představenstvu zaniká funkce odstupujícího 

člena představenstva, pokud představenstvo na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku 

funkce. Pokud představenstvo odstoupení neprojedná do 1 (jednoho) měsíce po doručení 

oznámení, funkce člena představenstva končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce po doručení 

oznámení o odstoupení. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na 

zasedání představenstva, končí jeho funkce uplynutím 1 (jednoho) měsíce po takovém 

oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 

Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena představenstva 

odvolat kdykoliv. -------------------------------------------------------------  

Článek 15 

Svolávání zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jedenkrát měsíčně. ----------- 

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou 

poštou. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva svolává zasedání místopředseda 

představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva. V pozvánce 

musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Způsob 

svolání zasedání představenstva upravuje jednací řád představenstva. ------------------------- 

3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání představenstva s využitím technických 

prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, 

Skype, Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (SMS, MMS, apod.) 

či formou korespondenčního hlasování. -------------------------------------------------------------

------------ 
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4. Předseda svolá zasedání představenstva tak, aby se toto konalo nejpozději do 7 (slovy: 

sedmi) dnů od doručení žádosti, vždy požádá-li jej o to kterýkoli ze členů představenstva 

nebo dozorčí rada. Jsou-li na zasedání představenstva všichni jeho členové, mohou se vzdát 

práva na řádné svolání zasedání představenstva. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze 

zasedání představenstva. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 16 

Zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá zpravidla v sídle společnosti. --------------------------------------------- 

2. Povinnost účasti na zasedání představenstva má každý člen představenstva. Zasedání se 

účastní také tajemník představenstva, pokud je do funkce ustaven. ---------------------------- 

3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy ostatních orgánů 

společnosti, popř. další osoby. ----------------------------------------------------------------------- 

4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda 

nebo pověřený člen představenstva. ----------------------------------------------------------------- 

5. Jednání představenstva se řídí schváleným jednacím řádem představenstva. ----------------- 

6. O průběhu zasedání představenstva pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. 

Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si představenstvo zapisovatele z přítomných členů 

představenstva. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a 

jmenovitě, kteří členové představenstva hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se 

hlasování zdrželi, a důvody, pokud je sdělili. U neuvedených členů představenstva se má 

za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. 

Přílohou zápisu je seznam přítomných. ------------------------------------------------------------- 

Článek 17 

Rozhodování představenstva 

 

1. Představenstvo je způsobilé usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při 

rozhodování má každý z členů představenstva jeden hlas. -----------------------------------  

2. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů (tedy 

většinou z počtu členů představenstva stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy představenstva. ---------------------------------------------------- 

3. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo 

s využitím technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí 

představenstva mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů 

představenstva. Vyjádření členů představenstva se způsobem rozhodování mimo zasedání 

a k návrhu rozhodnutí představenstva musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a 

prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí 

představenstva musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. -----------

------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Při rozhodování představenstva mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda 

představenstva, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. ---------- 

 

 

Článek 18 

 Povinnosti členů představenstva  

1. Vztah mezi členem představenstva a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o 

výkonu funkce uzavřená mezi nimi. ----------------------------------------------------------------- 

2. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je 

rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -------------------------------- 

3. Člen představenstva je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen 

představenstva je povinen upozornit na konkurenční jednání při své volbě nebo vznikla-li 

tato skutečnost později, písemně dopisem adresovaným představenstvu, které jej zařadí na 

pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání 

povolit, jinak platí, že je zakázáno. ------------------------------------------------------------------ 

4. Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 

představenstva a dozorčí radu, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů jeho, 

osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. - 

5. Člen představenstva je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 

představenstva a dozorčí radu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané 

hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva 

uzavřena. To platí také tehdy, pokud má společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit jej nebo 

se stát jejich spoludlužníkem. ----------------------------------------------------- 

 

Článek 19 

Postavení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti. ------------------------------------------------------- 

2. Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v souladu se 

schválenou koncepcí podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo 

vykonává svoji působnost. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své působnosti nahlížet do 

obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené 

údaje. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. - 

3. Dozorčí radě přísluší přezkoumávat: ---------------------------------------------------------------- 

a) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, ------- 

b) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení 

výše a splatnosti dividend i tantiém, ------------------------------------------------------- 

c) návrh na úhradu ztráty, ---------------------------------------------------------------------- 

d) zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada 
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danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců od skončení 

účetního období, ------------------------------------------------------------------------------ 

a předkládat k těmto záležitostem své vyjádření valné hromadě. ------------------------------ 

4. Dozorčí radě dále přísluší projednávat: ------------------------------------------------------------- 

a) průběžné výsledky hospodaření společnosti, --------------------------------------------- 

b) výroční zprávu společnosti. ----------------------------------------------------------------- 

5. Dozorčí radě přísluší kontrolovat: ------------------------------------------------------------------ 

a) plnění schváleného ročního rozpočtu a podnikatelského plánu společnosti. ------------ 

6. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy 

k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 11 odst. 5 těchto 

stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 11 odst. 6 

těchto stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Nedá-li dozorčí rada souhlas představenstvu k jednání za společnost nebo zakáže-li 

představenstvu určité právní jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou 

újmu způsobenou společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného 

hospodáře. ------------------------------------------------------------------------------------ 

9. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas 

nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do pěti dnů ode dne doručení žádosti 

předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené pětidenní lhůtě 

nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné 

stanovisko. ------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 20 

Jednací řád dozorčí rady 

Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, který upraví zejména podrobnosti o 

jejím svolávání k zasedání i o jejím jednání a rozhodování a případné ustavení tajemníka 

dozorčí rady. Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady. 

--------------- 

Článek 21 

Složení a ustavení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady 

1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu dozorčí 

rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let. -------------------------------------- 

3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí 

radě. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen dozorčí rady na vědomí též valné 

hromadě nebo všem akcionářům. Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, 
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která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce projedná dozorčí rada na svém 

nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení 

zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada na jeho žádost 

neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud dozorčí rada odstoupení neprojedná do 1 

(jednoho) měsíce po doručení oznámení, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím 1 

(jednoho) měsíce po doručení oznámení. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své 

odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí funkce uplynutím (1) jednoho měsíce po 

takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 

Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena dozorčí rady odvolat 

kdykoliv. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 22 

Svolávání zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.  -----------------------------  

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou 

poštou. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady svolává zasedání místopředseda 

dozorčí rady. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení 

a program jednání. Způsob svolání zasedání dozorčí rady upravuje jednací řád dozorčí rady. 

Jsou-li na zasedání dozorčí rady všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání 

zasedání dozorčí rady. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze zasedání dozorčí rady.---------

---------------------------------------------------------------------------------------------.--------- 

3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, 

a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, Skype, 

Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (SMS, MMS, apod.) či 

formou korespondenčního hlasování. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

4. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady tak, aby se toto konalo nejpozději do 10 

(slovy: deseti) dnů od doručení žádosti, vždy pokud jej o to požádá: ----------------------- 

a) některý ze členů dozorčí rady, -------------------------------------------------------------- 

b) představenstvo, -------------------------------------------------------------------------------- 

c) písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvede řádný důvod, proč má být 

dozorčí rada svolána a co má projednat. --------------------------------------------------- 

 

Článek 23 

Zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle společnosti. ------------------------------------------------ 

2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby. Celého zasedání 

dozorčí rady se účastní také tajemník dozorčí rady, pokud je do funkce ustaven. ------------ 

3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda a 

v případě rovněž jeho nepřítomnosti dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady. ------------- 

4. Jednání dozorčí rady se řídí schváleným jednacím řádem dozorčí rady. ----------------------- 
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5. O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. 

Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si dozorčí rada zapisovatele ze svých přítomných 

členů. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a jmenovitě, kteří 

členové dozorčí rady hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi,  

a důvody, pokud je sdělili. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je 

seznam přítomných.  U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí 

rozhodnutí. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 24 

Rozhodování dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při 

rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. ------------------------------------------ 

2. Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů (tedy většinou 

z počtu členů stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

dozorčí rady. --------------------------------------------------------------------------- 

3. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí dozorčí 

rady mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady. 

Vyjádření členů dozorčí rady se způsobem rozhodování mimo zasedání a k návrhu 

rozhodnutí dozorčí rady musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným 

způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí dozorčí rady 

musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -------------------------------- 

4. Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda dozorčí 

rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. ---------------------- 

Článek 25 

 Povinnosti členů dozorčí rady  

1. Vztah mezi členem dozorčí rady a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o 

výkonu funkce uzavřená mezi nimi. ----------------------------------------------------------------- 

2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře. Je 

rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -------------------------------- 

3. Člen dozorčí rady je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen 

dozorčí rady je povinen upozornit na konkurenční jednání při své volbě nebo vznikla-li tato 

skutečnost později, písemně dopisem adresovaným představenstvu, které jej zařadí na pořad 

jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, 

jinak platí, že je zakázáno. ------------------------------------------------------------------ 

4. Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady 

a valnou hromadu, že může dojít při výkonu jejich funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu 
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blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. -------- 

5. Člen dozorčí rady je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 

dozorčí rady a valnou hromadu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo 

ovládané hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má 

být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má společnost zajistit dluh těchto osob, 

utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem. ----------------------------------------------------- 

 

Článek 26 

Zastupování společnosti a podepisování  

1. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva s jedním členem 

představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Společnost může též písemně zmocnit třetí osobu, aby ji zastupovala, přičemž k udělení 

zmocnění se vyžaduje podpis alespoň dvou členů představenstva. ----------------------------- 

3. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové 

představenstva svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních 

údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. ------------- 

4. Společnost zastupují a za ni podepisují taktéž jiné osoby na základě písemné plné moci. 

Podepisují se tak, že obchodní firmě připojí svoje jméno, příjmení, právní důvod 

jednatelského (zástupčího) oprávnění a podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu 

jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. ---------------------- 

5. Člen představenstva může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to pouze 

v případě, byl-li společností zmocněn jen k určitému právnímu jednání. Takto zmocněný 

člen představenstva nemůže být tím, který za společnost toto zmocnění uděluje. ------------ 

6. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti 

v rozsahu oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými 

vnitřními normativními a organizačními akty společnosti (organizačním řádem, 

podpisovým řádem apod.), nebo rozsahem uděleného pověření. Podepisují se tak, že k 

obchodní firmě připojí svůj podpis a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou 

funkci. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje 

neplatnost právního jednání. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 26 

Oznamování a zveřejnění 

1. Skutečnosti, o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být 

uveřejněny, společnost uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a na dalších 

místech určených zákonem nebo stanovami. ------------------------------------------------------- 

2. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku. --- 

3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společnosti, 

popř. na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci. ------------------------------ 
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Článek 27 

Závěrečná ustanovení 

1. V otázkách neupravených těmito stanovami platí příslušná ustanovení zákona o 

obchodních korporacích a dalších právních předpisů. ------------------------------------------- 

 

 



1 | S t r á n k a  

Zápis č.05/2021 

 

 

Zápis č. 05/2021 ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 8. 9. 2021 
 
Datum konání:  8. 9. 2021 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

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

Předseda kontrolního výboru Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. se nemohl schůze zúčastnit. Pověřil proto jejím 
vedením Ing. Petra Smrčka. Ten schůzi KV ZMH oficiálně zahájil sdělením této skutečnosti. 
V době zahájení bylo přítomno 7 členů kontrolního výboru.                                
                                                                                                                                           KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 04/2021 ze schůze KV ZMH 
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost září – říjen 2021 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování o schválení programu: 

Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV hlasovalo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

                                                                                                                                      Program byl schválen. 
 
2. Kontrola Zápisu č. 04/2021 ze schůze KV ZMH 

Ing. Petr Smrček vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 04/2021 ze schůze 
KV ZMH ze dne 11. 8. 2021. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 
podle zák. č. 250/2000 Sb. - Oblast sportovní 
Kontrolní skupina:            MUDr. Radomil Schreiber  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                Mgr. Gustav Dytko 
                                             Ing. Josef Olšar 
                                             Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
Volejbalová akademie mládeže – kontrola provedena, čeká na vyjádření vedoucího odboru OŠK. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úkol trvá. 
 
Vedení a plnění závěrů valných hromad  
Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrola byla provedena dne 30. 8. 2021. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 6/2021 byl řádně předložen.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   Úkol splněn. 
 
 
Usnesení č. 3201/69RM/2021 – „Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb 
metodou EPC“ - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
Kontrola byla provedena dne 30. 8. 2021. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 7/2021 byl řádně předložen.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   Úkol splněn. 
 
 



2 | S t r á n k a  

Zápis č.05/2021 

 

 
4. Kontrolní činnost září – říjen 2021 

 
Vedení agendy komisí RMH 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Marcel Molnár 
                                   Ing. Josef Olšar 
      
5. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,45 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na září – říjen 2021 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  

dne 13. října 2021 od 16:30 hod. 

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

V Havířově dne 13. 9. 2021, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………….………… 

                  Ing. Petr Smrček 
člen KV ZMH pověřený předsedou KV ZMH 
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Zápis č. 06/2021 ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 13. 10. 2021 
 
Datum konání:  13. 10. 2021 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

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

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
V době zahájení bylo přítomno 7 členů kontrolního výboru. 
                                                                                                                                           KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 05/2021 ze schůze KV ZMH 
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost říjen – listopad 2021 
- Žádost Bc. Martina Cyže o prošetření postupů participativního rozpočtu  
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování o schválení programu: 

Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV hlasovalo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

                                                                                                                                      Program byl schválen. 
 
2. Kontrola Zápisu č. 05/2021 ze schůze KV ZMH 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 05/2021 ze schůze 
KV ZMH ze dne 8. 9. 2021. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 
podle zák. č. 250/2000 Sb. - Oblast sportovní 
Kontrolní skupina:            MUDr. Radomil Schreiber  - vedoucí  kontrolní skupiny 
                Mgr. Gustav Dytko 
                                             Ing. Josef Olšar 
                                             Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
Volejbalová akademie mládeže – kontrola provedena, čeká na vyjádření vedoucího odboru OŠK. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úkol trvá. 
 
Vedení agendy komisí RMH 
Kontrola byla provedena dne 4. 10. 2021. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 7/2021 byl řádně předložen.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   Úkol splněn. 
 
 
4. Kontrolní činnost říjen – listopad 2021 

 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města 
Domov seniorů Havířov 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Mgr. Gustav Dytko 
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Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města 
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Marcel Molnár 
 
5. Žádost Bc. Martina Cyže o prošetření postupů participativního rozpočtu 

Členové KV ZMH byli seznámeni s žádostí Bc. Martina Cyže o prošetření postupů projednávání návrhů 
participativního rozpočtu v rámci nastavených procesů dle schválených Zásad participativního rozpočtu města 
Havířova ze dne 15.9.2021, který byl adresován KV ZMH. 
Předseda KV ZMH navrhl, v souladu se statutem a jednacím řádem KV ZMH, aby byla výše uvedená žádost 
předložena na zasedání ZMH dne 13.12.2021, aby ZMH pověřilo KV ZMH prošetřením uvedené žádosti mimo 
plán kontrolní činnosti na rok 2021. 
Všichni přítomní členové KV ZMH s návrhem souhlasili a následně proběhlo hlasování. 
 

Hlasování o předložení žádosti Bc. Martina Cyže o prošetření postupů participativního rozpočtu ZMH: 
Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV hlasovalo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

                                                                                                                                                                                Schváleno. 
 
 
      
6. RŮZNÉ a závěr 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. poděkoval Ing. Petru Smrčkovi za vedení minulé schůze KV ZMH. 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,55 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na říjen – listopad 2021 
3. Předložení žádosti Bc. Martina Cyže o prošetření postupů participativního rozpočtu ZMH 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  

dne 10. listopadu 2021 od 16:30 hod. 

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

V Havířově dne 14. 10. 2021, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
     Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
               předseda KV ZMH 
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Zápis č. 07/2021 ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 10. 11. 2021 
 
 
Datum konání:  10. 11. 2021 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

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

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
V době zahájení bylo přítomno 7 členů kontrolního výboru. 
                                                                                                                                           KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 06/2021 ze schůze KV ZMH  
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost listopad – prosinec 2021 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování o schválení programu: 

Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV hlasovalo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

                                                                                                                                      Program byl schválen. 
 
 
2. Kontrola Zápisu č. 06/2021 ze schůze KV ZMH 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 06/2021 ze schůze 
KV ZMH ze dne 13. 10. 2021. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 
podle zák. č. 250/2000 Sb. - Oblast sportovní, Volejbalová akademie mládeže 
MUDr. Radomil Schreiber, vedoucí kontrolní skupiny, potvrdil, že souhlasí s vyjádřením Ing. Marcely Kasalíkové, 
vedoucí OŠK, ze dne 29.9.2021 k dané kontrole. 
Zápis z kontroly č. 12/2020 bude předložen na příští schůzi KV ZMH. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Úkol splněn. 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města, Domov seniorů Havířov 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Mgr. Gustav Dytko 
                                                                                                                                                                   Úkol trvá. 
 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města SANTÉ - centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Marcel Molnár 
                                                                                                                                                                   Úkol trvá. 
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4. Kontrolní činnost listopad – prosinec 2021 

Usn. č. 3583/76RM/2021 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023 – vyhodnocení 
nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
      Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                   Ing. Petr Smrček 
 
      
5. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,45 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na listopad – prosinec 2021 

 
 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  

dne 8. prosince 2021 od 16:30 hod. 

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

V Havířově dne 18. 11. 2021, Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
     Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
               předseda KV ZMH 
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Záznam o výsledku kontroly č.6/2021 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 
Předmět kontroly:  VEDENÍ AGENDY VALNÝCH HROMAD 

                                                Technické služby Havířov, a.s.                                                                        

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolovaný odbor:  odbor právních služeb Magistrátu města Havířova 

     

Kontrola provedena dne: 30. srpna 2021 

    začátek v 14:30 hod.  konec 15:00 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2021. 

 

Kontrolu provedl: pracovní skupina:   

                                                Ing. Karel Žák, vedoucí pracovní skupiny 

                                                Marcel Molnár 

                                                René Pustějovský.  

 

Obsah kontroly: Byla kontrolována agenda valné hromady městské obchodní společnosti TSH, a.s.   

v součinnosti s Mgr. Šárkou Škopkovou. 

Spis a veškerá agenda je založena na odboru právních služeb MMH.  

Byl kontrolován soulad mezi usneseními RMH a ZMH a podklady z jednání valných hromad. 

 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

Kontrola provedena u těchto dokumentů: 

 

1. Výpis z usnesení 63. schůze RMH, konané dne 15.2.2021 

2872/63RM/2021 – Technické služby Havířov, a.s. – příprava valné hromady –          

.            Žádost o svolání  VH – odesláno 22.2.2021 

 

2. Vypracování a předání pozvánky na VH společnosti TSH, a.s. dne 24.5.2021 – doručeno do 

kanc. primátora dne 20.4.2021 

 

3. Uveřejnění pozvánky na VH společnosti na internetových stránkách společnosti – splněno 

6.4.2021 

 

4. Předání podkladů k bodům 2 až 9 pořadu jednání VH v listinné i elektronické podobě na 

odbor kanceláře primátora – dodáno 17.5.2019 – splněno 

 
5. Doložen zápis z jednání valné hromady ze dne 24.5.2021, která byla předmětem 69. RMH: 

 

-  přijatá usnesení č. 

  

       3225/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti       

                                     valné hromady - volba orgánů a schválení pořadu jednání valné hromady  
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         3226/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                       valné hromady -  zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti    

                                       TSH a.s. a stavu jejího majetku za rok 2020 

 

          3227/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                         valné   hromady -  zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  a    

                                         vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou  

                                         ovládající osobou za rok 2020 

 

          3228/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                          valné hromady -  vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s.   

  

          3229/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                          valné hromady -  zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky  

                                          za rok 2020 a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky   

 

           3230/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                           valné hromady -  schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok     

                                           2020   

 

            3231/69RM/2021 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti   

                                          valné hromady -  rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok     

                                          2020 včetně stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu ze zisku 

- splněno v termínu 22.6.2021 

 

Závěr kontroly agendy VH TSH, a.s.:  

  

Kontrolou agendy VH TSH, a.s.  nebylo zjištěno žádné pochybení.  

 
V Havířově dne 30.8.2021  
Zapsal: Ing. Karel Žák 
 
 
Vyjádření vedoucího odboru právních služeb Magistrátu města Havířova:  
    

Bez připomínek. 

 

…………………………….. 

Mgr. Tomáš Kocián 
vedoucí odboru právních služeb 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
………………………                      …………………………                 ……………………….. 

Ing. Karel Žák             Marcel Molnár                               René Pustějovský 

člen KV ZMH                                   člen KV ZMH                                  člen KV ZMH 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x OPS 
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Záznam o výsledku kontroly č. 7 /2021 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 – 2022 

 
Předmět kontroly:  Vedení agendy komisí RMH                                                                                                                      

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolované osoby:  Mikulášová Vladimíra, odbor kancelář primátora MMH 

     

Kontrola provedena dne: 4. října 2021, začátek v 14:00 hod., konec 14:40 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2021. 

 

Kontrolu provedli: Ing. Karel Žák, vedoucí pracovní skupiny 

                                                Marcel Molnár  

                                                Ing. Josef Olšar 

 

Obsah kontroly: Byla kontrolována agenda vedení agendy komisí RMH včetně zápisů z jednání 

komisí s prezenčními listinami a jejich soulad se Statuty komisí za období roku 2020. 

Obsahem kontroly nebyly zápisy z občanských komisí. 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

Agenda vedena přehledně. S ohledem na covidovou situaci byla některá jednání orgánů realizována 

prostřednictvím per rollam. Na webových stránkách města nedohledány funkční přístupy na Statuty 

školské a zdravotní komise. Po upozornění Statuty doplněny. 

 

Závěr kontroly agendy komisí RMH:  

Doporučuje se doplnit příslušné Statuty a jednací řády o případnou variantu jednání per rollam, 

která bude v souladu se zákonem.  

Kontrolou agendy komisí RMH nebylo zjištěno žádné pochybení.  

 
 
Vyjádření vedoucí odboru KP: Bez připomínek. 
 
 
…………………………..………..   
           Bc. Lenka Frídlová 
vedoucí odboru kancelář primátora 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Karel Žák                                      Marcel Molnár 

člen Kontrolního výboru ZMH                                             člen Kontrolního výboru ZMH    

 

 

……………………………… 

Ing. Josef Olšar 
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Záznam o výsledku kontroly č.7/KPU/2021 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení  RMH (měsíční periodická kontrola) 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů 

(jednotlivých usnesení) z materiálu tabulky kontroly plnění usnesení, 

předkládaného na každé schůzi RMH a zpracovávaného na základě 

předložených podkladů od jednotlivých odborů MMH   

 

Kontrola plnění usnesení RMH :     

 

Číslo:        3201/69RM/2021 

Název:                                       „Administrace zadávacího řízení na výběr poskytovatele        

                                                            Energetických služeb metodou EPC“ -  zahájení zadávacího      

                                                            řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. 

                                                                                                                       

Kontrolu provedli:  Ing. Karel Žák, Ing. Petr Smrček, Marcel Molnár 

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   30. 8. 2021, čas 14.00 – 14.30 hod.                                                      

Kontrolovaný odbor: Odbor komunálních služeb (OKS) 

 

Kontrolou bylo zjištěno: V předmětné věci byly předloženy odborem komunálních služeb podklady z 

jednání rady města dne 24.5.2021, ze kterého vzešlo kontrolované usnesení. Ke kontrole splnění 

usnesení byly následně doloženy příslušné podklady včetně zpracované výzvy k podání nabídky                 

a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Administrace zadávacího řízení na výběr 

poskytovatele energetických služeb metodou EPC“ ze dne 25.5.2021, která byla s podpisem náměstka 

primátora pro ekonomiku a správu majetku odeslána vybraným pěti dodavatelům dne 27.5.2021. Tímto 

bylo příslušné usnesení splněno.  

                                                  

Závěr kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno pochybení. 

 

Vyjádření ke zjištění: Bez připomínek. 

 

…………………..………………… 

Ing. Iveta Grzonková, vedoucí OKS 

 

 

Podpisy členů KV ZMH: 

 

 

 

………………………….                  …………………………….              …………………….………   
Ing. Karel Žák                                       Ing. Petr Smrček                                   Marcel Molnár 
člen Kontrolního výboru ZMH               člen Kontrolního výboru ZMH                člen Kontrolního výboru ZMH 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt – OKS 
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