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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
přijatých na 26. zasedání ZMH, konaném dne 20.06.2022 

 

871/26ZM/2022 - Schválení předsednictva 26. zasedání ZMH, konaného dne 20. června 2022  

 

872/26ZM/2022 - Schválení programu 26. zasedání ZMH, konaného dne 20. června 2022 

 

873/26ZM/2022 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 26. zasedání ZMH,  

konaného dne 20. června 2022 

 

874/26ZM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 25. dubna 2022 

 

875/26ZM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 26. ZMH 

 

876/26ZM/2022 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově 

    

877/26ZM/2022 - Finanční zajištění veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“ 

 

878/26ZM/2022 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitého majetku města  

a jeho finanční zajištění 

 

879/26ZM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město, rozšíření 

 

880/26ZM/2022 - Spoluvlastnické podíly na pozemcích v k. ú. Horní Dolce, k. ú. Jaroměř, 

záměr prodeje  

 

881/26ZM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1143/8, k. ú. Bludovice 

 

882/26ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá 

 

883/26ZM/2022 - Přijetí daru - pozemku parc. č. 2230/65, k. ú. Havířov-město  

pro výstavbu parkoviště 

 

884/26ZM/2022 - Zřízení práva stavby k částem pozemků ve vlastnictví města 

 

885/26ZM/2022 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1195/169, k. ú. Prostřední Suchá 

 

886/26ZM/2022 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2021 a účetní závěrka  

města Havířova sestavená k 31. 12. 2021 

 

887/26ZM/2022 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 46. – 80.  

 

888/26ZM/2022 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

889/26ZM/2022 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023 

 

890/26ZM/2022 - Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova do roku 2027  

s analýzou financí a ratingem 

 

891/26ZM/2022 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu  

J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí 



 
Usnesení z 26. zasedání ZMH 

konaného dne 20.06.2022 

3 

892/26ZM/2022 - Návrh změny výdajů na položce „Opravy a udržování“ v rámci schváleného  

rozpočtu OŠK na rok 2022 a zařazení realizace stavby 

 

893/26ZM/2022 - Uzavření smluv o centralizovaném zadání veřejné zakázky na outsourcing  

pro MŠ a zajištění financování  

 

894/26ZM/2022 - Koncepce rozvoje školství statutárního města Havířov na období 2022–2030 

 

895/26ZM/2022 - Zvýšení a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2022  

      

896/26ZM/2022 - Změna účelu schváleného investičního příspěvku – ZŠ Mládežnická Havířov 

     

897/26ZM/2022 - Změna výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku  

- ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

 

898/26ZM/2022 - Návrh na poskytnutí dotace – sportovní oblast 

 

899/26ZM/2022 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2022 – 2. dotační kolo 

 

900/26ZM/2022 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby  

města Havířova 

 

901/26ZM/2022 - Souhlas s podpisem Smlouvy o převodu činností, práv, povinností, závazků  

a převodu movitých věcí - středisko Rehabilitace 

 
902/26ZM/2022 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a o zabezpečení  

veřejného pořádku 
 

903/26ZM/2022 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
904/26ZM/2022 - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci  

Fondu mikroprojektů  
  

905/26ZM/2022 - ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 4.5.2022  

 

906/26ZM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané  

dne 3.6.2022  

 

907/26ZM/2022 - CEVYKO a.s. – rozhodnutí o osobě náhradníka na valné hromady 

společnosti 

 

908/26ZM/2022 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 22.6.2022 

 

909/26ZM/2022 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH  
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U S N E S E N Í 
z 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 20.06.2022 

 

871/26ZM/2022 - Schválení předsednictva 26. zasedání ZMH, konaného dne 20. června 2022_  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20. 

června 2022 

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  

 

 

872/26ZM/2022 - Schválení programu 26. zasedání ZMH, konaného dne 20. června 2022_____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne  

20. června 2022 dle přílohy. 

 

 

873/26ZM/2022 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 26. zasedání ZMH,  

konaného dne 20. června 2022_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 20. června 2022  

 

Mgr. Šárku SUCHÁNKOVOU (HpH) 

Mgr. Martina RÉDRA (Piráti) 
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874/26ZM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 25. dubna 2022 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 25. dubna 2022 

 

 

875/26ZM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 26. ZMH________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

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

774/22ZM/2021 Návrh na poskytnutí investiční dotace – SK vzpírání Baník 

Havířov z.s. 

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

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

727/21ZM/2021 Směna a prodej části pozemku parc. č. 427, k. ú. Bludovice            

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

nemovitostí 

828/24ZM/2022 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 

Havířova na rok 2022 

845/25ZM/2022 Prodej pozemku parc. č. 1325/19, k. ú. Prostřední Suchá 

848/25ZM/2022 Prodej části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá 

856/25ZM/2022 Smlouva o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ 

858/25ZM/2022 Žádost o změnu v projektu „26 let spolupráce měst 

Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov“ 

863/25ZM/2022 Zápůjčka ze sociálního fondu 

868/25ZM/2022 Písemnost adresovaná zastupitelstvu 
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876/26ZM/2022 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově______________________ 

    

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

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

a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období  

leden - duben 2022 dle důvodové zprávy  

 

s c h v a l u j e  

 

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

veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov 

 

1. ve výši 852 800,- Kč 

    na úhradu vybudování dohlížecích pracovišť včetně přivedení signálu  

pro umožnění aktuálního a následného vstupu pro OO PČR 1 a PČR 3  

do městského kamerového a dohlížecího systému MP Havířov  

 

2. ve výši 257 000,- Kč 

    na zakoupení 6 ks otočných terčů včetně řídící jednotky jako výměnu  

za nefunkční a neopravitelné stávající terče na střelnici MP Havířov   

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení 

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

Havířově do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2022  

 

 

877/26ZM/2022 - Finanční zajištění veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

navýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 Městské policii Havířov z Fondu rezerv  

a rozvoje (FRR) o částku 900 000,00 Kč na nákup výpočetní techniky v rámci 

řízeného projektu transformace ICT infrastruktury MMH 

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené navýšení z Fondu rezerv a rozvoje  

do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2022  
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878/26ZM/2022 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitého majetku města  

a jeho finanční zajištění_____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

budoucí finanční zajištění veřejné zakázky „Dodání a implementace nového 

informačního systému pro MP Havířov“ v následujícím roce 

 

u d ě l u j e  

 

v souladu s článkem III odst. 3. bodem 3.2. Zásad hospodaření s majetkem města  

zn. ZS/7/ZMH/2014 předběžný souhlas s nabytím do majetku města  

 

u k l á d á  

 

zapracování do návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023 do výdajové části 

rozpočtu městské policie (OJ 12) finanční prostředky ve výší 2 000 000,00 Kč  

na realizaci veřejné zakázky „Dodání a implementace nového informačního 

systému pro MP Havířov“ 

          Z: ředitel MP 

          T: 09/2022 

 

 

879/26ZM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město, rozšíření 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, zahrada o výměře 28 m2,  

k. ú. Havířov-město, z vlastnictví statutárního města Havířova do vlastnictví 

manželů R. N. a M. N., bytem …………………….., za účelem rozšíření zahrady 

 

 

880/26ZM/2022 - Spoluvlastnické podíly na pozemcích v k. ú. Horní Dolce, k. ú. Jaroměř, 

záměr prodeje____________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabytí spoluvlastnických podílů ve výši 1/192 na pozemcích: 

- v k. ú. Horní Dolce parc. č. 2874/3, parc. č. 2887/10, parc. č. 2887/11,  

parc. č. 4411, parc.č. 4423, zapsané na LV č. 460 a parc. č. 2768/5,  

parc. č. 2768/7, parc. č. 4472, zapsané na LV č. 162 

- v k. ú. Jaroměř, parc. č. 2176, parc. č. 2177, zapsané na LV č. 6154 

do vlastnictví statutárního města Havířova na základě usnesení Okresního soudu 

v Karviné 36 D 2856/2021-80 ze dne 20. 12. 2021 
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s c h v a l u j e 

  

1. záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/192 na pozemcích parc.  

č. 2874/3, parc. č. 2887/10, parc. č. 2887/11, parc. č. 4411, parc. č. 4423, 

zapsaných na LV č. 460 a na pozemcích parc. č. 2768/5, parc. č. 2768/7, parc. 

č. 4472, zapsaných na LV č. 162, vše v k. ú. Horní Dolce, z vlastnictví 

statutárního města Havířova do vlastnictví společnosti UNIAGRO, s. r. o.,  

IČO: 47473878, se sídlem č. p. 48, 551 01 Zaloňov 

 

2. záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/192 na pozemcích parc.  

č. 2176, parc. č. 2177, zapsaných na LV 6154, k. ú. Jaroměř 

 

 

881/26ZM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1143/8, k. ú. Bludovice________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změny usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 296/10ZM/2019 ze dne 

16.12.2019 takto:  

- v bodě 1. se vypouští v první větě text „do doby vydání pravomocného  

stavebního povolení“ a dále se vypouští: 

písm. b) Budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné územní  

rozhodnutí ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této 

povinnosti ve stanovené lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS 

nebo uplatnění smluvní pokuty ve výši 50.000,00 Kč, 

písm. c) Budoucí kupující je povinen doručit městu pravomocné stavební  

povolení ve lhůtě do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této 

povinnosti ve stanovené lhůtě je důvodem k odstoupení města od BKS 

nebo uplatnění smluvní pokuty ve výši 50.000,00 Kč, 

písm. e) Budoucímu kupujícímu bude založeno právo v souladu se zákonem  

č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů provést výstavbu „EKO-

CENTRA“ na pozemku (souhlas se stavbou), a to na dobu časově 

neomezenou 

- bod 2. se nahrazuje tímto zněním: 2. uzavření kupní smlouvy s kupujícím panem  

Ľ. K. pro prodej pozemku parc. č. 1143/8, o výměře 551 m2, k. ú. Bludovice 

včetně všech součástí a příslušenství za těchto podmínek:   

a) kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 40 % kupní ceny  

do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy,  

b) návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán  

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

na vklad vlastnického práva kupujícím, 

c) zahájení užívání a provozování ekocentra na prodávaném pozemku bude 

realizováno do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí, 

d) prodávaný pozemek bude kupujícím užíván a provozován jako ekocentrum  

po dobu 5 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí, 
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e) v případě změny majetkových práv k prodanému pozemku, kupující převede  

všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy na nového 

nabyvatele majetkových práv, 

f) v případě porušení výše uvedených podmínek, může město od kupní smlouvy  

odstoupit a bude po kupujícím požadovat pozemek uvést do původního stavu, 

bez nároku na požadavek úhrady za zhodnocení pozemku 

  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy  

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru vyhotovit kupní smlouvu v souladu s tímto usnesením 

 

Z: vedoucí EO 

  T: 31.07.2022 

 

 

882/26ZM/2022 - Prodej části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

prodej části pozemku parc. č. 1952/4 o výměře cca 1 000 m2, k. ú. Dolní Suchá, 

z vlastnictví statutárního města Havířova do vlastnictví pana R. S.,  

bytem …………………….. a paní M. R., bytem …………………….., za účelem 

výstavby rodinného domu 

 

 

883/26ZM/2022 - Přijetí daru - pozemku parc. č. 2230/65, k. ú. Havířov-město  

pro výstavbu parkoviště____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

přijetí daru - nemovité věci z vlastnictví Moravskoslezského kraje,  

IČO: 70890692, v hospodaření organizace Nemocnice Havířov, příspěvková 

organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, a to: 

část pozemku parc. č. 2230/1 ostatní plocha v k. ú. Havířov-město, oddělenou  

dle geometrického plánu č. 2516-39/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 

08.03.2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2230/65 ostatní plocha  

o výměře 6404 m2, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,  

do vlastnictví statutárního města Havířova, za účelem vybudování a provozování 

veřejně přístupného parkoviště s tím, že dar začne sloužit jako veřejně přístupné 

parkoviště nejpozději do 3 let ode dne nabytí vlastnického práva vkladem práv  

do katastru nemovitostí, za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí 
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p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovací smlouvy  

                                                                                                            

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru předložit darovací smlouvu v souladu s tímto usnesením 

 

Z: vedoucí EO 

T: 31.07.2022 

 

 

884/26ZM/2022 - Zřízení práva stavby k částem pozemků ve vlastnictví města______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

         

pro realizaci stavby č. 19006 „Vstup do areálu MSH včetně zázemí pro venkovní 

sporty“ zřízení věcného práva stavby jako nemovité věci ve prospěch stavebníka 

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek, Havířov-Město, Astronautů 2,  

IČO: 66182697, k tíži pozemkům v katastrálním území Havířov-město  

ve vlastnictví statutárního města Havířova: 

parc. č. 2200, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

parc. č. 2201, ostatní plocha, ostatní komunikace  

parc. č. 2202, ostatní plocha, zeleň  

parc. č. 1233/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 1232,  ostatní plocha, zeleň  

parc. č. 1176,  ostatní plocha, ostatní komunikace  

v rozsahu stavby cca 663 m2, za účelem provedení výstavby, zřízení a užívání 

stavby stavebníkem, za podmínek: 

1. Právo stavby se zřizuje na dobu dočasnou a to 30 let ode dne právních účinků 

vkladu práva stavby do katastru nemovitostí. 

2. Právo stavby vzniká provedením vkladu práva stavby do katastru nemovitostí  

s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad práva stavby a končí uplynutím 

sjednané doby. 

3.  Stavební plat se stanovuje dle znaleckého posudku č. 614-26/2021 ze dne  

18.11.2021, na částku ve výši 43 420,00 Kč za rok trvání práva  

stavby + příslušná sazba DPH, stavební plat bude hrazen čtvrtletně ve výši 

10 855,00 Kč + příslušná sazba DPH.  

4. Stavební plat počínaje druhým rokem trvání práva stavby je město každoročně  

oprávněno navýšit o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněnou Českým 

statistickým úřadem za uplynulý rok, a to s účinností od 1. ledna běžného roku 

a stavebník je takto zvýšený stavební plat povinen městu uhradit. 

5. Stavební plat bude hrazen ode dne zahájení stavebních prací na stavbě. 

6. Stavebník se zavazuje zahájit stavební práce na stavbě nejpozději do dvou  

let ode dne vzniku práva stavby. 
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7. Stavebník se zavazuje, že vybuduje stavbu na své náklady, veškeré činnosti  

související se stavbou na pozemcích bude provádět na vlastní náklady, a to 

zejména včetně pořízení projektové dokumentace, veřejnoprávního povolení k 

provedení stavby, geometrického plánu se zaměřením skutečně provedené 

stavby, inženýrské činnosti, správních poplatků. 

8. Stavebník se zavazuje, že stavba bude provedena, dokončena a její užívání bude  

povoleno příslušným orgánem státní správy, pokud k jejímu užívání bude třeba 

tohoto povolení, nejpozději do čtyř let ode dne vzniku práva stavby. 

9. Stavebník se zavazuje, že bude provádět údržbu a opravy stavby na pozemcích,  

a to na své náklady. 

10. Stavebník má předkupní právo k pozemkům a město má předkupní právo  

k právu stavby. 

11. Právo stavby lze přenechat, zcizit či zatížit pouze s předchozím písemným  

souhlasem města. 

12. Právo stavby lze ukončit před uplynutím sjednané doby dohodou smluvních  

stran nebo výpovědí. 

13. Nejpozději poslední den trvání práva stavby je stavebník povinen předat městu  

pozemky a stavbu včetně všech dokumentů, které se jich týkají. 

14. Zánikem práva stavby se stavba stává součástí pozemků, tudíž vlastnictvím  

města.  

15. Při zániku práva stavby nevznikne městu povinnost dát stavebníkovi za stavbu  

jakoukoliv finanční náhradu.  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení 

věcného práva stavby 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru vyhotovit smlouvu o zřízení věcného práva stavby 

v souladu s tímto usnesením 

                                                                                                     Z: vedoucí EO 

                                                                                                     T: 30.09.2022 

 

 

885/26ZM/2022 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1195/169, k. ú. Prostřední Suchá_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemku parc. č. 1195/169, zastavěná plocha a nádvoří o výměře  

5 m2 v k. ú. Prostřední Suchá, z vlastnictví prodávajícího statutárního města 

Havířova do vlastnictví kupujícího S. T., bytem ……………………………..,  

za účelem majetkového vypořádání prodávaného pozemku pod částí stavby 

garáže, která je ve vlastnictví kupujícího 
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886/26ZM/2022 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2021 a účetní závěrka  

města Havířova sestavená k 31. 12. 2021______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1.  závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání  

města Havířova za rok 2021 v rozsahu příloh č. 1.–24.,32.,33. a v souladu  

s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,  

2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,  

v rozsahu příloh č. 25.–31.  

 

u k l á d á  

 

1. vedoucímu ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů  

právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2021  

ve výši 23 919 290,00 Kč na ZBÚ města   

                                                                                                            Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 30.06.2022 

 

2. řediteli TSH a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské  

činnosti (TSH a. s.) při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu  

za rok 2021 po zdanění ve výši 1 365 567,32 Kč 

   Z: vedoucí OKS 

   T: 30.06. 2022 

 

3. řediteli TSH a. s. realizovat převod daně z příjmů právnických osob  

z hospodářské činnosti (TSH a. s.) při provozování kanalizace pro veřejnou 

potřebu za rok 2021 ve výši 320 150,00 Kč 

   Z: vedoucí OKS 

   T: 30.06.2022 

 

4. řediteli TSH a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské  

činnosti (TSH a. s.) při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu za rok 2021 

po zdanění ve výši 77 406,79 Kč 

                         Z: vedoucí OKS 

   T: 30.06. 2022 

 

5. řediteli TSH a. s. realizovat převod daně z příjmů právnických osob  

z hospodářské činnosti (TSH a. s.) při provozování vodovodu pro veřejnou 

potřebu za rok 2021 ve výši 18 050,00 Kč 

   Z: vedoucí OKS 

   T: 30.06.2022 

 

6. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  

k 31. 12. 2021. 

   Z: vedoucí EO 

   T: 30.06.2022 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu  

o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31. 12. 2021 

 

 

887/26ZM/2022 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 46. – 80.___  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpis rozpočtových úprav III. na rok 2022, dle Přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 46. – 80., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 46. – 80. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2022: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 648 856,83 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 216 677,08 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 64 786,38 tis. Kč 

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

 tř. 4 - přijaté transfery 1 365 393,37 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 076 837,57 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 581 688,16 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 837,90 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 20 672,59 tis. Kč 

 odbor územního rozvoje 517 651,75 tis. Kč 

 odbor organizační 329 460,23 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 4 884,19 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 396 006,22 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 106 863,20 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 160 585,08  tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 44 727,00 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 495 149,41 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 257,74 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 209,84 tis. Kč 

 MŠ ČSA 963,67 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 86,00 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 396,87 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 341,90 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 MŠ Lípová 1 897,47 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 66,67 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 274,37 tis. Kč 

 MŠ Moravská 2 112,25 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 65,04 tis. Kč 
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 MŠ Okružní 2 155,82 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 61,77 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 3 006,54 tis. Kč 

        z toho: investiční příspěvek 89,54 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 408,40 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 292,07 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 50,00 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 038,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,40 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 114,70 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 862,57 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 363,60 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 200,07 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 830,94 tis. Kč 

 ZŠ 1. máje 4 124,08 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 145,08 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 11 160,76 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,84 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 518,94 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 174,04 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 3 588,34 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 133,64 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 3 689,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 115,68 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 2 757,73 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 69,94 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 3 115,33 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 217,31 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 205,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 74,84 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 494,61 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 97,71 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 529,33 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,04 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická  4 399,58 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 465,48 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 233,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 305,08 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11 668,43 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 138,54 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 310,84 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,14 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 139,76 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 78,11 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 1 298,64 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 4 592,61 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 122,21 tis. Kč 
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 ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 239,47 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 75 653,01 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 956,00 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 000,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových  

sociálních služeb Havířov 

27 457,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 63 144,58 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

76 456,97 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 15 027,37 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 71 899,00 tis. Kč 

III. Financování celkem +427 980,74 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +86 141,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -67 135,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +408 974,74 tis. Kč 

 

 

888/26ZM/2022 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky___________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu 

soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti: 

 

A. H. a J. L., …………………….…………….., 

Výše zápůjčky    20.000, - Kč 

Splatnost zápůjčky   18 měsíců 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku, podpisem smlouvy o zápůjčce 

           

          Z: vedoucí EO 

T: 7/2022 

 

 

889/26ZM/2022 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023_____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 

2023“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2023“, 

který je přílohou předkládaného materiálu.  
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890/26ZM/2022 - Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova do roku 2027  

s analýzou financí a ratingem________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

střednědobý výhled   rozpočtu   města   Havířova   do   roku   2027, dle důvodové 

zprávy a příloh.  

 

 

891/26ZM/2022 - Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu  

J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí___________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozhodnutí Rady města Havířova č. 4381/86RM/2022 ze dne 06.06.2022 

neschválit prominutí smluvní pokuty za prodlení s provedením stavby 

„Rekonstrukce obytného domu na ul. J. Gagarina 22-28, Havířov-Podlesí“  

dle Smlouvy o dílo č. 63/MRA/21 ze dne 10. 2. 2021, uplatněné vůči zhotoviteli 

STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,  

IČO: 25853473  

 

 

892/26ZM/2022 - Návrh změny výdajů na položce „Opravy a udržování“ v rámci schváleného  

rozpočtu OŠK na rok 2022 a zařazení realizace stavby___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

změnu výdajů na položce „Opravy a udržování“ v rámci schválených výdajů 

odboru školství a kultury na rok 2022 takto: 

 

I. 

odložení realizace stavby „ZŠ M. Kudeříkové – oprava soc. uzlů pavilon A“  

na rok 2023  

 

II. 

zařazení realizace stavby „Výměna vodovodního potrubí od vodovodní šachtice 

do objektu ZŠ K. Světlé Havířov“ v roce 2022 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2022 

snížení výdajové části odboru školství a kultury o 1 100 000,00 Kč 

 

                                  Z: vedoucí EO 

                                  T: září 2022 
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893/26ZM/2022 - Uzavření smluv o centralizovaném zadání veřejné zakázky na outsourcing  

pro MŠ a zajištění financování_______________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

I.  

budoucí finanční zajištění veřejné zakázky na outsourcing, a to na zajištění služeb 

a správy IT v celkové předpokládané výši 3 581 680,00 Kč včetně DPH  

pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov uvedené  

v příloze č. 1  

 

II. 

zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města na zajištění 

outsourcingu, a to na zajištění služeb a správy IT pro rok 2022 takto: 

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

ve výši 36 000,00 Kč  

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

ve výši 18 000,00 Kč 

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

IČO: 70958220 ve výši 18 000,00 Kč  

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

ve výši 18 000,00 Kč  

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

ve výši 36 000,00 Kč 

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

ve výši 18 000,00 Kč 

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

IČO: 61988588 ve výši 36 000,00 Kč 

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

IČO: 70958297 ve výši 36 000,00 Kč 

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

ve výši 54 000,00 Kč  

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

IČO: 70958246 ve výši 18 000,00 Kč  

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

ve výši 18 000,00 Kč  

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

ve výši 36 000,00 Kč 

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

ve výši 18 000,00 Kč 

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

IČO: 70958254 ve výši 18 000,00 Kč   

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

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 18 000,00 Kč  

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

ve výši 18 000,00 Kč  

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

příspěvková organizace, IČO: 70958203 ve výši 18 000,00 Kč 
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ukládá 

 

ekonomickému odboru: 

1. snížení výdajové části odboru školství a kultury pro rok 2022 o 432 000,00 Kč, 

2. zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2022 výše uvedené usnesení  

dle bodu II. 

3. zapracovat do návrhu rozpočtu města Havířova v letech 2023 až 2025 v rámci  

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem 

Havířov uvedeným v příloze č. 1 finanční prostředky na zajištění outsourcingu, 

a to na zajištění služeb a správy IT v předpokládané výši 895 420,00 Kč včetně 

DPH pro rok 2023, v předpokládané výši 895 420,00 Kč včetně DPH pro rok 

2024 a pro rok 2025 v předpokládané výši 895 420,00 Kč včetně DPH 

 

                                                                   

894/26ZM/2022 - Koncepce rozvoje školství statutárního města Havířov na období 2022–2030 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

Koncepci rozvoje školství statutárního města Havířov na období 2022–2030  

dle přílohy č. 1  

 

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury informovat ředitele škol a školského zařízení 

zřizovaných statutárním městem Havířov o schválení Koncepce školství 

statutárního města Havířov na období 2022–2030           

 

Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                                      T: červenec 2022 

 

 

895/26ZM/2022 - Zvýšení a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2022__________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkovým organizacím města: 

 

I. zvýšení příspěvku na provoz takto: 

 

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

IČO:48805424 na dofinancování mzdových nákladů vrátného  

ve výši 44 743,00 Kč 

 

2. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace,  

IČO: 75027577 na dofinancování mzdových nákladů školníka  

ve výši 108 303,00 Kč 
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3. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace,  

IČO: 70958165 na dofinancování mzdových nákladů školního psychologa  

ve výši 118 000,00 Kč 

 

4. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 na dofinancování mzdových nákladů 

v rámci pokračování projektu EEG Biofeeedback  

ve výši 7 500,00 Kč 

 

II. snížení příspěvku na provoz z důvodu změny pověřence ochrany osobních  

údajů takto: 

 

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

ve výši 7 000,00 Kč 

 

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

ve výši 7 000,00 Kč 

 

3. Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace, IČO: 70958203  

ve výši 7 000,00 Kč 

 

4. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271  

ve výši 20 000,00 Kč 

 

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

příspěvková organizace, IČO: 70958149  

ve výši 20 100,00 Kč 

 

6. Základní škole Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 10 500,00 Kč 

 

7. ASTERIX – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 ve výši 5 200,00 Kč 

 

 u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení a snížení příspěvků na provoz dle bodu 

 I.  a II. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2022 výše uvedeným příspěvkovým 

organizacím 

Z: vedoucí EO  

T: září 2022 
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896/26ZM/2022 - Změna účelu schváleného investičního příspěvku – ZŠ Mládežnická Havířov 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958114 změnu účelu schváleného 

jmenovitého investičního příspěvku roku 2022, a to takto:  

 

pořízení pánve pro školní kuchyni ve výši 150 000,00 Kč vč. DPH bude nahrazeno 

pořízením elektrického kotle ve výši 165 000,00 Kč vč. DPH s tím, že rozdíl ve 

výši 15 000,00 Kč bude dokryt z fondu investic příspěvkové organizace 

 

         

897/26ZM/2022 - Změna výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku  

- ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí_____________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí,  

příspěvková organizace, IČO: 61988723. 

 

změnu výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku roku 2016,  

a to takto:  

 

finanční částka 427 000,00 Kč včetně DPH na pořízení učebny v přírodě  

se zvyšuje na 634 234,69 Kč včetně DPH s tím, že rozdíl ve výši 207 234,69 Kč 

bude dokryt z fondu investic příspěvkové organizace 

 

 

898/26ZM/2022 - Návrh na poskytnutí dotace – sportovní oblast_________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

n e s c h v a l u j e  

 

poskytnutí dotace ve výši 935 000,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova 

z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary schváleného rozpočtu statutárního 

města Havířova  na rok 2022 Českému svazu voljebalu, IČO: 00540285, na konání 

„Super Cupu – turnaje nejvyšší domácí kategorie ABV ČVS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Usnesení z 26. zasedání ZMH 

konaného dne 20.06.2022 

21 

899/26ZM/2022 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova  

na rok 2022 – 2. dotační kolo________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

přesuny finančních prostředků mezi oblastmi schváleného rozpočtu OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ na rok 2022 - 2. dotační kolo, dle bodů 1) a 2) přílohy č. 

10 tohoto materiálu 

 

s c h v a l u j e  

 

1. navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“ na rok 2022 o 1 645 900,00 Kč dle bodu 3) přílohy č. 10 tohoto 

materiálu 

 

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

města Havířova v roce 2022: 

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 5 736 150,00 Kč, a to takto: 

sociální oblast:  

- registrované sociální služby    57 000,00 Kč, dle přílohy č. 1 

- projekty a činnost na podporu aktivit  

souvisejících se sociální oblastí             119 150,00 Kč, dle přílohy č. 2                              

kulturní oblast    215 000,00 Kč, dle přílohy č. 3 

školská oblast    115 000,00 Kč, dle přílohy č. 4 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:  

- zdravotnictví            5 230 000,00 Kč, dle přílohy č. 5 

b) ze sportovní sféry v celkové výši          6 670 000,00 Kč, dle přílohy č. 6 

3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle schváleného vzoru  

s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu 2) schvalovací 

části usnesení tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10 - „Ostatní 

dotace a dary“ dle bodu 1) schvalovací části tohoto usnesení do návrhu úprav 

rozpočtu IV. na rok 2022  

 

p o v ě ř u j e  

 

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv  

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

v jednotlivých případech 

2. náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem veřejnoprávních smluv  

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

v jednotlivých případech 

Z: vedoucí OŠK  

 T: 30.09.2022 
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900/26ZM/2022 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby  

města Havířova___________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1. 8. 2022 změnu zřizovací listiny zn. ZL/66/2018  

ze dne 3. 12. 2018 příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova,  

IČO: 60337583, kterou se v Článku IV odst. 2 bodu 2.3. zřizovací listiny nahrazuje 

původní text: „zabezpečování péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let“ 

tímto novým zněním:  

„poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb.,  

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů“  

 

u k l á d á 

 

odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny zn.  ZL/66/2018 ze dne  

3. 12. 2018 příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova v souladu  

s tímto usnesením 

  Z: vedoucí OPS 

  T: 15.07.2022 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem dodatku zřizovací listiny zn. ZL/66/2018 ze dne 3. 12. 2018 příspěvkové 

organizace Sociální služby města Havířova primátora města a náměstkyni 

primátora pro sociální oblast 

 

 

901/26ZM/2022 - Souhlas s podpisem Smlouvy o převodu činností, práv, povinností, závazků  

a převodu movitých věcí - středisko Rehabilitace________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Smlouvy o převodu činností, práv, povinností, závazků a převodu 

movitých věcí ke středisku Rehabilitace se společností FitKlinik s. r. o.,  

Fojtská 579, 739 24 Krmelín, IČO: 089286649 

 

p o v ě ř u j e  

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Smlouvy o převodu činností, práv, povinností, závazků  

a převodu movitých věcí ke středisku Rehabilitace se společností FitKlinik s. r. o., 

Fojtská 579, 739 24 Krmelín, IČO: 089286649 

Z: ředitel SSmH 

 T: září 2022 
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902/26ZM/2022 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a o zabezpečení  
veřejného pořádku_________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
v y d á v á 
 
Obecně závaznou vyhlášku města Havířova o nočním klidu a o zabezpečení 
veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města 
Havířova, dle přílohy 

 

 
903/26ZM/2022 - 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. 4730, 4657/2 k.ú. Havířov – město v rozsahu přílohy  
pořídit 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. 2 - na pozemku 
parc.č.16 k.ú. Prostřední Suchá a zařadit pozemek k prověření do návrhu Změny 
č. 6 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy  

 

 
904/26ZM/2022 - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci  

Fondu mikroprojektů______________________________________________  
  
Zastupitelstvo města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě zn. 935/ORG/21 o financování projektu v rámci 
Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě zn. 935/ORG/21  
o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A 
Česká republika-Polsko 2014-2020 
 
u k l á d á 
 
předložení Dodatku č.1 ke Smlouvě zn. 935/ORG/21 o financování projektu  
v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 
2014-2020 k podpisu 

Z: vedoucí ORG 
T: 06/2022 

 

 



 
Usnesení z 26. zasedání ZMH 

konaného dne 20.06.2022 

24 

905/26ZM/2022 - ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 4.5.2022______  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o průběhu valné hromady společnosti ENVEZ, a.s., se sídlem  

 

Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, IČO 073 342 14, konané dne 4. 5. 2022 

na adrese Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, dle Přílohy  

 

   

906/26ZM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané  

dne 3.6.2022______________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o průběhu valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem 

Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále jen „společnost“), 

konané dne 3. 6. 2022 v zasedací síni společnosti, dle Přílohy  

 

 

907/26ZM/2022 - CEVYKO a.s. – rozhodnutí o osobě náhradníka na valné hromady 

Společnosti_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

d e l e g u j e  

 

pro zbývající část volební období 2018/2022 na valné hromady  

společnosti CEVYKO a.s. náhradníka Mgr. Janu Feberovou namísto  

Ing. Jiřího Martinka, MBA.  

 

 

908/26ZM/2022 - CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 22.6.2022____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

změnu stanov společnosti CEVYKO a.s. ve znění Úplného návrhu změn Stanov 

dle ust. § 407 odst. 3 ZOK, který je přílohou Pozvánky na řádnou valnou hromadu 

společnosti CEVYKO a.s. doručené dne 21.05.2022  
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u k l á d á 

 

v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zástupci města v bodě 4 pořadu jednání valné hromady hlasovat pro změnu 

Stanov společnosti CEVYKO a.s. ve znění Úplného návrhu změn Stanov 

dle ust. § 407 odst. 3 ZOK, který je přílohou Pozvánky na řádnou valnou hromadu 

společnosti CEVYKO a.s. doručené dne 21.05.2022   

 

  

909/26ZM/2022 - 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, 1.2 

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

3. zápis z provedené kontroly č.3  

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města       náměstek primátora 

         pro ekonomiku a správu majetku 
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P R O G R A M 
26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.06.2022  

 
01. Schválení předsednictva 26. zasedání ZMH, konaného dne 20. června 2022  

 

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

Vladimíra Záchulová, referent odboru kancelář primátora   
 
 

 

 
02. Schválení programu 26. zasedání ZMH, konaného dne 20. června 2022 

 

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

 
 

 

 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 26. zasedání ZMH, konaného dne 20.06.2022 
 

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

 
 

 

 

04. Zpráva o ověření zápisu z 25. zasedání ZMH, konaného dne 25. dubna 2022 

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

Vladimíra Záchulová, referent odboru kancelář primátora   
 
 

 

 
05. Kontrola plnění usnesení pro 26. zasedání ZMH 

 
Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       Vladimíra Záchulová, referent odboru kancelář primátora   
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06. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného  

      pořádku ve městě Havířově 

 

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

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 

 

 

 

 

07. Finanční zajištění veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky“ 

 

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

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 

 

 

 

 

08. Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitého majetku města a jeho finanční  

      zajištění 

 

      Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města 

      Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

                           Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru 

                           Ing. Stanislav Kasaj, vedoucí oddělení informatiky organizačního odboru 

 

 

 

 

 

09. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3562/1, k. ú. Havířov-město, rozšíření 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                           Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

10. Spoluvlastnické podíly na pozemcích v k. ú. Horní Dolce, k. ú. Jaroměř, záměr prodeje 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                           Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO  
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11. Prodej pozemku parc. č. 1143/8, k. ú. Bludovice 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                            Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

12. Prodej části pozemku parc. č. 1952/4, k. ú. Dolní Suchá 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                            Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

13. Přijetí daru - pozemku parc. č. 2230/65, k. ú. Havířov-město pro výstavbu parkoviště 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                           Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

14. Zřízení práva stavby k částem pozemků ve vlastnictví města 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                            Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

15. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1195/169, k. ú. Prostřední Suchá 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                            Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO  
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16. Závěrečný účet města Havířova za rok 2021 a účetní závěrka města Havířova sestavená  

      k 31. 12. 2021 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

 Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

 Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

                             Lucie Rybářová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

                  Ing. Vladislava Mlynaričová, vedoucí oddělení účetnictví EO  

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

                  Mgr. Nikol Fikáčková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství  

 

 

 

17. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 46. -80. 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                           Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO 

                           Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

 

 

 

 

18. Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                            Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO 

                            Rybářová Lucie, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

 

 

 

 

19. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

 

 

 

 

20. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova do roku 2027 s analýzou  

      financí a ratingem 

 

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

      Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  
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21. Prominutí smluvní pokuty – Rekonstrukce obytného domu J. Gagarina 22-28,  

      Havířov-Podlesí 
 

      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. 
 

 

 

 

 

22. Návrh změny výdajů na položce „Opravy a udržování“ v rámci schváleného rozpočtu  

      OŠK na rok 2022 a zařazení realizace stavby 

 

      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  

                           Gabriela Jandová, investiční referent odboru školství a kultury  

 

 

 

 

23. Uzavření smluv o centralizovaném zadání veřejné zakázky na outsourcing pro MŠ a     

      zajištění financování  

 

      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 

                           Gabriela Jandová, investiční referent odboru školství a kultury 

                           Andrea Miavcová, investiční referent odboru školství a kultury 

 

 

 

 

24. Koncepce rozvoje školství statutárního města Havířov na období 2022-2030 

 

      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  

 

 

 

 

25. Zvýšení a snížení příspěvku na provoz PO na rok 2022  

 

      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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26. Změna účelu schváleného investičního příspěvku – ZŠ Mládežnická 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  

 

 

 

 

27. Změna výše schváleného jmenovitého investičního příspěvku – ZŠ F. Hrubína,  

     Havířov-Podlesí 

 

     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  

 

 

 

 

 

28. Návrh na poskytnutí dotace – sportovní oblast 

 

     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  

 

 

 

 

 

29. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2022 –      

      2. dotační kolo 

 

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

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

                           Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast            

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

                           Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                           Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 

 

 

30. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova 

 

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

      Zpracoval: Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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31. Souhlas s podpisem Smlouvy o převodu činností, práv, povinností, závazků a převodu  

      movitých věcí - středisko Rehabilitace 

 

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

      Zpracoval: Ing. Milan Černý, ředitel Sociálních služeb města Havířova 

 

 

 

 

 

32. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku  

 

      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        

                 Hana Jarková, referent odboru komunálních služeb 

 

 

 

 

33. 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  

 

 

 

 

 

34. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci Fondu    

      mikroprojektů 
 

      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 

 
 

 

 

 

35. ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 4.5.2022 

 

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

      Zpracoval: Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
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36. Depos Horní Suchá, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 3.6.2021  

 

      Předkládá: Marek SVĚTNIČKA, DiS., člen Zastupitelstva města Havířova 

      Zpracoval: Marek Světnička, DiS., člen Zastupitelstva města Havířova 

 

 

 

 

37. CEVYKO a.s. – rozhodnutí o osobě náhradníka na valné hromady společnosti 

 

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

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

                           Mgr. Soňa Nogolová, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

38. CEVYKO a.s. – informace o konání valné hromady 22.6.2022 

 

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

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

                            Mgr. Soňa Nogolová, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

39. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
 

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

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

 
 

 

 

       

 

40. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 26. zasedání ZMH 



Důvodová zpráva: 

 

Dle Článku IV. odst. 5. Statutu Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově schváleného dne 20.12.2010, rada města 

předkládá Zastupitelstvu města Havířova průběžné výsledky hospodaření fondu. 

 

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních   

                                prostředků na účtu FB                 
     

 Schválený     
rozpočet                 
r. 2022 

Upravený   
rozpočet I.               

r. 2022 

Upravený   
rozpočet II.               

r. 2022 

Skutečnost                 
1-4/2022 

 (tis. Kč)   v Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2022 1 766,00 1 985,76 1 985,76 1 985 762,27 

Příjmy FB  0,00 45,00 226,00 +226 065,62 

z toho:  
úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 0,00 65,62 

příjem z položky 2212 0,00 45,00 226,00 226 000,00 

Zapojení FB do výdajů  -350,00 -350,00 -538,40 161 535,00  

z toho: MP 350,00 350,00 538,40 161 535,00 

Konečný stav k 31.12.2022  
(k 30.4.2022) 

1 416,00 1 680,76 1 673,36 2 050 292,89 

Změna stavu účtu FB +350,00 +305,00 +312,40 -64 530,62 

     

 

 

Informace k čerpání: 

 

k bodu č. 1 návrhu usnesení 

Jedna z podmínek Ministerstva vnitra pro čerpání dotací prostřednictvím odboru prevence 

kriminality MV ČR při pořízení nového nebo při dalším rozšíření a obnově stávajícího 

městského kamerového a dohlížecího systému (dále také jen „MKDS“) je, aby byl propojen 

mezi obcí a Policií ČR. Vzhledem k tomu, že MKDS je v Havířově v nepřetržitém provozu již 

od roku 2001, nebylo toto propojení v té době z technických důvodů možné. Město pravidelně 

čerpá na rozšiřování MKDS finanční prostředky z dotačních programů MV. 

 

Po jednání vedení města s Policií ČR byla prověřena možnost připojení stávajícího MKDS na 

obě havířovská obvodní oddělení PČR, včetně cenového výpočtu. 

 

Náklady na pořízení techniky vyhodnocovacího pracoviště, ceny vč. DPH 

PČR 1:  RACK, 1x monitor 24“ IPS Display, 1x monitor 32“ IPS Display,  

2x záznamové zařízení PC, 1x joystick ovládání, 1x zobrazovací PC  

se softwarem, kabeláž, drobný materiál, zaškolení 

 

PČR 3:  1x monitor 24“ IPS Display, 1x monitor 32“ IPS Display, 2x záznamové  

zařízení PC, 1x joystick ovládání, 1x zobrazovací PC se softwarem, kabeláž,  

drobný materiál, zaškolení 

                 

Celkem                           560 000,- Kč  

 



Připojení internetu vzduchem + měsíční provoz, ceny včetně DPH 

2x aktivační poplatek PODA, přenos vzduchem cca    24 000,- Kč 

Datové služby 300/300 Mbps, měsíční poplatek na OO PČR 1 a 3   21 200,- Kč/měs.  

Celkem náklady na 1 rok provozu vč. aktivace s DPH            278 400,- Kč/1. rok  

 

 

Jelikož bude OO PČR 1 a 3 napojena na jednotlivé komisariáty MP, bude zapotřebí navýšení 

rychlosti přenosu dat ze stávajících 100/100 Mbps nově na 500/500 Mbps na jednotlivých 

komisariátech MP z důvodu zvládnutí přenosů a přehrávání záznamů na OO PČR 1 a 3.  

 

stávající poplatek MP Havířov 100/100 Mbps        4 800,- Kč/měs.  

nový poplatek na 1 komisariát  500/500 Mbps    12 000,- Kč/měs.  

 

 

Nyní MP Havířov za rok provozu u společnosti PODA a.s. hradí 172 800,- Kč (vč. DPH), 

v případě navýšení bude platit 432 000,- Kč. Celkem se zvedne roční náklad o 259 200,- Kč. 

MP bude tyto finanční prostředky nárokovat v rámci rozpočtu na rok 2023. 

  

 

Předpokládané náklady na celkovou realizaci připojení a provozní náklady do konce 

roku 2022 

(září až prosinec) 

600 000,-  pořízení techniky 

  24 000,- 2x aktivační poplatek PODA a.s. 

  84 800,- 4x měsíční poplatek za datové služby na OO PČR 1 a 3  

144 000,- 4x měsíční poplatek MP Havířov na 3 komisariáty 

852 800,- c e l k e m  

 

Ceny pro pořízení techniky byly s ohledem na momentální situaci (inflace, zdražování) 

přiměřeně navýšeny.  

 

 

V letošním roce již nelze čerpat finanční prostředky z dotace Prevence kriminality MV ČR na 

investiční projekty v předmětné oblasti (kamerové systémy), jelikož je tento program pro rok 

2022 již uzavřen. Nejvyšší možné čerpání pro statutární města je 550 000 Kč.  

V případě vyhlášení dotačního programu v roce 2023 Městská policie Havířov doporučuje 

ponechat čerpání dotace na centralizaci a zkvalitnění MKDS, v souvislosti s centralizací 

kamerového systému na nové pracoviště MP na ul. Kubelíkové. 

    

 

k bodu č. 2 návrhu usnesení 

Vzhledem k celkovému opotřebení, nefunkčnosti a neopravitelnosti starého zařízení  

pro výcvik strážníků ve střelbě, udělala MP Havířov průzkum trhu na zakoupení nového 

terčového zařízení. Toto zařízení je určeno k nácviku střelby na otočný terč.  

 

Předpokládaná cena: 

6x otočný terč       (cca 40 000,- Kč vč. DPH/ks)   ……….. 240 000,- 

1x řídící jednotka  (cca 17 000,- Kč vč. DPH/ks)   ………..   17 000,- 

_____________________________________________________________ 

Celkem          257 000,-       



Staré zařízení bylo již dlouhou dobu poruchové a náklady na opravy byly neekonomické. 

Nyní již opravit nelze vůbec, proto MP Havířov navrhuje staré terčové zařízení vyřadit  

a nahradit jej zcela novým a moderním.  

 

 

 

 

Celkově bude čerpáno z Fondu bezpečnosti max. 1 109 800,- Kč.  

 

 
Stanovisko městské policie: 

Městská policie jako správce FB doporučuje schválit čerpání finančních prostředků  

dle návrhu usnesení. Požadované položky jsou v souladu se Statutem Fondu pro zvýšení 

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

 

 

 

 

Stanovisko ekonomického odboru: 

Navýšení výdajové části rozpočtu MP o částku 1 109 800,00 Kč bude zahrnuto do návrhu 

úprav rozpočtu III. na rok 2022 a to formou zapojení Fondu bezpečnosti do výdajů MP.  

 

 

 

Ing. Lucie Fukalová  

vedoucí ekonomického odboru 
 



MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA                                                        ZMH 26/16. 
ekonomický odbor                                                                                        20. 6. 2022 

 

Závěrečný účet města Havířova za rok 2021 a účetní závěrka města Havířova sestavená 

k 31. 12. 2021 
 

Obsah materiálu:  1. návrh usnesení 

  2. důvodová zpráva 

  3. přílohy: 

   Příloha č. 1 – Vývoj příjmů z daní za období 2011 – 2021 + graf 

   Příloha č. 2 – Podíl jednotlivých příjmových tříd na celkových  

                      příjmech – graf 

   Příloha č. 3 – Příjmy, výdaje, financování 

   Příloha č. 4 – Schválený rozpočet, upravený rozpočet, rozdíl 

   Příloha č. 5 – Příjem z daní v jednotlivých měsících v letech  

                      2017 až 2021 - grafy 

   Příloha č. 6 – Úroky příjmové a výdajové – graf 

   Příloha č. 7 – Příjmové konsolidační položky 

   Příloha č. 8 – Výdajové konsolidační položky 

   Příloha č. 9 – Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté 

                      transfery ze státního rozpočtu 

   Příloha č. 10 – Položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od  

                           krajů 

   Příloha č. 11 – Příjmy podle organizačních jednotek 

   Příloha č. 12 – Provozní přebytek 

   Příloha č. 13 – Čerpání výdajů podle charakteru 

   Příloha č. 14 – Odvětvové třídění výdajů 

   Příloha č. 15 – Čerpání výdajů OŠK na opravy a investice 

   Příloha č. 16 – Čerpaní výdajů OÚR 

   Příloha č. 17 – Čerpání výdajové části „Ostatní dotace a dary“ 

   Příloha č. 18 – Soustava informativních a monitorujících 

                        ukazatelů (SIMU) 

   Příloha č. 19 – Zapojení účelových fondů 

   Příloha č. 20 – Toky finančních prostředků a tvorba na fondech 

   Příloha č. 21 – Hospodářská činnost MRA, s.r.o. 

   Příloha č. 22 – Hospodářská činnosti TSH, a.s. (kanalizace) 

   Příloha č. 23 – Hospodářská činnosti TSH, a.s. (vodovod) 

   Příloha č. 24 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření     

                        města Havířov za rok 2021 

   Příloha č. 25 – Rozvaha 

   Příloha č. 26 – Výkaz zisku a ztráty 

   Příloha č. 27 – Příloha ÚSC 

   Příloha č. 28 – Přehled o peněžních tocích 

   Příloha č. 29 – Přehled o změnách vlastního kapitálu 

   Příloha č. 30 – Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu 

   Příloha č. 31 – Roční zpráva o výsledcích interního auditu  

                         za rok 2021 

   Příloha č. 32 – Inventarizační zpráva 

   Příloha č. 33 – Finanční vypořádání dotací za rok 2021 se SR,    
                            VPS a MSK 

  4. seznam použitých zkratek 

   



Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 

1.  závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města  

 Havířova za rok 2021 v rozsahu příloh č. 1.–24.,32.,33. a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a)   

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

     pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,  

2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021, v rozsahu  

     příloh č. 25.–31. 

 

u k l á d á  

 

1. vedoucímu ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických 

osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2021 ve výši 23 919 290,00 Kč na ZBÚ města 

   

                                                                                                          Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

  T: 30. 6. 2022 
 

2. řediteli TSH a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti  

(TSH a. s.) při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu za rok 2021 po zdanění ve výši 

1 365 567,32 Kč 

  Z: vedoucí OKS 

  T: 30. 6. 2022 

 

3. řediteli TSH a. s. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti  

(TSH a. s.) při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu za rok 2021 ve výši  

320 150,00 Kč 

  Z: vedoucí OKS 

  T: 30. 6. 2022 

 

4. řediteli TSH a. s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti  

(TSH a. s.) při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu za rok 2021 po zdanění ve výši 

77 406,79 Kč 

                        Z: vedoucí OKS 

  T: 30. 6. 2022 

 

5. řediteli TSH a. s. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti  

(TSH a. s.) při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu za rok 2021 ve výši  

18 050,00 Kč 

  Z: vedoucí OKS 

  T: 30. 6. 2022 

 

6. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31. 12. 2021. 

 

  Z: vedoucí EO 

  T: 30. 6. 2022 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu o schválení účetní 

závěrky města Havířova sestavené k 31. 12. 2021 
 

 

 

 

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

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

 Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO v. r. 

 Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO v. r. 

Lucie Rybářová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO v. r. 

 Ing. Vladislava Mlynaričová, vedoucí oddělení účetnictví EO v. r. 

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

 Mgr. Nikol Fikáčková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství v. r. 
  

  

Projednáno v RMH dne 6. 6. 2022, č. usnesení 4373/86RM/2022. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Důvodová zpráva:  

 

Dne 8. 6. 2020 RMH schválila usn. č. 2104/48RM/2020 harmonogram zpracování „Návrhu 

rozpočtu města Havířova na rok 2021“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města 

Havířova na rok 2021“. Materiál „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2021“  RMH usn.  

č. 2672/59RM/2020 ze dne 30. 11. 2020 doporučila ZMH schválit. Rozpočet města Havířova 

na rok 2021 byl ZMH schválen dne 14. 12. 2020 usn. č. 561/16ZM/2020. 

Dne 14. 12. 2020 ZMH rovněž schválilo: 

- usn. č. 539/16ZM/2020 „Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy 

domovního fondu – návrh na r. 2021“,  

- usn. č. 546/16ZM/2020 „Plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro 

veřejnou potřebu na r. 2021“, 

- usn. č. 544/16ZM/2020 „Plán hospodářské činnosti při provozování vodovodu pro 

veřejnou potřebu na r. 2021“. 

 

Schválený rozpočet města Havířova na rok 2021 byl celkem 6krát upravován, a to 178 

rozpočtovými opatřeními. Z těchto rozpočtových opatření bylo 26 v pravomoci RMH 

a zbývajících 152 rozpočtových opatření bylo v pravomoci ZMH. 

ZMH svěřilo RMH pravomoc schvalovat určitá rozpočtová opatření usn. č. 77/4ZM/2019 ze 

dne 14. 1. 2019 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013, ZMH pak tato rozpočtová opatření 

bere na vědomí. 

 

V roce 2021 bylo realizováno celkem 109 přesunů mezi položkami a paragrafy v rámci 

rozpočtu jednotlivých odborů. Tyto přesuny podléhají kontrole EO a následně jsou podepsány 

vedoucím daného odboru a příslušným náměstkem primátora nebo tajemníkem MMH. Tyto 

přesuny nemají vliv na výši výdajů organizační jednotky ani na výdaje města.  
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Přehled přesunů podle organizačních jednotek s meziročním porovnáním je v následující 

tabulce: 

 

 

Organizační jednotka 

 

 

Rok 2021 

 

 

Rok 2020 

 

 

Rok 2019 

 

OŠK 23 18 22 

OÚR 20 22 19 

ORG 12 17 13 

OSV 4 5 5 

OKS 19 18 14 

MP 10 6 2 

EO 18 16 15 

KP 3 5 12 

Celkem  109 107 102 

 

 

V následujícím přehledu jsou úpravy rozpočtu města Havířova roku 2021. V tomto přehledu 

jsou uvedena také usnesení RMH k rozpočtovým úpravám (opatřením), které RMH schválila 

na základě jí svěřených pravomocí:  

- usn. č. 2849/63RM/2021 ze dne 15. 2. 2021 RMH v Návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2021 

schválila rozpočtové opatření č. 19 a doporučila ZMH schválit rozpočtová opatření č. 1. - 18., 

- usn. č. 607/18ZM/2021 ze dne 1. 3. 2021 ZMH v Návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2021 

schválilo rozpočtová opatření č. 1. - 18.,   

- usn. č. 2954/66RM/2021 ze dne 22. 3. 2021 RMH schválila rozpočtová opatření č. 20. - 21.  

a doporučila ZMH vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 20. – 21., 

- usn. č. 3055/67RM/2021 ze dne 12. 4. 2021 RMH v Návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2021 

schválila rozpočtová opatření č. 47., 48., 49., 50., 51. a 52. a doporučila ZMH vzít na vědomí 

rozpočtová opatření č. 47., 48., 49., 50., 51. a 52., 

- usn. č. 649/19ZM/2021 ze dne 26. 4. 2021 ZMH v Návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2021 

vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 20., 21., 47., 48., 49., 50., 51., a 52.,   

- usn. č. 3154/69RM/2021 ze dne 24. 5. 2021 RMH schválila rozpočtová opatření č. 53. - 56.  

a doporučila ZMH vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 53. – 56., 

- usn. č. 3257/70RM/2021 ze dne 7. 6. 2021 RMH v Návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2021 

doporučila ZMH schválit rozpočtová opatření č. 57. - 88., 

- usn. č. 677/20ZM/2021 ze dne 21. 6. 2021 ZMH v Návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2021 

vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 53., 54., 55. a 56. a schválilo rozpočtová opatření č. 57. 

- 88.,   

- usn. č. 3419/73RM/2021 ze dne 16. 8. 2021 RMH schválila rozpočtová opatření č. 89. - 90., 

doporučila ZMH vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 89. - 90., 

- usn. č. 3489/74RM/2021 ze dne 6. 9. 2021 RMH v Návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2021 

schválila rozpočtová opatření č. 124. a 125 a doporučila ZMH vzít na vědomí rozpočtová 

opatření č. 124. a 125. a schválit rozpočtová opatření č. 91. – 123., 

- usn. č. 731/21ZM/2021 ze dne 20. 9. 2021 ZMH v Návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2021 

vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 89., 90., 124. a 125. a schválilo rozpočtová opatření  

č. 91. - 123.,   

- usn. č. 3572/76RM/2021 ze dne 11. 10. 2021 RMH schválila rozpočtová opatření č. 126., 

127., 128., 129. a 130. a doporučila ZMH vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 126., 127., 

128., 129. a 130., 
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- usn. č. 3639/77RM/2021 ze dne 1. 11. 2021 RMH schválila rozpočtové opatření č. 131.  

a doporučila ZMH vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 131., 

- usn. č. 3711/78RM/2021 ze dne 29. 11. 2021 RMH v Návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 

schválila rozpočtová opatření č. 171. a 172. a doporučila ZMH vzít na vědomí rozpočtová 

opatření č. 171. a 172. a schválit rozpočtová opatření č. 132. – 170., 

- usn. č. 769/22ZM/2021 ze dne 13. 12. 2021 ZMH v Návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2021 

vzala na vědomí rozpočtová opatření č. 126., 127., 128., 129., 130., 131., 171. a 172. a schválila 

rozpočtová opatření č. 132. - 170., 

- usn. č. 3786/79RM/2021 ze dne 13. 12. 2021 RMH schválila rozpočtové opatření č. 173.  

a doporučila ZMH vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 173., 

- usn. č. 3846/80RM/2022 ze dne 10. 1. 2022 RMH v Návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2021 

doporučila ZMH schválit rozpočtová opatření č. 174. – 178., 

- usn. č. 806/23ZM/2022 ze dne 24. 1. 2022 ZMH v Návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2021 

vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 173. a schválilo rozpočtová opatření č. 174. - 178.   

 

Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2021 a také všechny úpravy rozpočtu na rok 2021 byly 

před projednáním v ZMH vždy projednány ve Finančním výboru ZMH. 

 

Po uzavření každého měsíce byl na internetových stránkách města zveřejněn přehled 

„Hospodaření města“ s těmito údaji: 

- plnění příjmů z daňových výnosů včetně meziročního porovnání, 

- čerpání rozpočtu výdajů, 

- saldo (příjmy - výdaje) včetně meziročního porovnání, 

- výsledek hospodaření včetně meziročního porovnání, 

- zadluženost včetně meziročního porovnání, 

- stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů ke konci měsíce, 

- čerpání úvěrů v daném roce podle úvěrových smluv, 

- splátky jistin úvěrů v daném roce podle úvěrových smluv, 

- vývoj hospodářské činnosti. 

 

 

Vývoj salda z úvěrových smluv a výdajů dluhové služby v letech 2017 až 2021 (v tis. Kč): 

 
Skutečnost 

r. 2017 
Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost  

r. 2021 

přijaté úvěry 159 999,95 0,00 0,00 8 704,92 141 377,27 

splátky jistin úvěrů 94 334,40 105 000,00 105 000,00 105 000,00 104 829,73 

výdaje na úroky 469,18 104,73 77,55 153,26 1 243,15 

dluhová služba 94 803,58 105 104,73 105 077,55 105 153,26 106 072,88 

saldo z úvěrů 

(přijaté úvěry – 

splátky jistin úvěrů) 

+65 665,55 -105 000,00 -105 000,00 -96 295,08 +36 547,54 
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V následující tabulce je přehled základních ukazatelů hospodaření města Havířova v roce 2021 

(v tis. Kč): 

 

Ukazatel  

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Rozdíl 
(skutečnost – 

upravený rozp.) 

Příjmy celkem 2 126 047,00 2 668 732,60 2 502 637,93 -166 094,67  

Výdaje celkem 2 366 393,00 3 112 119,45 2 497 843,42 -614 276,03 

Saldo (příjmy – výdaje) -240 346,00 -443 386,85 +4 794,51 +448 181,36 

Příjmy celkem po konsolidaci 1 475 648,00 1 717 628,94 1 759 838,52 +42 209,58 

Výdaje celkem po konsolidaci 1 715 994,00 2 161 015,79 1 755 044,01 -405 971,78 

Saldo (příjmy po konsolidaci – výdaje 

po konsolidaci)  
-240 346,00 -443 386,85 +4 794,51 +448 181,36 

Přijaté úvěry +160 700,00 +160 700,00 +141 377,27 -19 322,73 

Splátky jistin úvěrů -105 000,00 -105 000,00 -104 829,73 +170,27 

Operace z peněžních účtů organizace 

nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 

0,00 0,00 +16 604,71 +16 604,71 

Nerealizované kurzové rozdíly 0,00 0,00 -0,50 -0,50 

Změna stavu (bankovních) 

rozpočtových účtů 
+184 646,00 +387 686,85 -57 872,86 -445 559,71 

Pokladna 0,00 0,00 -73,40 -73,40 

Financování celkem +240 346,00 +443 386,85 -4 794,51 -448 181,36 

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 +245 937,99 +245 937,99 

Stav závazků z úvěrových smluv     

k 1. 1. 2021 205 670,00 145 374,61 145 374,61 0,00 

k 31. 12. 2021 261 370,00 201 074,61 181 922,15 -19 152,45 

Zůstatky (bankovních) rozpočtových 

účtů 
    

k 1. 1. 2021 445 287,00 589 388,32 589 388,32 0,00 

k 31. 12. 2021 260 641,00 201 701,47 647 261,18 +445 559,71 

z toho: účelové fondy     

k 1. 1. 2021 303 932,00 338 899,04 338 899,04 0,00 

k 31. 12. 2021 257 039,00 198 583,64 398 064,59 +199 480,95 

Konsolidační položky 650 399,00 951 103,66 742 799,41 -208 304,25 

Ministerstvo financí provádí monitoring hospodaření obcí pomocí monitorujících ukazatelů, 

tzv. „SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů“. V Příloze č. 18 je 

monitoring hospodaření města Havířova (SIMU) za rok 2021. Údaje jsou zde rozděleny za 

město a za městem zřízené příspěvkové organizace. Monitorující ukazatel „Podíl cizích zdrojů 

k celkovým aktivům“ (řádek 13) byl splněn, protože je menší než 25 %. Ukazatel „Celková 

likvidita“ (řádek 18) rovněž město Havířov plní, protože dosažené hodnoty jsou mimo interval 

< 0, 1 >. 
 

Přijetím vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ze dne 22. 7. 2013 (dále jen 

,,Vyhláška“), která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2013, došlo k výrazné změně nebo přesněji 

k výraznému rozšíření povinností ÚSC, jako vybraných účetních jednotek, při procesu 

projednávání a schvalování podkladových materiálů za ukončený rozpočtový rok.  
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Oproti dřívější praxi musí tyto účetní jednotky předkládat schvalujícímu orgánu, tj. v našem 

případě ZMH, podklady pro schvalování účetní závěrky a těmito podklady dle § 5 vyhlášky se 

rozumí: 

a) schvalovaná účetní závěrka, 

b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případné další informace a zprávy 

vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace 

o závažných zjištěních při výkonu veřejnoprávní kontroly a zpráva  

o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými 

právními předpisy vypracovány, 

c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly 

zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční 

zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky 

zřízen v souladu s jiným právním předpisem, 

d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným 

skutečnostem podle § 4, 

e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 

 

Na základě projednání předložených podkladů k účetní závěrce schvalující orgán (ZMH) tuto 

účetní závěrku: 

a) schválí, pokud na základě předložených podkladů nezjistí, že schvalovaná účetní 

závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky, 

b) neschválí, pokud na základě předložených podkladů zjistí, že schvalovaná účetní 

závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky. 

 

Schvalující orgán nemůže schválit nebo neschválit pouze část účetní závěrky.  

  

Následně po úkonu schválení nebo neschválení účetní závěrky je sepisován protokol, jehož 

obsah je specifikován v § 11 vyhlášky, a tento protokol je pak účetní jednotkou následně předán 

do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).   
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1. PŘÍJMY 
 

Pro rok 2021 byl schválený rozpočet celkových příjmů (včetně konsolidačních položek) ve výši 

2 126 047,00 tis. Kč. Po VI. rozpočtových úpravách byly celkové příjmy v hodnotě 

2 668 732,60 tis. Kč. Při dosažené skutečnosti 2 502 637,93 tis. Kč byl upravený  

rozpočet příjmů splněn na 93,78 %. Rozpočtovaný celkový příjem po konsolidaci byl ve 

schváleném rozpočtu 1 475 648,00 tis. Kč a ten byl rozpočtovými opatřeními upraven na 

1 717 628,94 tis. Kč. Skutečný příjem celkem po konsolidaci byl 1 759 838,52 tis. Kč a byl 

splněn na 102,46 %, meziroční index 1,0375. Příjmy města se skládají ze čtyř příjmových tříd: 

daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery (součástí přijatých 

transferů jsou i konsolidační položky, které představují převody prostředků mezi základním 

běžným účtem a účty fondů).  

 

Skutečné příjmy roku 2021 po konsolidaci podle příjmových tříd: 

 

 
 

Příjmové konsolidační položky byly v rámci schváleného rozpočtu stanoveny ve výši 

650 399,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách vzrostly na 951 103,66 tis. Kč. Při dosažené 

skutečnosti 742 799,41 tis. Kč byl upravený rozpočet splněn na 78,10 %. Skutečnosti, které 

platí pro příjmové konsolidační položky, platí zároveň i pro výdajové konsolidační položky. 

 

 

V následující tabulce je meziroční porovnání příjmů celkem a po konsolidaci (tis. Kč): 

 

Ukazatel 
Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

Index 

2021:2020 

Příjmy celkem 2 502 637,93 2 525 507,36 -22 869,43 0,9909 

Příjmy celkem po 

konsolidaci 
1 759 838,52 1 696 301,51 +63 537,01 1,0375 

 

 

Daňové příjmy
1 260 556,42 tis. Kč

71,63%

Nedaňové příjmy
82 550,10 tis. Kč

4,69%

Kapitálové příjmy
10 163,70 tis. Kč

0,58%

Přijaté transfery
406 568,30 tis. Kč

23,10%
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Podíl jednotlivých příjmových tříd (po konsolidaci) na celkových příjmech (%): 

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

tř.1-Daňové příjmy 72,27 71,13 71,63 67,15 75,88 

tř.2-Nedaňové příjmy 2,28 4,21 4,69 3,11 3,79 

tř.3-Kapitálové příjmy 0,17 0,48 0,58 0,21 0,43 

tř.1 až 3-Vlastní 

příjmy 
74,72 75,82 76,90 70,47 80,10 

tř.4-Přijaté transfery 25,28 24,18 23,10 29,53 19,90 

tř.1 až 4-Příjmy 

celkem 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Graficky jsou tyto podíly znázorněny v Příloze č. 2. 

 

Plnění příjmů podle tříd v členění na příjmové položky s meziročním porovnáním je 

v Příloze č. 3. V Příloze č. 4 jsou rozdíly mezi schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem 

a to nejen příjmových položek.  

 

 

1.1. Daňové příjmy 

 

Daňové příjmy jsou stěžejním zdrojem příjmů města. Tato příjmová třída se na celkovém 

schváleném objemu příjmů (po konsolidaci) na rok 2021 podílela 72,27 %. Ve skutečnosti byl 

tento podíl 71,63 %.   

Ve schváleném rozpočtu se počítalo s daňovými příjmy ve výši 1 066 551,00 tis. Kč. 

Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení daňových příjmů o 155 196,16 tis. Kč na částku 

1 221 747,16 tis. Kč. Daňové příjmy dosažené v roce 2021 jsou ve výši 1 260 556,42 tis. Kč  

a upravený rozpočet byl tak splněn na 103,18 %, meziroční index je 1,1066. 

 

Plnění daňových příjmů a meziroční vývoj lze blíže specifikovat rozdělením do seskupení 

příjmových položek, jak je uvedeno v následující tabulce (v tis. Kč): 

 

Daňové příjmy 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

Rozdíl 

2021-2020 

% 

plnění  

Index                    

2021:2020 

Daňové příjmy – 

rozpočtové určení 

daní 

1 146 057,94 1 178 881,38 1 070 683,67 +108 197,71 102,86 1,1011 

Daně, poplatky a 

jiné obdobná 

peněžitá plnění 

v oblasti hazardních 

her 

13 599,27 13 623,98 11 699,26 +1 924,72 100,18 1,1645 

Ostatní daňové 

příjmy 
62 089,95 68 051,06 56 719,50 +11 331,56 109,60 1,1998 

tř.1-Daňové příjmy 1 221 747,16 1 260 556,42 1 139 102,43 +121 453,99 103,18 1,1066 
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Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátci je tvořen ze dvou složek. První složka 

je závislá na počtu obyvatel a koeficientech postupných přechodů. Druhá složka je tzv. 

motivační a vychází z poměru počtu zaměstnanců (pracovních míst) v obci k počtu 

zaměstnanců v ČR. Skutečný příjem z této daně meziročně klesl o 69 303,35 tis. Kč.  

 

Vyhodnocení podle složek (v tis. Kč): 

 

Daň z příjmů FO 

placená plátci 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

% 

plnění  

Index                    

2021:2020 

podle počtu obyvatel 232 000,00 180 000,00 185 184,21 251 752,55 102,88 0,7356 

podle počtu 

zaměstnanců 
8 000,00 7 000,00 6 177,05 8 912,06 88,24 0,6931 

Celkem 240 000,00 187 000,00 191 361,26 260 664,61 102,33 0,7341 

 

 

Grafické porovnání daně z příjmů FO ze ZČ v letech 2014 až 2021: 

 

 
 

 

Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky je ve skutečnosti příjem z daní 

všech fyzických osob, které si podali daňové přiznání s výjimkou daně z kapitálových výnosů 

(srážková daň). Tento příjem byl pro rok 2021 plánován ve výši 2 700,00 tis. Kč, skutečně 

dosažený příjem byl o 9 656,58 tis. Kč vyšší a rozpočet byl tak naplněn na 137,30 %.   

 

(v tis. Kč) 

 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.      

r. 2021 

Skutečnost       

r. 2021   

Skutečnost         

r. 2020 

% 

plnění  

Index                    

2021:2020 

Daň z příjmů 

fyzických osob placená 

poplatníky 

2 700,00 9 000,00 12 356,58 4 180,91 137,30 2,9555 
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Vývoj daně z příjmů FO ze SVČ v letech 2014 až 2021: 

 

 
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (srážková daň). 

Tato daň zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných 

příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.  

 

Meziroční srovnání (v tis. Kč): 

 

 

 

Grafický vývoj daně z příjmů FO vybíraná srážkou v letech 2014 až 2021: 
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r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 
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Skutečnost     

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

% 

plnění  

Index                    

2021:2020 

24 000,00 31 000,00 32 049,48 25 498,00 103,39 1,2569 
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Příjem z daně z příjmů právnických osob zaznamenal výrazný meziroční nárůst a to  

o 79 583,38 tis. Kč. Schválený rozpočet (160 000,00 tis. Kč) byl v průběhu roku, v důsledku 

příznivého vývoje, upraven na částku 260 000,00 tis. Kč a při skutečně dosažené výši 

270 386,04 tis. Kč byl upravený rozpočet splněn na 103,99 %.  

 

 

 

Vývoj daně z příjmů PO v letech 2014 až 2021: 

 

 
 

 

Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce je výlučným příjmem obce. Tento příjem 

je v případě Havířova tvořen ze dvou složek, protože město Havířov má kromě hlavní činnosti 

(rozpočet města) ještě hospodářskou činnost. Do schváleného rozpočtu byla zahrnuta pouze 

hospodářská činnost ve výši 26 281,00 tis. Kč. Příjem z hlavní činnosti se rozpočtoval 

v upraveném rozpočtu na základě přiznání k dani z příjmů za rok 2020. Příjem z hlavní činnosti 

je pouze účetní operace, stejná suma se zaúčtuje do příjmů města i do výdajů města, bez převodů 

peněžních prostředků. 

 

Příjem podle činností (v tis. Kč): 

 

Daň z příjmů PO 

za obce 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost   

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

% 

plnění  

Index                    

2021:2020 

hlavní činnost 0,00 3 147,71 3 147,71 3 973,00 100,00 0,7923 

hospodářská činnost 26 281,00 21 910,23 21 910,23 19 926,25 100,00 1,0996 

Celkem 26 281,00 25 057,94 25 057,94 23 899,25 100,00 1,0485 

Daň z hospodářské činnosti je zdrojem FNB (MRA, s.r.o.) a FRHA (TSH, a.s.). 
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2021:2020 

160 000,00 260 000,00 270 386,04 190 802,66 103,99 1,4171 
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Příjem z daně z přidané hodnoty (DPH) je nejvýznamnější položkou daňových příjmů  

(tvoří 47,99 % daňových příjmů). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení z částky 

507 000,00 tis. Kč na hodnotu 592 000,00 tis. Kč. Skutečně dosažený příjem za rok 2021 je ve 

výši 604 916,42 tis. Kč, což je plnění na 102,18 % upraveného rozpočtu. Meziročně došlo 

k nárůstu této položky o 81 288,26 tis. Kč, meziroční index je 1,1552. 

 

Plnění příjmu z daně z přidané hodnoty (v tis. Kč): 

 

Daň z přidané 

hodnoty (DPH) 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost   

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

% 

plnění  

Index                    

2021:2020 

507 000,00 592 000,00 604 916,42 523 628,16 102,18 1,1552 

Grafické znázornění vývoje DPH v letech 2014 až 2021: 

 
 

 

 

Příjem z daně z nemovitých věcí byl rozpočtován částkou 42 000,00 tis. Kč. Skutečný příjem 

z této daně byl ve výši 42 753,66 tis. Kč, což je plnění rozpočtu na 101,79 %. Oproti loňskému 

roku došlo k nárůstu o 743,58 tis. Kč, meziroční index je 1,0177. 

 

Veškeré příjmy z daní jsou rozpočtovány a účtovány u EO. 

 
 

Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí je seskupení položek, které se 

rozpočtují až na základě dosažené skutečnosti. V roce 2021 byl příjem z těchto položek 

v celkové výši 500,82 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 105,97 tis. Kč, meziroční index 1,2684. 

 

Příjem podle příjmových položek (v tis. Kč):  

Příjem z poplatků a odvodů v oblasti 

životního prostředí 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

% 

plnění  

Index                    

2021:2020 

Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. 

půdního fondu 
375,43 499,98 385,46 133,18 1,2971 

Poplatky za odnětí pozemků  

plnění funkcí lesa 
0,84 0,84 9,39 100,00 0,0895 

Celkem 376,27 500,82 394,85 133,10 1,2684 

Tyto příjmy jsou v souladu se statutem a zdrojem FŽP. 
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Příjem z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů byl v roce 2021 rozpočtován ve výši 36 000,00 tis. Kč 

a v průběhu roku 2021 byla tato příjmová položka zvýšena na 38 663,00 tis. Kč. Skutečná výše 

příjmu z této položky byla 41 020,76 tis. Kč (plnění rozpočtu na 106,10 %, meziroční index je 

1,1600). 

 

 

Přehled této příjmové položky od roku 2018 (v tis. Kč): 
Příjem 

z poplatku za 

komunální 

odpad 

Schválený 

rozpočet            

r. 2021 

Upravený 

rozpočet 

VI.           

r. 2021 

Skutečnost   

r. 2021 

Skutečnost          

r. 2020 

Skutečnost          

r. 2019 

Skutečnost            

r. 2018 

příjem 36 000,00 38 663,00 41 020,76 35 363,99 34 008,76 34 854,12 

sazba poplatku  672,00 672,00 672,00 588,00 552,00 552,00 

 

Příjem z poplatku ze psů byl za sledovaný rok vybrán ve výši 3 190,96 tis. Kč. I u této položky 

došlo k meziročnímu nárůstu a to o 426,04 tis. Kč (plnění rozpočtu na 110,03 %, meziroční 

index 1,1541). 

 

Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství byl pro rok 2021 schválen ve výši  

2 000,00 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl tento příjem navýšen na hodnotu 2 983,00 tis. Kč a ve 

skutečnosti dosáhl částky 4 585,85 tis. Kč, to je plnění na 153,73 %. Meziročně došlo ke 

zvýšení o 2 119,92 tis. Kč, meziroční index 1,8597. 

 

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou příjmem  

OKS. Pro rok 2021 byl tento příjem rozpočtován ve výši 1 300,00 tis. Kč, skutečný příjem 

dosáhl hodnoty 1 549,65 tis. Kč a byl plněn na 119,20 %. Příjem meziročně vzrostl 

o 324,34 tis. Kč, to je meziroční index 1,2647. 

 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce. Tento příjem město 

Havířov rozpočtuje až na základě dosažené skutečnosti. V roce 2020 dosáhl hodnoty  

2 454,96 tis. Kč a v roce 2021 byl tento příjem ve výši 2 250,22 tis. Kč, to je meziroční index 

0,9166. 

 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené se nerozpočtují, tento příjem 

totiž není příjmem obce. Obce tyto poplatky vybírají, ale jsou příjmem SFŽP. Jedná se  

o poplatek za podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků od žadatelů  

o registraci použitého vozidla. Za rok 2021 je na této položce částka 16,50 tis. Kč (což je 

způsobeno časovým rozlišením). 

 

Příjem ze správních poplatků je příjmem několika odborů MMH. Příjem ze správních 

poplatků podle organizačních jednotek v meziročním srovnání je v následující tabulce 

(v tis. Kč): 

Organizační 

 jednotka 

Schválený 

rozpočet               

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost     

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

OVŽÚ 12 000,00 12 000,00 12 848,88 10 558,43 107,07 1,1269 

OŽP 100,00 100,00 196,22 181,74 196,22 1,0797 

OŠK 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 - 

OÚR 1 000,00 0,00 0,48 0,00 - - 
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SŘPP 0,00 1 000,00 1 142,55 1 007,82 114,26 1,1337 

ORG 0,00 0,00 3,40 11,20 - 0,3036 

OKS 270,00 270,00 322,50 283,11 119,44 1,1391 

EO 0,00 0,00 2,55 2,31 - 1,1039 

SO 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 - 

 Celkem 13 370,00 13 370,00 14 516,58 12 045,54 108,58 1,2051 

 

Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her. Na tuto položku se zařazuje 

daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Do schváleného rozpočtu byla tato 

položka zapracována částkou 6 000,00 tis. Kč a v průběhu roku byla rozpočtovými úpravami 

zvýšená na částku 8 898,92 tis. Kč. Skutečně dosažený příjem za sledovaný rok byl ve výši 

8 923,16 tis. Kč.  

 

 

Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů (položka 

1382). Tato položka je určená pro dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her, který do 

konce roku 2016 patřil na položku 1351. Skutečný příjem z této položky byl v roce 2021 jen ve 

výši 0,47 tis. Kč. 

 

 

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1383). Tato položka je zřízená pro 

příjmy, které do 31.12.2016 patřily na položku 1355, která je s účinnosti od 1.1.2017 zrušena. 

Skutečný příjem z této položky byl v roce 2021 ve výši 419,72 tis. Kč. 

 

 

Dílčí daň z technických her (položka 1385) je příjmovou položkou zavedenou od r. 2019. 

Jedná se o dílčí daň, kterou převádí Specializovaný finanční úřad. Příjem na této položce 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),  

na ostatních dílčích daní z hazardních her (pol. 1381) se mezi obce rozděluje 30 % celostátního 

výnosu (na tomto výnosu se podílejí všechny obce). Příjem byl ve schváleném rozpočtu 

stanoven ve výši 3 000,00 tis. Kč a byl upraven (zvýšen) na hodnotu 4 700,35 tis. Kč. Skutečný 

dosažený příjem na této položce byl 4 700,35 tis. Kč, plnění upraveného rozpočtu je na  

100,00 %, meziroční index 1,0478. 

 

 

 

Vývoj příjmů z daní města Havířova v letech 2011 až 2021 je v Příloze č. 1, příjmy podle 

měsíců v letech 2017 – 2021 jsou v Příloze č. 5. 
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1.2. Nedaňové příjmy 
 

Nedaňové příjmy (příjmová třída 2) se v roce 2021 podílely na celkových příjmech  

(po konsolidaci) 4,69 % (v roce 2020 to bylo 3,11 %). Schválený rozpočet nedaňových příjmů 

byl stanoven ve výši 33 611,00 tis. Kč. Úpravami rozpočtu se tento objem navýšil více než 

dvojnásobně a to na částku 72 393,67 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly nedaňové příjmy hodnoty 

82 550,10 tis. Kč což je plnění upraveného rozpočtu na 114,03 %, meziroční index je 1,5649 

(meziroční nárůst o 29 797,72 tis. Kč).  

 

 

 
 

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků – jedná se o příjmy za věci, služby, práce, výkony 

nebo práva, které město úplatně poskytuje jiné právnické nebo fyzické osobě. V roce 2021 byly 

tyto příjmy v celkové výši 4 886,07 tis. Kč. Upravený rozpočet byl tak splněn na  

113,76 %. Oproti roku 2020 je patrný pokles příjmů o 229,23 tis. Kč, meziroční index 0,9552.  

 

Příjem podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

Organizační 

jednotka 

Schválený 

rozpočet               

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

ORG 1 600,00 1 600,00 1 804,33 2 529,58 112,77 0,7133 

OSV 1 100,00 1 100,00 1 204,16 1 062,92 109,47 1,1329 

OKS 1 365,00 1 395,00 1 687,30 1 262,82 120,95 1,3361 

MP 200,00 200,00 190,28 259,98 95,14 0,7319 

Celkem 4 265,00 4 295,00 4 886,07 5 115,30 113,76 0,9552 

 

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány i účtovány pouze u EO. Jedná se zejména 

o příjmy za zřízení pozemkové služebnosti, věcného břemene. V roce 2021 byla dosažena 

hodnota těchto příjmů 3 366,67 tis. Kč, což je plnění upraveného rozpočtu na 123,01 %, 

meziroční index je 0,5657 (meziroční pokles o 2 584,80 tis. Kč) 
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Příjmy z pronájmů pozemků jsou rozpočtovány u OKS (pronájem hrobových míst) 

a u EO (pronájmy pozemků k různým účelům). 

 

Příjem podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí jsou příjmem čtyř organizačních 

jednotek. Schválený rozpočet byl ve výši 2 797,00 tis. Kč a skutečný příjem na této položce 

dosáhl hodnoty 2 910,33 tis. Kč (plnění na 104,05 %, meziroční index 1,0075).  

 

 

Plnění podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

 

Příjmy z úroků. Vývoj příjmů z úroků od roku 2016 (v tis. Kč): 
 

Skutečnost       

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

Skutečnost 

r. 2019 

Skutečnost 

r. 2018 

Skutečnost 

r. 2017 

Skutečnost 

r. 2016 

899,91 1 366,51 3 348,07 574,65 121,40 113,06 

 

 

Vývoj úrokových sazeb pásmového úročení (v % p.a.): 

 

Období 
1. pásmo 

do 1 000 000,00 Kč 

2. pásmo 

od 1 000 000,01 Kč 

do 5 000 000,00 Kč 

3. pásmo 

od 5 000 000,01 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 

Organizační  

jednotka 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2021 

OKS 800,00 1 100,00 1 302,62 1 269,39 118,42 1,0262 

EO - oddělení rozpočtu a 

majetku 
1 000,00 1 000,00 1 045,59 1 078,73 104,56 0,9693 

 Celkem 1 800,00 2 100,00 2 348,21 2 348,12 111,82 1,0000 

Organizační jednotka 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

OŠK 125,00 125,00 125,63 126,13 100,50 0,9960 

ORG 2 400,00 2 400,00 2 506,95 2 490,39 104,46 1,0066 

OKS 185,00 185,00 184,35 184,35 99,65 1,0000 

EO - oddělení rozpočtu a 

majetku 
87,00 87,00 93,40 87,72 107,36 1,0648 

 Celkem 2 797,00 2 797,00 2 910,33 2 888,59 104,05 1,0075 
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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 1.6.2020 0,01 0,01 0,01 
od 1.9.2021:  

ZBÚ 0,25 0,25 0,25 
FRR 0,40 0,40 0,40 
od 1.9.2021 0,01 0,01 0,01 

 

Porovnání příjmů z úroků s výdaji na úroky v období let 2015 až 2021 je v Příloze č. 6.  

 

 

Příjmy z podílu na zisku a dividend se rozpočtují až v průběhu roku na základě dosažené 

skutečnosti. V následující tabulce je uveden tento příjem podle jednotlivých obchodních 

společností i v meziročním srovnání (v tis. Kč): 

 

Obchodní společnost 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost      

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021 : 2020 

Technické služby Havířov, 

a.s. 
1 128,35 1 128,35 1 870,76 100,00 0,6032 

Havířovská teplárenská 

společnost, a.s. 
0,00 0,00 3 200,00 0,00 - 

DEPOS Horní Suchá, a.s. 18,70 18,70 18,70 100,00 1,0000 

Severomoravské vodovody  

a kanalizace, a.s. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

ČSAD Havířov, a.s. 3 057,24 3 057,24 0,00 100,00 - 

 Celkem 4 204,29 4 204,29 5 089,46 100,00 0,8261 

Tyto příjmy jsou již po zdanění. 
 

 

Kursové rozdíly v příjmech. Jedná se o kursové rozdíly k přijatým platbám z ciziny za 

přestupky v dopravě a kurzový zisk na účtu ZBÚ. Celkový příjem činil 6,02 tis. Kč.  

 

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů se rozpočtují až v průběhu roku podle jejich 

skutečné výše.  

 

Příjem ze sankčních plateb podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost   

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

OVŽÚ 139,40 144,20 145,90 103,44 0,9883 
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OŽP 44,45 54,45 158,60 122,50 0,3433 

OŠK 5,00 5,00 0,00 100,00 - 

OÚR – oddělení investic 11,31 26,03 4,25 230,15 6,1247 

SŘPP 67,92 77,92 411,00 114,72 0,1896 

ORG 0,00 0,00 1,03 0,00 - 

OSV 1,50 1,50 6,00 100,00 0,2500 

OKS 1,00 31,00 5,60 3100,00 5,5357 

MP 1 114,00 1 304,78 974,30 117,13 1,3392 

EO  0,00 0,00 1,00 0,00 - 

SO 32 111,00 37 834,53 10 813,75 117,82 3,4987 

 Celkem 33 495,58 39 479,41 12 521,43 117,86 3,1529 

Sankční platby v oblasti životního prostředí jsou zdrojem FŽP. Sankční platby inkasované MP 

jsou zdrojem FB. 
 

 

Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů. Na tuto příjmovou 

položku byla v průběhu roku rozpočtována a účtována pouze jediná platba, která se týkala 

dofinancování výdajů na volby do Senátu Parlamentu ČR za rok 2020 v celkové výši 

482 582,58 Kč. 
 

 

Ostatní přijaté vratky transferů. U OŠK jde o vratky dotací poskytnutých MŠ a ZŠ. U OÚR 

se jedná o roční splátku poskytnutého příspěvku města na vybudování plynovodní přípojky.   

U OSV jde o splátky neoprávněně vyplacených dávek z viny klienta nebo vratky přeplatků.  

U OJ 10 se jedná o vratky poskytnutých dotací a vypořádání dotací a příspěvků, které město 

poskytlo, většinou na činnost a pořádání různých akcí, právnickým nebo i fyzickým osobám.  

U EO se jedná o vratky průtokových dotací poskytnutých DSH. 
 

Příjem podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

Organizační 

 jednotka 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

OŠK 0,00 954,62 954,61 0,00 100,00 - 

OÚR – oddělení 

investic 
32,00 32,00 32,42 32,42 101,31 1,0000 

OSV 0,00 0,00 4,89 -7,36 - - 

OJ 10 0,00 911,06 942,49 1 534,51 103,45 0,6142 

EO 0,00 210,54 210,54 21,63 100,00 9,7337 

Celkem 32,00 2 108,22 2 144,95 1 581,20 101,74 1,3565 

 

 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku. Tento příjem se týká 

pouze organizačního odboru je to příjem ve výši 7,81 tis. Kč z prodeje roušek z rouškomatu  

a odkup notebooků. 
 

Příjmy podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

ORG 0,00 0,00 7,81 69,25 - 0,1128 
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EO - oddělení rozpočtu 

a majetku 
10,00 10,00 0,00 4,67 - - 

Celkem 10,00 10,00 7,81 73,92 78,10 0,1057 

 

Přijaté neinvestiční dary byly v roce 2021 zaúčtovány v celkové výši 60,00 tis. Kč a to  

u OKS ve výši 20 000,00 Kč (finanční odměna – cena „Elektrooskar“ za zpětný odběr 

elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu) a u KP ve výši 40 000,00 Kč na základě 

darovací smlouvy s JSDH Životice za výhru v soutěži dobrovolných hasičů. 

 

Přijaté pojistné náhrady se v průběhu roku 2021 navýšily z částky rozpočtované na začátku 

roky 50,00 tis. Kč na hodnotu 1 767,09 tis. Kč. Tato položka byla příjmem čtyř organizačních 

jednotek MMH a skutečná výše dosáhla 2 065,34 tis. Kč.  
 

Příjem dle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

OŠK 392,09 505,29 740,71 128,87 0,6822 

ORG 509,60 598,88 851,41 117,52 0,7034 

OKS 85,00 173,02 888,28 203,55 0,1948 

EO 780,40 788,15 190,50 100,99 4,1373 

 Celkem 1 767,09 2 065,34 2 670,90 116,88 0,7733 

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Tuto příjmovou položku má ve svém  

rozpočtu několik odborů (viz tabulka). Největší příjem má na této položce OKS ve výši 

8 586,31 tis. Kč a to od firmy EKO-Kom, a.s. za třídění odpadu. 
 

Plnění příjmů podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

Organizační 

 jednotka 

Schválený 

rozpočet               

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

OVŽÚ 0,00 0,00 6,15 10,00 - 0,6150 

OÚR– oddělení investic 0,00 397,36 397,36 0,00 100,00 - 

SŘPP 0,00 0,00 27,00 31,96 - 0,8448 

ORG 850,00 2 776,93 3 550,68 1 704,83 127,86 2,0827 

OSV 0,00 0,00 1,00 3,14 - 0,3185 

OKS 7 900,00 8 204,00 8 586,31 7 805,23 104,66 1,1001 

MP 0,00 0,00 122,59 80,65 - 1,5200 

EO  0,00 92,73 93,23 0,00 100,54 - 

KP 0,00 0,00 3,48 1,90 - 1,8316 

 Celkem 8 750,00 11 471,02 12 787,80 9 637,71 111,48 1,3269 

 

Neidentifikované příjmy se nerozpočtují. Jsou to veškeré došlé platby blíže neidentifikované, 

a to zejména mylné platby. Tento příjem byl ve výši 59,04 tis. Kč. 
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Ostatní nedaňové příjmy j.n. (jinde nezařazené) zahrnují identifikované nedaňové příjmy, 

které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Už pravidelně je na tuto příjmovou položku  

(u EO) zahrnuta částka, která kompenzuje příjmy ze sankčních plateb a v průběhu roku se tato 

částka snižuje ve prospěch položky 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů. 

 

 

Příjem podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

Organizační jednotka 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

ORG 0,00 0,00 64,83 15,90 - 4,0774 

OKS 40,00 40,00 56,80 39,53 142,00 1,4369 

MP 0,00 0,00 0,00 3,11 - - 

EO 10 300,00 0,00 0,70 2,11 - 0,3318 

SO 0,00 0,00 0,00 0,61 - - 

 Celkem 10 340,00 40,00 122,33 61,26 305,83 1,9969 

 

 

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (FO položka 2411 a PO 

položka 2412) jsou příjmem EO. Jedná se o splátky poskytnutých bezúročných finančních 

zápůjček osobám vykonávající podnikatelskou činnost na území města Havířova, které byly 

dotčeny mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemii COVID-19. Příjem na položce 2411 

byl 80,00 tis. Kč a příjem na položce 2412 byl 60,00 tis. Kč. 

 

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací jsou příjmem OJ 10. Jedná se 

o vratku poskytnuté finanční návratné výpomoci ZŠ Mládežnická na projekt „Modernizace 

odborné učebny F-CH v rámci IROP“ ve výši 3 046,01 tis. Kč. 
 

 

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva jsou příjmem dvou odborů. ORG má tyto 

příjmy ze splátky půjčky poskytnuté zaměstnanci MMH ze sociálního fondu, příjem je zdrojem 

tohoto fondu. U EO se jedná o splátky půjček obyvatelům dotčených lokalit při realizaci 

napojení na kanalizační řád a o splátky půjček obyvatelům v rámci programu na poskytnutí 

návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů fyzickým osobám, které vlastní nemovitost na 

území města Havířova. 
 

Příjem podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 

Organizační 

jednotka 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost   

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

ORG 5,00 5,00 4,00 4,80 80,00 0,8333 

EO 1 922,00 2 755,00 3 529,33 3 183,82 128,11 1,1085 

Celkem  1 927,00 2 760,00 3 533,33 3 188,62 128,02 1,1081 
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1.3. Kapitálové příjmy 
 

 

Kapitálové příjmy se v roce 2021 podílely na celkových příjmech po konsolidaci pouze  

0,58% (v roce 2020 to bylo 0,21 %). Schválený rozpočet kapitálových příjmů byl stanoven 

částkou 2 500,00 tis. Kč a rozpočtovými úpravami se navýšil na hodnotu 8 240,21 tis. Kč. 

Skutečný příjem dosáhl výše 10 163,70 tis. Kč, to je plnění upraveného rozpočtu na 123,34 %. 

Meziročně se kapitálové příjmy snížily o 6 673,93 tis. Kč, to je meziroční index 2,9124. 

 

 

 
 

 

 

Příjmy z prodeje pozemků byly ve schváleném rozpočtu stanoveny částkou 2 000,00 tis. Kč. 

Rozpočtovými úpravami byl tento příjem zvýšen na 7 534,21 tis. Kč a ve skutečnosti příjem na 

položce 3111 dosáhl částky 8 402,70 tis. Kč a byl tak splněn na 111,53 %. V porovnání se 

skutečností roku 2020 došlo ke zvýšení o 6 876,75 tis. Kč, meziroční index 5,5065. Příjem 

z prodeje pozemků je příjmem ekonomického odboru (oddělení rozpočtu a majetku). 

 

Prodej pozemků podle účelu (v Kč): 

 

 
Skutečnost 

r. 2021 

Pozemky pro podnikání 5 186 019,71 

Pozemky na zahrady 2 107 600,00 

Pozemky pod byty 10 000,00 

Ostatní příjmy z prodeje pozemků 1 099 084,60 

CELKEM 8 402 704,31 

 

 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí byly ve schváleném rozpočtu 

rozpočtovány částkou 500,00 tis. Kč. Rozpočtovou úpravou došlo k navýšení částky na  

556,00 tis. Kč a skutečný příjem dosáhl také částky 556,00 tis. Kč, což je plnění na 100,00 %. 

Jedná se o příjem za prodej bytu.   
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Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku byly za rok 2021 ve výši 

205,00 tis. Kč a byly příjmem dvou organizačních jednotek, a to MP ve výši 55,00 tis. Kč 

(z prodeje ojetého vozidla) a ORG ve výši 150,00 tis. Kč (také z prodeje ojetého vozidla). 

 

 

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku byly příjmem jedné organizační jednotky, 

a to OÚR ve výši 1 000,00 tis. Kč (finanční dar od Nadace ČEZ na realizaci projektu „Oranžové 

hřiště – První Parkourové hřiště v Havířově“). 

 

 

1.4. Vlastní příjmy 

 

 

Vlastní příjmy jsou součtem příjmových tříd 1 až 3. Jedná se tedy o celkový příjem z daňových, 

nedaňových a kapitálových příjmů. Vlastní příjmy byly ve schváleném rozpočtu na rok 2021 

stanoveny v objemu 1 102 662,00 tis. Kč. Rozpočtovými změnami došlo ke zvýšení této částky 

na 1 302 381,04 tis. Kč. Upravený rozpočet vlastních příjmů byl splněn na 103,91 % při 

dosažené skutečnosti 1 353 270,22 tis. Kč, meziroční index je 1,1321.  

 

 

 
 

 

 

 

V následující tabulce je podíl vlastních příjmů na některých ukazatelích (v %): 

 

Podíl vlastních 

příjmů na: 

Schválený 

rozpočet               

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost   

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

příjmech celkem 74,72 75,82 76,90 70,47 101,42 1,0912 

výdajích celkem 64,26 60,27 77,11 73,96 127,94 1,0426 

potřebách celkem 60,55 57,47 72,76 69,45 126,61 1,0477 

Poznámka: Potřeby celkem = výdaje celkem + splátky jistin úvěrů. 
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1.5. Přijaté transfery 
 

 

Přijaté transfery dělíme na neinvestiční přijaté transfery, investiční přijaté transfery  

a konsolidační položky. Neinvestiční a investiční transfery se dále člení podle poskytovatelů. 

Konsolidační položky představují převody prostředků mezi bankovními účty města a to 

konkrétně mezi základním běžným účtem města (ZBÚ) a účty účelových fondů. Přijaté 

transfery (po konsolidaci) se na skutečných celkových příjmech města (po konsolidaci) podílely 

23,10 % a po daňových příjmech jsou tak druhým největším příjmovým zdrojem města.  

Ve skutečnosti dosáhly přijaté transfery celkové částky 1 149 367,71 tis. Kč: neinvestiční 

transfery 338 272,32 tis. Kč, investiční transfery 68 295,98 tis. Kč a konsolidační položky 

742 799,41 tis. Kč. 

 

 

Vývoj neinvestičních a investičních transferů (po konsolidaci) od roku 2014 (v tis. Kč): 

 

 

 
 

 

 

Přijaté transfery po konsolidaci a příjmové konsolidační položky (v tis. Kč): 

 

Přijaté transfery 

Schválený 

rozpočet               

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost   

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

po konsolidaci 372 986,00 415 247,90 406 568,30 500 956,93 97,91 0,8116 

konsolidační položky 650 399,00 951 103,66 742 799,41 829 205,85 78,10 0,8958 

Celkem  1 023 385,00 1 366 351,56 1 149 367,71 1 330 162,78 84,12 0,8641 
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Přijaté transfery v členění podle charakteru na neinvestiční a investiční (v tis. Kč): 

 

Přijaté transfery 

Schválený 

rozpočet               

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

Neinvestiční 231 375,00 341 887,11 338 272,32 398 045,60 98,94 0,8498 

Investiční 141 611,00 73 360,79 68 295,98 102 911,33 93,10 0,6636 

Celkem  372 986,00 415 247,90 406 568,30 500 956,93 97,91 0,8116 

 

 

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR (položka 4111). Zahrnuje transfery přijaté z kapitoly 

Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí (vyjma 

tzv. souhrnného dotačního vztahu). V roce 2021 získalo město Havířov na tuto příjmovou 

položku transfery ve výši 18 472,21 tis. Kč (kompenzační bonus za rok 2021 16 003,21 tis. Kč, 

dotace na volby do Parlamentu ČR 2 469,00 tis. Kč). 

 

 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112). 

Tato příjmová položka je rozpočtována i účtována u EO a v roce 2021 dosáhla částky  

67 376,80 tis. Kč. Meziročně došlo k nárůstu dotace na výkon státní správy o 3 213,80 tis. Kč. 

Dotace na výkon státní správy je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní 

správy a počtu obyvatel správního centra (Havířov) a počtu obyvatel správního obvodu.  

 

 

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (položka 4113). V roce 2021 byl skutečný 

příjem na této položce ve výši 734,00 tis. Kč a jednalo se o dotaci na adaptační strategii na 

změnu klimatu města Havířova (234,00 tis. Kč) a podporu na pořízení elektromobilů formou 

operativního leasingu (500,00 tis. Kč). 

 

 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (položka 4116) představují příjmy z rozpočtů 

ministerstev a úřadu práce. Schválený rozpočet této položky byl ve výši 44 970,00 tis. Kč  

a v průběhu roku byl navýšen na částku 72 752,49 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl při 

dosažené skutečnosti 69 132,51 tis. Kč splněn na 95,02 %, meziroční index je 1,0306. Podrobný 

přehled této příjmové položky podle jednotlivých dotací je v Příloze č. 9.  

 

 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí (položka 4121). Tento příjem měl v hodnoceném 

období pouze SO ve výši 4,20 tis. Kč a to za projednávání přestupků dle uzavřené veřejnoprávní 

smlouvy v roce 2020 byl tento příjem 9,90 tis. Kč. 

 

 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů (položka 4122) většinou představují průtokové  

dotace určené pro městem zřízené příspěvkové organizace. Upravený rozpočet byl ve výši 

83 133,21 tis. Kč a dosažená skutečnost byla také ve výši 83 133,21 tis. Kč. Meziročně se 

příjem zvýšil o 10 516,29 tis. Kč, to je meziroční index 1,1448. Přehled přijatých transferů 

podle účelu použití je v Příloze č. 10. 
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Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (položka 4131) představují příjem 

prostředků z hospodářské činnosti, kterou pro město vykonávají (na základě smluv)  

MRA, s.r.o. a TSH, a.s. Příjem je u MRA, s.r.o. tvořen ze záloh na hospodářský výsledek  

a doplatku těchto záloh (na základě skutečně dosaženého HV).  
 

Převody z vlastních fondů 

HČ (v tis. Kč) 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Index                    

2021:2020 

Zálohy na HV z HČ (MRA) 

za daný rok po zdanění 
106 000,00 106 000,00 106 000,00 100 000,00 100,00 1,0600 

Doplatek záloh na HV z HČ 

(MRA) za předchozí rok po 

zdanění 

12 038,00 0,00 0,00 1 957,38 0,00 - 

Přeplatek záloh na HV z HČ 

(MRA) za předchozí rok po 

zdanění 

0,00 -7 085,52 -7 084,52 0,00 99,99 - 

HV z HČ (TSH, a.s.) 0,00 503,91 503,92 0,00 100,00 - 

Celkem 118 038,00 99 418,39 99 419,40 101 957,38 100,00 0,9751 

Poznámka: HV – hospodářský výsledek, HČ – hospodářská činnost 

Jedná se o převod prostředků z jednoho účtu města (účet HČ) na druhý účet města (ZBÚ). Tento 

příjem je zdrojem FNB (HČ MRA, s.r.o.) a FRHA (HČ TSH, a.s.). 

 

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (položka 4152) byly ve 

schváleném rozpočtu na rok 2021 stanoveny částkou 81,00 tis. Kč na projekt „Slezské pohraničí 

– společná historie měst“. Skutečná výše této dotace byla nulová. 

 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů (položka 4213). Tato položka byla 

rozpočtována až v průběhu roku. V roce 2021 mělo město Havířov na této položce příjem ve 

výši 20 292,46 tis. Kč a jednalo se o poskytnutí dotace na projekt „Chytré a bezpečné 

křižovatky“. 

 

Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (položka 4216). Na tuto příjmovou položku se 

zahrnují investiční transfery přijaté od orgánů státní správy.  
 

Příjem položky 4216 podle jednotlivých projektů (v tis. Kč): 

 

Účel transferu 

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

%  

plnění 

Výstavba retenční nádrže Chrpová 0,00 0,00 0,00 7 404,81 0,00 

Odkanalizování části města 

Havířova, IV. etapa, lokalita Důlňák 
29 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otevřené a přívětivé město Havířov 0,00 570,00 570,00 0,00 100,00 

Sanace OD Dlouhá tř.20-24, Ha-

Město 
0,00 0,00 0,00 2 278,38 0,00 

Sanace OD Dlouhá tř. 81 c,d Ha-

Podlesí 
0,00 0,00 0,00 2 269,39 0,00 

Sanace OD Dlouhá tř. 34-42, Ha-

Podlesí 
5 063,00 5 063,00 0,00 0,00 - 
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Sanace OD Dlouhá tř. 73-79, Ha- 

Podlesí 
12 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sanace OD J.Gagarina 22-28, Ha-

Podlesí 
11 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sanace OD ul.Slezská 2-4, Ha- Město 4 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZŠ Mládežnická – „Modernizace 

odborné učebny F-Ch“ 
0,00 2 357,56 2 357,56 0,00 100,00 

Snižování spotřeby energie – 

vzduchotechnika, rekuperace MŠ 

Okružní 
950,00 852,66 852,66 0,00 100,00 

Snižování spotřeby energie – zateplení 

MŠ Okružní 
1 979,00 1 968,00 1 968,00 0,00 100,00 

Snižování spotřeby energie – 

vzduchotechnika MŠ Moravská 
1 584,00 1 447,61 1 447,61 0,00 100,00 

Snižování spotřeby energie – zateplení 

MŠ Moravská 
3 802,00 3 592,05 3 592,04 0,00 100,00 

Snižování spotřeby energie - zateplení 

MŠ Horymírova 
0,00 0,00 0,00 2 869,93 0,00 

Snižování spotřeby energie - 

vzduchotechnika MŠ Horymírova 
0,00 0,00 0,00 667,81 0,00 

Sanace obyt. domu na ul.  

1. Máje 2, Havířov - Město 
6 477,00 6 477,00 6 475,20 0,00 99,97 

ITI-IROP- ZŠ F. Hrubína 4 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITI-IROP- ZŠ Na Nábřeží 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sanace OD Mánesova 44-48 0,00  0,00 0,00 2 843,16 0,00 

Pořízení termovize pro MP 0,00 0,00 0,00 888,00 0,00 

Rozšíření městského kamerového 

systému na území Havířova 
0,00 0,00 0,00 352,12 0,00 

Rozšíření veřejného osvětlení 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 

Chytré a bezpečné křižovatky v SmH, 

ITI OP Doprava 
29 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Přednádražní prostor 26 587,00 27 651,86 27 651,86 71 848,43 100,00 

Snižování spotřeby energie MŠ 

Moravská, detaš.pracoviště U Školy, 

Havířov-Dolní Suchá - zateplení 
2 316,00 2 297,06 2 297,06 0,00 100,00 

Snižování spotřeby energie MŠ 

Moravská, detaš.pracoviště U Školy, 

Havířov-Dolní Suchá - 

vzduchotechnika s rekuperací 

797,00 791,53 791,53 0,00 100,00 

Celkem 141 611,00 53 068,33 48 003,52 91 872,03 90,46 
 

 

Přehled plnění příjmů podle příjmových tříd v členění na příjmové položky je v Příloze č. 3.  

Podrobný přehled o příjmových konsolidačních položkách je v Příloze č. 7. 

Plnění příjmů podle organizačních jednotek je v Příloze č. 11.  

 

 

 



Organizační jednotky 
MMH 1 244 255,63 tis. 

Kč
(70,90 %)

Transfery 
příspěvkovým 
organizacím

457 255,49 tis. Kč
(26,05 %)

Ostatní dotace a 
dary

53 532,89 tis. Kč
(3,05 %)

Podíly organizačních jednotek na čerpání 

skutečných výdajů (po konsolidaci) r. 2021

2. VÝDAJE 
 

 

Výdaje můžeme rozdělit do dvou skupin – výdaje organizačních jednotek MMH (70,90 %  

a příspěvky a dotace organizacím 29,10 %). Výdaje pro rok 2021 byly ve schváleném rozpočtu 

stanoveny v celkové výši 2 366 393,00 tis. Kč (z toho výdaje po konsolidaci tvořily 

1 715 994,00 tis. Kč a konsolidační položky byly ve výši 650 399,00 tis. Kč). V průběhu roku 

se celkové rozpočtované výdaje zvýšily na částku 3 112 119,45 tis. Kč (výdaje po konsolidaci 

2 161 015,79 tis. Kč a konsolidační položky 951 103,66 tis. Kč). Skutečné výdaje města 

Havířova dosažené v roce 2021 jsou ve výši 2 497 843,42 tis. Kč. Tuto částku tvoří výdaje  

po konsolidaci ve výši 1 755 044,01 tis. Kč a výdajové konsolidační položky ve výši 

742 799,41 tis. Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpání výdajů v základním členění po konsolidaci (v tis. Kč): 

 

Druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost     

r. 2021 

Skutečnost         

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

investiční 467 227,00 646 885,79 419 338,60 405 185,86 64,82 1,0349 

neinvestiční  1 248 767,00 1 514 130,00 1 335 705,41 1 211 077,14 88,22 1,1029 

Celkem 1 715 994,00 2 161 015,79 1 755 044,01 1 616 263,00 81,21 

 

1,0859 

 

Čerpání výdajů podle charakteru je v Příloze č. 13.  

Plnění rozpočtu města Havířova podle jednotlivých odvětví je v Příloze č. 14.  

 

 

 

Provozní (běžné) 
výdaje 1 335 705,41

tis. Kč 
(76,11 %)

Investiční výdaje 
419 338,60 tis. Kč 

(23,89 %)

Podíl investičních a provozních výdajů na 

celkových výdajích (po konsolidaci) roku 2021 
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2.1. Výdaje správců organizačních jednotek MMH 
 

Výdaje organizačních jednotek MMH (bez konsolidačních položek) byly za rok 2021  

čerpány ve výši 1 244 255,63 tis. Kč a podílely se tak 70,90 % na celkových  

výdajích města. Ve schváleném rozpočtu byly výdaje organizačních jednotek ve výši 

1 350 618,00 tis. Kč, rozpočtovými úpravami došlo k nárůstu výdajů organizačních jednotek  

o 299 060,30 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 649 678,30 tis. Kč. Konsolidační položky byly ve 

schváleném rozpočtu stanoveny částkou 650 399,00 tis. Kč, v průběhu roku se tato částka 

zvýšila na 951 103,66 tis. Kč. Skutečná výše konsolidačních položek za rok 2021 je  

742 799,41 tis. Kč. Konsolidační položky se týkají pouze EO. 

 

 

Přehled výdajů organizačních jednotek MMH k výdajům celkem (po konsolidaci) v tis. Kč: 

  

Schválený 

rozpočet  

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.        

r. 2021 

Skutečnost    

r. 2021 

Skutečnost     

r. 2020 

Výdaje organizačních jednotek 1 350 618,00 1 649 678,30 1 244 255,63 1 142 174,51 

Výdaje celkem 1 715 994,00 2 161 015,79 1 755 044,01 1 616 263,00 

% podíl výdajů organizačních 

jednotek na výdajích celkem 
78,71 76,34 70,90 70,67 

 

 

Odbor životního prostředí 

 

Čerpání výdajů OŽP podle činností (v tis. Kč): 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Správa v lesním 

hospodářství 
0,00 196,20 196,21 171,94 100,01 1,1411 

Celospolečenská funkce 

lesů 
0,00 0,00 0,00 6,35 0,00 - 

Ostatní zájmová činnost  

a rekreace 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,0000 

Monitoring ochrany 

ovzduší 
135,00 135,00 129,47 134,17 95,90 0,9650 

Ostatní nakládání  

s odpady 
20,00 20,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Monitoring půdy  

a podzemní vody  
5,00 5,00 4,70 0,00 94,00 - 

Ostatní ochrana půdy  

a spodní vody 
50,00 50,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Ochrana druhů  

a stanovišť 
40,00 40,00 40,00 40,00 100,00 1,0000 

Chráněné části přírody 370,00 370,00 349,32 260,97 94,41 1,3385 

Ekologická výchova  

a osvěta 
20,00 20,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Celkem 740,00 936,20 819,70 713,43 87,56 1,1490 
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Čerpání výdajů OŽP podle charakteru (v tis. Kč): 

Druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Nákup služeb 580,00 580,00 483,49 385,14 83,36 1,2554 

Poskytnuté náhrady 0,00 196,20 196,21 178,29 100,00 1,1005 

Neinvestiční transfery 

spolkům, FO 
160,00 160,00 140,00 150,00 87,50 0,9333 

Celkem 740,00 936,20 819,70 713,43 87,56 1,1490 

 

 

Odbor školství a kultury 

 

Výdaje OŠK podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet 

VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Bezpečnost silničního 

provozu 
31,00 31,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Mateřské školy (MŠ) 5 522,00 5 478,11 4 407,56 3 510,09 80,46 1,1257 

Základní školy (ZŠ) 5 930,00 5 076,06 2 829,35 5 808,52 55,74 0,4871 

Střední odborné školy 60,00 48,00 15,68 0,00 32,67 - 

Ostatní záležitosti kultury  3,00 3,00 2,49 2,63 83,00 0,9468 

Pořízení, zachování a 

obnova hodnot místního 

kulturního, národního a  

historického povědomí 

100,00 100,00 94,82 98,36 94,82 0,9640 

Střediska volného času  3 538,00 3 204,95 2 935,55 138,76 91,59 21,1556 

Filmová tvorba, 

distribuce, kina a 

shrom.audio archiv. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Ostatní záležitosti kultury, 

církví a sdělovacích 

prostředků 

1 409,00 2 690,00 723,49 736,88 26,90 0,9818 

Komunální služby a 

uzemní rozvoj jinde 

nezařazené  

65,00 77,00 29,62 2 419,12 38,47 0,0122 

Ostatní činnosti 

související se službami 

pro obyvatelstvo 

5,00 1 091,32 676,30 174,62 61,97 3,8730 

Krizová opatření 0,00 0,00 0,00 150,22 0,00 - 

Finanční vypořádání  0,00 954,64 954,62 1 406,58 100,00 0,6787 

Celkem 16 663,00 18 754,08 12 669,48 14 445,78 67,56 0,8770 
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Čerpání výdajů OŠK podle charakteru (v tis. Kč): 

Druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek 
0,00 25,00 0,00 80,84 - - 

Nákup materiálu j. n. 190,00 345,94 139,42 227,79 40,30 0,6121 

Nákup služeb 3 375,00 4 344,62 1 449,19 1 745,04 33,36 0,8305 

Opravy a udržování 6 750,00 7 831,58 5 830,61 4 635,55 74,45 1,2578 

Ostatní nákupy 27,00 202,00 2,06 4,06 1,02 0,5074 

Jistoty 0,00 50,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Neinvestiční nákupy – 

věcné dary, jistoty 
755,00 820,50 624,59 642,55 76,12 0,9720 

Neinvestiční transfery 

VR, PO, spolkům, FO 
0,00 954,64 954,62 1 424,40 100,00 0,6702 

Ostatní neinvestiční 

výdaje 
1 366,00 301,13 0,00 0,00 - 0,0000 

Budovy, haly  

a stavby 
4 200,00 3 878,67 3 668,99 5 685,55 94,59 0,6453 

Celkem 16 663,00 18 754,08 12 669,48 14 445,78 67,56 0,8770 

Čerpání výdajů na opravy a investice podle jednotlivých akcí je součástí Přílohy č. 15. 

 

 

Odbor územního rozvoje 
 

 

Výdaje podle činností (v tis. Kč): 

Činnost  

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Ozdravování 

hospodářských zvířat, 

polních a speciálních 

plodin a zvláštní 

veterinární péče 

0,00 550,00 267,58 0,00 48,65 - 

Silnice 37 150,00 66 286,00 50 021,00 4 343,69 75,46 11,5158 

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací 

42 270,00 44 303,00 30 396,90 10 100,76 68,61 3,0094 

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly 

0,00 45 424,00 18 779,69 1 609,39 41,34 11,6688 

Úpravy drobných 

vodních toků 
353,00 0,25 0,00 0,00 - 0,0000 

Mateřské školy 0,00 23,00 21,18 27 398,88 92,09 0,0008 

Základní školy 17 180,00 7 632,00 6 376,93 866,72 83,56 7,3575 

Filmová tvorba, 

distribuce, kina a 

shromažďování 

0,00 0,00 0,00 610,05 0,00 - 
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audiovizuálních 

archiválií 

Zájmová činnost v 

kultuře 
0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 - 

Sportovní zařízení v 

majetku obce 
14 000,00 23 855,43 9 793,55 58 353,21 41,05 0,1678 

Bytové hospodářství 327 822,00 315 257,00 269 655,42 80 771,80 85,54 3,3385 

Nebytové 

hospodářství 
13 690,00 13 690,00 12 220,18 36 905,90 89,26 0,3311 

Pohřebnictví 0,00 0,00 0,00 1 095,95 0,00 - 

Územní plánování 450,00 450,00 19,35 231,11 4,30 0,0837 

Komunální služby a 

územní rozvoj, j.n. 
1 623,00 1 623,00 332,75 629,62 20,50 0,5285 

Ostatní záležitosti 

bydlení, komunálních 

služeb a územního 

rozvoje 

3 460,00 73 711,00 22 472,10 120 354,52 30,49 0,1867 

Denní stacionáře a 

centra denních služeb 
20 000,00 43 141,00 1 441,90 118,71 3,34 12,1464 

Domovy pro seniory 0,00 33,00 33,00 6,80 100,00 4,8529 

Domovy pro osoby se 

zdravotním 

postižením a domovy 

se zvláštním režimem 

0,00 535,00 531,83 1 529,38 99,41 0,3477 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
0,00 0,00 0,00 176,54 0,00 - 

Činnost místní správy 1 200,00 6 900,00 1 103,74 908,16 16,00 1,2154 

Celkem 479 198,00 643 413,68 423 467,10 346 029,69 65,82 1,2238 

 

 

Výdaje OÚR podle charakteru (v tis. Kč): 

Druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek 
0,00 130,00 57,80 887,01 44,46 0,0652 

Nákup služeb 4 826,00 7 202,25 4 114,99 5 054,29 57,13 0,8142 

Opravy a udržování 70 420,00 110 549,36 89 218,04 24 551,50 80,70 3,6339 

Programové 

vybavení 
0,00 1 903,00 170,60 151,22 8,96 1,1282 

Budovy, haly a 

stavby 
403 952,00 519 873,07 328 104,13 308 816,05 63,11 1,0625 

Stroje, přístroje, 

zařízení 
0,00 988,00 76,18 5 030,08 7,71 0,0151 

Výpočetní technika 0,00 2 768,00 1 725,36 1 539,54 62,33 1,1207 

Celkem 479 198,00 643 413,68 423 467,10 346 029,69 65,82 1,2238 

 

Čerpání výdajů OÚR je uvedeno v Příloze č. 16. 
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Odbor stavebního řádu a památkové péče 

 

Finanční prostředky rozpočtované na výdaje OJ 5 (odbor stavebního řádu a památkové péče) 

byly v minulých letech čerpány jen zcela výjimečně a v této souvislosti bylo rozhodnuto, že 

případné požadavky na výdaje této OJ (na konzultační a poradenské služby) jsou realizovány  

v rámci výdajů OJ 6 (organizační odbor). 

 

 

Odbor organizační 

 

Rozpočet a čerpání výdajů ORG podle činností (v tis. Kč): 

Činnost  

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Ostatní záležitosti 

základního 

vzdělávání  
4 550,00 5 555,98 4 245,87 3 031,72 76,42 1,4005 

Pohřebnictví  265,00 425,00 406,65 366,25 95,68 1,1103 

Ostatní záležitosti 

bydlení, 

komunálních služeb 

a územního rozvoje 

4 170,00 1 406,00 533,19 936,60 37,92 0,5693 

Změny technologií 

vytápění 
500,00 500,00 292,50 325,60 58,50 0,8983 

Ostatní činnosti 

k ochraně ovzduší 
0,00 325,00 25,00 0,00 7,69 - 

Sběr a svoz 

komunálních odpadů 
500,00 500,00 389,15 388,72 77,83 1,0011 

Veřejně prospěšné 

práce 
20 068,00 17 497,00 13 913,33 12 455,89 79,52 1,1170 

Terénní programy 0,00 488,20 487,16 469,37 99,79 1,0379 

Zabezpečení potřeb 

ozbrojených sil 
0,00 9,72 15,42 0,00 158,64 - 

Krizová opatření 800,00 500,00 79,56 1 624,56 15,91 0,0490 

Zastupitelstva obcí 12 389,00 12 389,00 11 896,46 11 964,40 96,02 0,9943 

Volby do 

Parlamentu ČR 
0,00 2 469,00 2 785,88 0,00 112,83 - 

Místní správa 250 621,00 274 345,88 265 542,34 249 657,16 96,79 1,0636 

Pojištění funkčně 

nespecifikované 
0,00 4 240,00 4 230,83 0,00 99,78 - 

Volby do 

zastupitelstev ÚSC 
0,00 0,00 0,00 2 950,58 0,00 - 

Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 15,19 0,00 - 

Celkem 293 863,00 320 650,78 304 843,34 284 186,04 95,07 1,0727 
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Výdaje ORG podle charakteru (v tis. Kč): 

Druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Platy zaměstnanců a 

ostatní platby za 

provedenou práci 

173 198,00 177 564,36 172 149,92 164 140,66 96,95 1,0488 

Zákonné pojistné 58 658,00 58 984,67 57 523,70 54 871,87 97,52 1,0483 

Mzdové náhrady 0,00 536,00 535,41 263,40 99,89 2,0327 

Nákup materiálu 4 995,00 5 762,93 5 019,55 13 348,43 87,10 0,3760 

Energetická média 7 250,00 7 415,00 6 843,49 7 684,49 92,29 0,8906 

Nákup služeb 29 567,00 32 170,40 30 075,46 22 866,75 93,49 1,1352 

Opravy a udržování 1 850,00 2 226,55 2 226,86 2 479,76 100,01 0,8980 

Náhrady mezd v době 

nemoci 
500,00 2 291,00 2 241,24 1 699,07 97,83 1,3191 

Ostatní neinvestiční 

výdaje 
6 912,00 8 200,37 7 610,69 7 458,48 92,81 1,0204 

Programové vybavení 1 498,00 1 793,00 1 511,58 8 753,08 84,30 0,1727 

Budovy, haly a stavby 5 410,00 410,00 252,29 53,49 61,53 4,7166 

Stroje, přístroje a 

zařízení 
2 325,00 2 221,00 95,05 240,96 4,28 0,3945 

Dopravní prostředky 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Výpočetní technika 0,00 20 575,50 18 465,60 0,00 89,75 - 

Investiční transfery 

krajům 
500,00 500,00 292,50 325,60 58,50 0,8983 

Celkem 293 863,00 320 650,78 304 843,34 284 186,04 95,07 1,0727 

 

 

 

Odbor sociálních věcí 

 

Výdaje OSV podle činností (v tis. Kč): 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Ostatní sociální péče a 

pomoc dětem a mládeži 
19,00 19,00 0,00 0,41 - - 

Ostatní sociální péče a 

pomoc rodině a 

manželství (pěstouni) 

3 081,00 4 029,02 731,41 788,06 18,15 0,9281 

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a 

vybraným etnikům 

10,00 10,00 2,00 0,00 20,00 - 

Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním 

skupinám fyzických 

osob 

386,00 386,00 199,41 250,88 51,66 0,7948 
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Ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče -

kluby důchodců 

3 923,00 3 923,00 3 433,88 3 162,73 87,53 1,0857 

Ostatní činnosti 3,00 3,00 0,00 11,24 - - 

Celkem 7 422,00 8 370,02 4 366,70 4 213,32 52,17 1,0364 
 

 

Výdaje podle jejich charakteru (v tis. Kč): 

Druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Platy 450,00 460,00 459,05 435,39 99,79 1,0543 

Ostatní osobní 

výdaje 
389,00 379,00 216,90 260,50 57,23 0,8326 

Zákonné pojistné 170,00 170,00 155,16 147,16 91,27 1,0544 

Odměny za užití 

duševního vlastnictví 
8,00 8,00 0,00 4,89 - - 

Nákup materiálu 133,00 154,00 130,95 114,63 85,03 1,1424 

Energetická média 396,00 411,00 375,49 350,17 91,36 1,0723 

Nákup služeb 3 205,00 4 093,02 624,50 636,80 15,26 0,9807 

Opravy a udržování 15,00 15,00 5,60 1,91 37,33 2,9319 

Pohoštění, cestovné 266,00 160,00 112,49 106,36 70,31 1,0576 

Věcné dary 170,00 150,00 144,22 155,79 96,15 0,9257 

Náhrady mezd 

v době nemoci 
50,00 50,00 0,00 2,77 - - 

Ostatní neinvestiční 

transfery 

obyvatelstvu 

2 170,00 2 320,00 2 142,34 1 996,95 92,34 1,0728 

Celkem 7 422,00 8 370,02 4 366,70 4 213,32 52,17 1,0364 

 

 

Odbor komunálních služeb 

 

Čerpání výdajů podle činností a charakteru výdajů (v tis. Kč): 

Činnost/  

druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Ustájení psů v útulku, 

veterinární péče 
z toho: 

 

4 250,00 

 

 

3 599,00 

 

3 593,44 

 

4 232,99 

 

99,85 0,8489 

- drobný hmotný dl.maj. 30,00 0,00 0,00 25,80 0,00 - 

- nákup ostatních služeb 4 020,00 3 524,00 3 518,66 3 962,92 99,85 0,8879 

- opravy a udržování 200,00 75,00 74,78 187,64 99,71 0,3985 

-budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 56,63 0,00 - 

Úspora energie a 

obnovitelné zdroje  
z toho: 

350,00 236,00 235,95 0,00 99,98 - 

- ostatní nákupy jinde  

  nezařazené 
350,00 236,00 235,95 0,00 99,98 - 
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Silnice (místní 

komunikace)  
z toho: 

36 210,00 38 625,00 38 478,52 40 555,04 99,62 0,9488 

- nákup služeb 22 300,00 21 300,00 21 183,14 18 535,39 99,45 1,1428 

- opravy a udržování 13 900,00 17 220,00 17 191,77 14 019,65 99,84 1,2263 

- výdaje na náhrady  

  za nezpůsobenou újmu  
10,00 5,00 5,00 0,00 100,00 - 

- kapitálové výdaje 0,00 100,00 98,61 8 000,00 98,61 0,0123 

Ostatní záležitosti 

pozemních 

komunikací  
z toho: 

15 660,00 13 484,52 13 460,46 20 171,44 99,82 0,6673 

- nákup služeb 7 850,00 6 141,00 6 118,38 8 989,08 99,63 0,6806 

- opravy a udržování 7 800,00 7 343,52 7 342,08 11 182,36 99,98 0,6566 

- výdaje na náhrady  

  za nezpůsobenou újmu  
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

BESIP 
z toho: 

40,00 51,00 39,97 39,75 78,37 1,0055 

- drobný dl. hmotný 

majetek 
0,00 11,00 10,89 0,00 99,00 - 

- nákup materiálu j.n. 0,00 40,00 29,08 39,75 72,70 0,7316 

- nákup ostatních služeb 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Ostatní záležitosti 

v silniční dopravě 
z toho: 

6 230,00 6 903,00 6 897,97 4 182,96 99,93 1,6491 

- konzultační, poradens. 

   a právní služby 
800,00 403,00 402,77 21,78 99,94 18,4926 

- nákup ostatních služeb 510,00 450,00 449,43 298,47 99,87 1,5058 

- opravy a udržování 4 920,00 6 050,00 6 045,77 3 862,71 99,93 1,5652 

Dopravní obslužnost 
z toho: 

103 024,00 100 971,00 100 251,38 96 210,68 99,29 1,0420 

-ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 227,00 0,00 - 

- konzultační, poradens. 

  a právní služby 
0,00 731,00 12,15 50,00 1,66 0,2430 

-nákup ostatních služeb 0,00 28,00 27,80 0,00 99,29 - 

- výdaje na dopravní  

  územní obslužnost 
98 906,00 96 009,00 96 008,93 94 914,02 100,00 1,0115 

- neinvestiční transfery 

  krajům 
4 118,00 4 203,00 4 202,50 1 019,66 99,99 4,1215 

Pitná voda  300,00 95,00 71,67 297,69 75,44 0,2408 

-podlimitní technické 

zhodnocení 
0,00 20,00 19,97 0,00 99,85 - 

-drobný dlh. hmotný 

majetek 
0,00 30,00 7,32 0,00 24,40 - 

-nákup ost. služeb 300,00 2,00 1,85 297,69 92,50 0,0062 

-kapitálové výdaje 0,00 43,00 42,53 0,00 98,91 - 

Odvádění a čištění 

odpadních vod a 
8 580,00 8 472,00 8 438,68 5 720,29 99,61 1,4752 
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nakládání s kaly 
z toho: 
-konzultační, 

poradenské a právní 

služby 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

- nákup ostatních služeb 3 800,00 4 024,00 4 004,26 3 250,26 99,51 1,2320 

- opravy a udržování 3 800,00 4 000,00 3 987,00 2 470,03 99,68 1,6142 

-kapitálové výdaje 480,00 448,00 447,42 0,00 99,87 - 

Úpravy drobných 

vodních toků  
z toho: 

350,00 401,00 398,66 348,61 99,42 1,1436 

-konzultační, 

poradenské a právní 

služby 

0,00 51,00 50,82 0,00 99,65 - 

- nákup ostatních služeb 200,00 208,00 207,23 133,33 99,63 1,5543 

- opravy a udržování 150,00 142,00 140,61 215,28 99,02 0,6531 

Veřejné osvětlení 
z toho: 

29 300,00 29 280,00 29 135,52 28 123,72 99,51 1,0360 

- drobný dlouhodobý 

hmotný majetek 
0,00 743,00 742,42 249,75 99,92 2,9727 

- elektrická energie 9 200,00 6 710,00 6 627,13 5 589,41 98,76 1,1857 

- nákup služeb 1 100,00 1 340,00 1 339,15 1 013,07 99,94 1,3219 

- opravy a udržování 7 600,00 7 900,00 7 851,09 6 999,24 99,38 1,1217 

- kapitálové výdaje 11 400,00 12 587,00 12 575,73 14 272,25 99,91 0,8811 

Pohřebnictví  
z toho: 

4 090,00 4 009,00 3 952,73 3 925,14 98,60 1,0070 

- drobný dlouhodobý 

hmotný majetek 
30,00 19,00 8,93 33,00 47,00 0,2706 

- elektrická energie 450,00 340,00 329,59 371,18 96,94 0,8880 

- nákup ostatních služeb 3 400,00 3 600,00 3 583,14 3 187,98 99,53 1,1240 

- opravy a udržování 200,00 50,00 31,07 93,76 62,14 0,3314 

- ostatní náhrady  

  placené obyvatelstvu 
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

- kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 239,22 0,00 - 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
z toho: 

180,00 243,00 190,63 196,63 78,45 0,9695 

- studená voda 20,00 53,00 36,86 15,11 69,55 2,4394 

- elektrická energie 80,00 80,00 51,94 59,65 64,93 0,8707 

- nákup ostatních služeb 30,00 30,00 28,13 55,04 93,77 0,5111 

- opravy a udržování 50,00 80,00 73,70 66,83 92,13 1,1028 

Nakládání s odpady 
z toho: 

89 440,00 92 496,00 92 428,26 86 160,73 99,93 1,0727 

- drobný dlouhodobý 

hmotný majetek 
200,00 338,00 337,59 345,31 99,88 0,9776 

- nákup materiálu 230,00 128,00 126,73 0,00 99,01 - 

- nákup ostatních služeb 88 860,00 91 980,00 91 915,94 85 701,36 99,93 1,0725 
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- poskytnuté náhrady 150,00 0,00 0,00 22,91 0,00 - 

-kapitálové výdaje 0,00 50,00 48,00 91,15 96,00 0,5266 

Monitoring půdy a 

podzemní vody  
z toho: 

150,00 48,00 47,98 28,25 99,96 1,6984 

- nákup ostatních služeb 150,00 48,00 47,98 28,25 99,96 1,6984 

Péče o vzhled obce a 

veřejnou zeleň 
z toho: 

38 560,00 42 869,21 42 647,52 43 234,34 99,48 0,9864 

- drobný dlouhodobý 

hmotný majetek 
200,00 130,00 129,66 262,21 99,74 0,4945 

- nákup materiálu 1 150,00 1 200,00 1 159,34 1 356,33 96,61 0,8548 

- energetická média 100,00 100,00 39,74 106,78 39,74 0,3722 

- nákup ostatních služeb 33 600,00 37 267,00 37 262,82 34 454,26 99,99 1,0815 

- opravy a udržování 3 500,00 3 040,00 3 034,71 4 740,94 99,83 0,6401 

- výdaje na náhrady za   

  nezpůsobenou újmu 
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

- kapitálové výdaje 0,00 1 132,21 1 021,25 2 313,82 90,20 0,4414 

Veřejně prospěšné 

práce  
z toho: 

5 525,00 3 623,00 3 472,04 3 445,86 95,83 1,0076 

- ochranné pomůcky 200,00 125,00 120,81 136,75 96,65 0,8834 

-drobný hmotný majetek 60,00 86,00 85,80 72,42 99,77 1,1848 

- nákup materiálu 300,00 290,00 278,44 294,85 96,01 0,9443 

- energetická média 240,00 225,00 161,34 150,44 71,71 1,0725 

- nákup služeb 4 665,00 2 858,00 2 811,49 2 774,84 98,37 1,0132 

- opravy a udržování 60,00 19,00 14,16 16,56 74,53 0,8551 

- vratky jistoty 0,00 20,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Záležitosti krizového 

řízení j.n. 
z toho: 

510,00 69,00 68,33 348,37 99,03 0,1961 

- nákup služeb 10,00 8,00 7,88 7,88 98,50 1,0000 

- opravy a udržování 500,00 61,00 60,45 340,49 99,10 0,1775 

Činnost místní správy 0,00 1 522,00 66,69 647,30 4,38 0,1030 

-nákup služeb 0,00 1 452,00 0,00 647,30 - - 

-kapitálové výdaje 0,00 70,00 66,69 0,00 95,27 - 

Převody vlastním 

fondům 
186,00 0,00 0,00 112,68 0,00 - 

Celkem 342 935,00 346 996,73 343 876,40 337 982,47 99,10 1,0174 
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Městská policie Havířov 

 

Čerpání výdajů podle činností (v tis. Kč): 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
99 409,00 101 889,77 101 332,67 96 677,89 99,45 1,0481 

Krizová opatření 0,00 62,70 62,50 0,00 99,68 - 

Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

0,00 690,25 627,52 555,45 90,91 1,1298 

Výdaje hrazené ze SF 1 970,00 1 970,00 1 970,00 2 168,08 100,00 0,9086 

Celkem 101 379,00 104 612,72 103 992,69 99 401,42 99,41 1,0462 

 

 

Čerpání výdajů podle jejich charakteru (v tis. Kč): 

Druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Platy zaměstnanců  

a ostatní platby za 

provedenou práci 

65 778,00 68 732,73 68 648,83 64 655,77 99,88 1,0618 

Zákonné pojistné 22 475,00 23 496,74 23 431,28 22 124,48 99,72 1,0591 

Nákup materiálu 2 158,00 2 253,23 2 207,75 2 372,83 97,98 0,9304 

Energetická média 1 895,00 1 728,00 1 568,87 1 505,51 90,79 1,0421 

Nákup služeb 5 365,00 4 824,57 4 606,01 3 985,04 95,47 1,1558 

Opravy a udržování 1 031,00 984,00 981,49 819,81 99,74  1,1972 

Náhrady mezd 

v době nemoci 
450,00 756,70 753,52 710,76 99,58 1,0602 

Ostatní neinvestiční 

výdaje 
1 027,00 979,55 943,65 758,46 96,34 1,2442 

Kapitálové výdaje 

z toho: 
 

-stroje, přístroje, 

zařízení 

-dopravní prostředky 

1 200,00 857,20 851,29 2 468,76 99,31 0,3448 

360,00 280,00 274,14 1 874,04 97,91 0,1463 

600,00 577,20 577,15 594,72 99,99 0,9705 

-výpočetní technika 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 

Celkem 101 379,00 104 612,72 103 992,69 99 401,42 99,41 1,0462 
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Odbor ekonomický 

 

Čerpání výdajů po konsolidaci podle jejich činností (v tis. Kč): 

Druh výdajů/  

akce 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Správa v lesním 

hospodářství  
0,00 -196,21 -196,21 -178,29 100,00 1,1005 

Silnice 400,00 400,00 24,40 15,44 6,10 1,5803 

Odvádění a čistění 

odpadních vod a 

nakládání s kaly 

150,00 150,00 0,00 100,00 - - 

Základní školy 1 792,00 1 792,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce 
0,00 290,28 290,28 2 652,03 100,00 0,1095 

Bytové hospodářství 772,00 1 274,00 1 742,32 637,34 136,76 2,7337 

Komunální služby a 

územní rozvoj jinde 

nezařazené 

2 075,00 2 305,00 1 745,59 3 333,34 75,73 0,5237 

Ostatní záležitosti 

bydlení, komunálních 

služeb a územního 

rozvoje 

27 000,00 26 767,00 715,29 1 408,76 2,67 0,5077 

Změny technologii 

vytápění 
350,00 8 155,00 8 155,00 3 750,00 100,00 2,1747 

Ostatní činnosti 

související se službami 

pro obyvatelstvo 

15,00 88,86 7,29 6,80 8,20 1,0721 

Krizová opatření 1,00 2 001,00 50,00 140,00 2,50 0,3571 

Činnost místní správy 161,00 400,70 396,28 6,90 98,90 57,4319 

Obecné příjmy a výdaje 

z finančních operací 
204,00 6 507,00 6 621,75 3 362,55 101,76 1,9693 

Pojištění funkčně 

nespecifikované 
0,00 0,00 0,00 4 288,22 0,00 - 

Ostatní finanční 

operace 
-5 000,00 -1 852,29 13 201,59 27 034,17 - 0,4883 

Finanční vypořádání 0,00 678,33 678,33 8,99 100,00 75,4538 

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené 
71 071,00 139 183,70 7,50 6,93 0,01 1,0823 

Celkem 98 991,00 187 944,37 33 439,41 46 573,18 17,79 0,7180 
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Čerpání výdajů po konsolidaci podle jejich charakteru (v tis. Kč): 

Přehled o plnění výdajových konsolidačních položek, které má v rozpočtu EO, je uveden 

v Příloze č. 8. 

 

 

Druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Podlimitní věcná 

břemena 
100,00 210,00 18,94 383,21 9,02 0,0494 

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek 
0,00 0,00 0,00 13,90 0,00 - 

Úroky  272,00 774,00 1 243,15 153,26 160,61 8,1114 

Kursové rozdíly ve 

výdajích 
5,00 8,00 7,20 0,91 90,00 7,9121 

Energetická média 10,00 38,00 28,00 7,12 73,68 3,9326 

Nákup služeb 2 435,00 3 084,99 3 114,03 6 298,86 100,94 0,4944 

Nákup kolků 50,00 50,00 50,00 0,00 100,00 - 

Platby daní a poplatků 

státnímu rozpočtu 
-4 995,00 -4 995,00 10 054,07 23 061,22 - 0,4360 

Vratky transferů 

poskytnutých z 

veřejných rozpočtů 

0,00 678,33 678,33 0,24 100,00 2826,375 

Platby daní a poplatků 

krajům, obcím a státním 

fondům 

0,00 3 147,71 3 147,71 3 973,00 100,00 0,7923 

Výdaje z finančního 

vypořádání mezi krajem a 

obcemi a dobrovolnými 

svazky obcí 

0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 - 

Neinvestiční půjčené 

prostředky 

podnikatelským 

subjektům 

0,00 2 000,00 50,00 140,00 2,50 0,3571 

Výdaje na náhrady za 

nezpůsobenou újmu 
0,00 -196,21 -196,21 -178,29 100,00 1,1005 

Rozpočtové rezervy 72 863,00 141 049,55 0,00 0,00 - 0,0000 

Ostatní neinvestiční 

výdaje j.n. 
1,00 1,00 7,50 6,93 750,00 1,0823 

Budovy, haly a stavby 50,00 50,00 0,00 42,35 - - 

Stroje, přístroje a 

zařízení 
0,00 0,00 0,00 2 652,03 0,00 - 

Pozemky 27 450,00 27 189,00 711,69 1 424,20 2,62 0,4997 

Nadlimitní věcná 

břemena 
300,00 300,00 70,00 1 585,49 23,33 0,0442 

Nákup akcií 0,00 10 955,00 10 955,00 3 150,00 100,00 3,4778 

Investiční půjčené 

prostředky obyvatelstvu 
450,00 3 600,00 3 500,00 3 850,00 97,22 0.9091 

Celkem 98 991,00 187 944,37 33 439,41 46 573,18 17,79 0,7180 
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Odbor kancelář primátora 

 

Výdaje KP byly použity k financování těchto činností (v tis. Kč): 

 

 

Čerpání výdajů podle jejich charakteru (v tis. Kč): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
6 120,00 5 978,00 5 394,48 5 110,51 90,24 1,0556 

Ochrana obyvatelstva 25,00 25,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Požární ochrana - 

dobrovolná část 
1 227,00 9 799,72 9 501,11 1 107,11 96,95 8,5819 

Zastupitelstva obcí 1 440,00 1 510,00 1 220,54 1 267,48 80,83 0,9630 

Činnost místní správy 615,00 687,00 664,68 1 144,08 96,75 0,5810 

Celkem 9 427,00 17 999,72 16 780,81 8 629,18 93,23 1,9447 

Druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Nákup materiálu 1 773,00 2 088,72 1 900,74 1 280,36 91,00 1,4845 

Energetická média 405,00 422,33 377,72 360,72 89,44 1,0471 

Nákup služeb 4 623,00 4 484,67 3 905,55 4 093,83 87,09 0,9540 

Opravy a udržování 143,00 79,00 68,84 188,21 87,14 0,3658 

Ostatní nákupy 763,00 763,00  673,84 630,71 88,31 1,0684 

Věcné a peněžité dary 600,00 670,00 669,46 605,70 99,92 1,1053 

Odměny za užití 

duševního vlastnictví 
600,00 600,00 408,63 415,60 68,11 0,9832 

Členské příspěvky a 

neinvestiční transfery 
520,00 892,00 782,04 1 054,05 87,67 0,7419 

Dopravní prostředky 0,00 8 000,00 7 993,99 0,00 99,92 - 

Celkem 9 427,00 17 999,72 16 780,81 8 629,18 93,23 1,9447 
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2.2. Příspěvky organizacím 

 

Tuto část rozpočtu tvoří dvě skupiny: příspěvky organizacím, které slouží k zajištění činností 

městem zřízených příspěvkových organizací a „Ostatní dotace a dary“, kde jsou zahrnuty 

finanční prostředky poskytované převážně právnickým osobám (občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti, církve, cizí příspěvkové organizace, akciové společnosti, společnosti 

s ručením omezeným atd.), ale také fyzickým osobám.  

 

Základní přehled transferů poskytnutých OJ 10 (v tis. Kč): 

Transfery 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Příspěvky na provoz 304 564,00 315 228,57 315 228,57 294 215,31 100,00 1,0714 

Investiční příspěvky 6 812,00 14 240,42 14 240,42 8 561,78 100,00 1,6633 

Neinvestiční půjčené 

prostředky 
0,00 7 900,15 7 900,15 905,99 100,00 8,7199 

Investiční půjčené 

prostředky 
0,00 5 996,19 5 996,19 2 140,02 100,00 2,8019 

Neinvestiční dotace 0,00 111 532,60 111 532,60 98 791,50 100,00 1,1290 

Investiční dotace 0,00 2 357,56 2 357,56 139,30 100,00 16,9243 

Celkem příspěvkové 

organizace  
311 376,00 457 255,49 457 255,49 404 753,90 100,00 1,1297 

Ostatní dotace a dary 54 000,00 54 082,00 53 532,89 69 334,59 98,98 0,7721 

Celkem  365 376,00 511 337,49 510 788,38 474 088,49 99,89 1,0774 

 

 

Příspěvkové organizace: 

 

V roce 2021 město zaslalo příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz v celkové výši 

315 228,57 tis. Kč a investiční příspěvek v hodnotě 14 240,42 tis. Kč. Neinvestiční půjčené 

prostředky byly poskytnuty k předfinancování projektů. Neinvestiční a investiční dotace 

představují finanční prostředky, které město obdrželo ze SR, MSK nebo RR a následně je 

přeposlalo příslušným příspěvkovým organizacím. 

 

 

Ostatní dotace a dary: 

 

Skutečné výdaje na část rozpočtu „Ostatní dotace a dary“ byly pro rok 2021 v celkové výši  

53 532,89 tis. Kč (plnění upraveného rozpočtu je na 98,98 %). 

 

Podrobný přehled čerpání transferů městem zřízenými příspěvkovými organizacemi včetně 

zdrojů těchto transferů je v Příloze č. 3. 

V Příloze č. 17 je čerpání transferů poskytnutých na Ostatní dotace a dary.  
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Zdroje financování příspěvků na provoz, investičních příspěvků, neinvestičních a investičních 

dotací a ostatních dotací a darů (v tis. Kč):  

 

Zdroje 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Vlastní příjmy města 355 376,00 386 821,00 386 271,89 352 775,62 99,86 1,0950 

FRR 0,00 626,33 626,33 12 382,07 100,00 0,0506 

FVPA 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 1,0000 

Transfery ze SR, 

MSK a RR 
0,00 113 890,16 113 890,16 98 930,80 100,00 1,1512 

Celkem 365 376,00 511 337,49 510 788,38 474 088,49 99,89 1,0774 

 

 

2.3. Zapojení účelových fondů do výdajů a financování 
 

Město Havířov má šest účelových fondů (FRR, FRHA, FNB, FŽP, FB a FVPA) a SF na jejichž 

účtech se kumulují peněžní prostředky z minulých let. Město Havířov peněžní prostředky na 

účtech těchto fondů používá k financování některých výdajů a financujících operací (v souladu 

se statuty jednotlivých fondů). Jedná se o tzv. zapojení fondů do rozpočtu. Zapojení je 

realizováno v souladu se statuty fondů a schvaluje ho ZMH.  

 

Přehled zapojení účelových fondů do rozpočtu (v tis. Kč): 

 

Ukazatel 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost   

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

Výdaje celkem 1 715 994,00 2 161 015,79 1 755 044,01 1 616 263,00 81,21 1,0859 

Splátky jistin úvěrů 105 000,00 105 000,00 104 829,73 105 000,00 99,84 0,9984 

Potřeby celkem 1 820 994,00 2 266 015,79 1 859 873,74 1 721 263,00 82,08 1,0805 

Zapojení účelových fondů 

do výdajů  
281 661,00 472 722,97 268 932,53 318 796,26 56,89 0,8436 

Zapojení účelových fondů 

do splátek jistin úvěrů 
64 080,00 64 080,00 64 080,00 64 080,00 100,00 1,0000 

Zapojení účelových fondů 

do potřeb celkem 
345 741,00 536 802,97 333 012,53 382 876,26 62,04 0,8698 

Podíl účelových fondů na 

výdajích (%) 
16,41 21,88 15,32 19,72 70,02 0,7769 

Podíl účelových fondů na 

splátkách jistin úvěrů (%) 
61,03 61,03 61,03 61,03 100,00 1,0000 

Podíl účelových fondů na 

potřebách celkem (%) 
18,99 23,69 17,91 22,24 75,60 0,8053 

Poznámka: Výdaje jsou po konsolidaci. Zapojení účelových fondů (skutečnost) je ze skutečně 

fyzicky převedených peněžních prostředků. 

 

Zapojení účelových fondů do výdajů a financování roku 2021 podle organizačních jednotek je 

v Příloze č. 19.    
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3. FINANCOVÁNÍ 
 

 

Financování představuje 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.  
 

 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 

V roce 2020 město Havířov začalo čerpat úvěr v plánovaném objemu 200,00 mil. Kč, který je 

určený na financování „Rekonstrukce (výměny) výtahů v městských bytech v Havířově“. 

V roce 2020 byl tento úvěr čerpán ve výši 8 704,92 tis. Kč a v roce 2021 bylo vyčerpáno 

141 377,27 tis. Kč. Úvěr bude dočerpán k 31.12.2022. 
 
 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 

V roce 2021 splácelo město Havířov dva úvěry, a to úvěr ve výši 400,00 mil. Kč - 

,,Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova, poskytnutých ČS, a.s.  

a VÚB, a.s."(byl splacen k 31.12.2021) a úvěr ve výši 160,00 mil. Kč - "Financování snížení 

energetické náročnosti obytných domů v majetku města Havířova" (bude splacen v roce 2022).  
 

Splátky jistin úvěrů podle úvěrových smluv a stav závazků z úvěrů (v tis. Kč): 

 

Úvěr 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2021 

Skutečnost  

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2020 

% 

plnění 

Index 

2021:2020 

KB, a.s. 400 mil. Kč 72 960,00 72 960,00 72 789,73 72 960,00 99,77 0,9977 

KB, a.s. 160 mil. Kč 32 040,00 32 040,00 32 040,00 32 040,00 100,00 1,0000 

Celkem splátky jistin 105 000,00 105 000,00  104 829,73 105 000,00 99,84  0,9984 

 

 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Tato 

položka se nerozpočtuje a patří mezi opravné položky k peněžním operacím. Na této položce 

je zachycen finanční vztah mezi městem Havířov (v souvislosti se skutečností, že město 

Havířov je v hlavní i hospodářské činnosti plátcem DPH) a finančním úřadem. K 31.12.2021 

vykazovala tato položka hodnotu +16 604,71 tis. Kč. 

 

 

Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech. Tato položka se nerozpočtuje  

a používá se při přepočtu stavů bankovních účtů vedených v cizí měně. V roce 2021 byla 

skutečnost na této položce ve výši -0,50 tis. Kč.  

 

 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech představuje rozdíly mezi 

počátečními a konečnými stavy fondů a ZBÚ včetně jeho podúčtů. Pokud je konečný stav větší 

než stav počáteční, jde o změnu stavu -, když je konečný stav menší než byl počáteční stav, pak 

je změna stavu +. K 31.12.2021 je tato položka ve výši -57 872,86 tis. Kč. 

Změny stavu rozpočtových účtů jsou v Příloze č. 3. Počáteční a konečné stavy a pohyby na 

rozpočtových účtech jsou v Příloze č. 20.  
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Přehled o stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (v tis. Kč):  

 

Účet  

Počáteční stav k 1.1.2021 Konečný stav k 31.12.2021 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

Schválený 

rozpočet 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

Skutečnost 

r. 2021 

FRR 215 185,00 233 569,12 233 569,12 237 150,00 166 780,52 329 703,44 

FRHA 24 738,00 26 122,62 26 122,62 13 757,00 18 442,54 18 439,25 

FŽP 1 041,00 1 369,49  1 369,49 791,00 1 558,21 1 598,72 

FNB 58 859,00 71 182,16 71 182,16 2 563,00 13,56 36 545,53 

FB 1 033,00 1 195,15 1 195,15 683,00 1 981,27 1 985,76 

FVPA 3 076,00 5 460,50 5 460,50 2 095,00 9 807,54 9 791,89 

Účelové fondy 303 932,00 338 899,04 338 899,04 257 039,00 198 583,64 398 064,59 

SF 3 597,00 4 016,76 4 016,76 3 602,00 3 117,83 3 258,61 

ZBÚ 137 758,00 246 472,52 246 472,52 0,00 0,00 245 937,99 

Celkem  445 287,00 589 388,32 589 388,32 260 641,00 201 701,47 647 261,19 

Poznámka: konečný stav účtu ZBÚ = výsledek hospodaření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

4. ZÁKLADNÍ ROZVAHOVÉ ÚČTY  
 

Hospodaření města nelze hodnotit pouze podle výsledkových účtů (výnosy, náklady), ale také 

podle účtů, které vypovídají o stavu majetku města, to jsou tzv. rozvahové účty. 

Na rozvahových účtech je evidován i majetek, který je používán pro hospodářskou činnost  

a to i přesto, že hospodářská činnost není součástí rozpočtu města Havířova. 

Výsledkové účty začínají 1. ledna a končí 31. prosince daného roku, na rozdíl od rozvahových 

účtů, které pokračují v dalším období. Stav dlouhodobého nehmotného, dlouhodobého 

hmotného a dlouhodobého finančního majetku byl účtován v pořizovací hodnotě, případně 

v ceně ocenění.  

 

Stav a vývoj dlouhodobého nehmotného majetku (tis. Kč): 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Software 17 672,31 15 016,27 -2 656,04  

Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 902,80 665,09 -237,71 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 321,83 0,00 -321,83 

Celkem 18 896,94 15 681,36 -3 215,58 

 

V roce 2021 se stav dlouhodobého nehmotného majetku snížil o 3 215,58 tis. Kč, v roce 2020 

to bylo naopak zvýšení o 5 567,02 tis. Kč. Tyto hodnoty nejvíce ovlivnil účet 013 – Software. 

U snížení se vždy jedná pouze o výši oprávek* k dlouhodobému nehmotnému majetku. V roce 

2020 se jednalo o nárůst způsobený především nákupem softwaru pro datové centrum MMH 

a nákupem modulů systému GINIS. 
*Oprávky je úhrn odpisů za jednotlivé roky používání a odpisování dlouhodobého majetku. 

 

Stav dlouhodobého hmotného majetku byl na konci roku 2021 o 220 430,77 tis. Kč vyšší než 

na začátku roku. Tak jako v roce 2020, kdy bylo zvýšení o 141 404,35 tis. Kč, stavy na konci 

roku nejvíce ovlivňují účty 021 – Stavby a účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek.  

U účtu 021 – Stavby se zvýšil majetek o částku +262 605,72 tis. Kč, v roce 2020 to bylo zvýšení 

o 50 601,22 tis. Kč. Toto zvýšení majetku vzniká mezi hodnotou oprávek a realizací staveb již 

ukončených. 

 

Dále pak je to účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, zde došlo ke snížení 

o 50 612,59 tis. Kč. Tento rozdíl vzniká mezi majetkem pořízeným a vyvedeným do majetku 

města (to znamená, že dokončené stavby byly vyvedeny do majetku města). 

 

Významné akce ukončené v roce 2021 a vyvedené do majetku: 

č.st. Akce 
Doba 

realizace  Vyvedeno  

18035 Sanace ob.domu ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov-Podlesí 2020-2021 2021 

18053 Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku  2020-2021 2021 

18057 Sanace ob.domu ul. 1.máje 2, Havířov-Město 2020-2021 2021 

19003 Chodník na ul. Šumbarská 2021 2021 

19035 Chodník na ul. Šumbarská 2021 2021 

19045 Beach volejbal v Havířově 2021 2021 
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20015 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. 1. máje 14, 16, Havířov-Město 2021 2021 

20017 
Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Dlouhá tř. 23, 25, 27, 29, 31, 33, Havířov-
Město 

2021 2021 

20019 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Dlouhá tř. 59, 61, Havířov-Město 2021 2021 

20020 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Gen. Svobody 19, 21, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20022 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Horymírova 1, 3, 5, Havířov-Město 2021 2021 

20024 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Lašská 21, 23, 25, Havířov-Město 2021 2021 

20025 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Majakovského 2, 4, 6, Havířov-Město 2021 2021 

20026 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Makarenkova 2, 4, 6, Havířov-Město 2021 2021 

20027 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Mozartova 17, Havířov-Město 2021 2021 

20028 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Mozartova 7, Havířov-Město 2021 2021 

20029 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. S.K. Neumanna 1, Havířov-Město 2021 2021 

20030 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Slezská 5, 6, 7, Havířov-Město 2021 2021 

20031 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Slovanská 8, 10, 12, Havířov-Město 2021 2021 

20032 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Slovanská 2, 4, 6, Havířov-Město 2021 2021 

20033 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Slovanská 3, 5, 7, Havířov-Město 2021 2021 

20037 Parkoviště nad letním kinem 2021 2021 

20063 Sesuv u areálu Technických služeb Havířov 2021 2021 

20087 Rozdělení bytu č. 3, Emy Destinnové 1165/14, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20088 Rozdělení bytu č. 5, M. Pujmanové 1117/14, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20089 Rozdělení b.j. č. 3, Marie Pujmanové 1117/14, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20116 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. 17.Listopadu 24, 26, 28, Havířov-Podlesí 2021 2021 

20123 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Gen. Svobody 15, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20124 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Jaselská 2, 2a, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20125 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Jedlová 2, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20126 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20127 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Jedlová 6, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20128 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Mládí 25, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20129 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Národní 2, Havířov-Město 2021 2021 

20130 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Švabinského 3, Havířov-Město 2021 2021 

20131 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Akátova 1, 3, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20132 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Dlouhá třída 91, Havířov-Podlesí 2021 2021 

20133 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Nákupní 1, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20134 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Nákupní 3, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20135 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Nákupní 6, 8, 10, 12, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20136 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Nákupní 7, 9, 11, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20137 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Obránců míru 10, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20138 
Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Konzumní 14, 16, 18, 20, 22, Havířov-
Šumbark 

2021 2021 

20139 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Konzumní 8, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20140 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Mládí 4, 6, 8, 10, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20141 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Moravská 23, 25, Havířov-Šumbark 2021 2021 

20142 Rekonstrukce výtahů ob. dům ul. Moravská 35, 37, 39, 41, Havířov-Šumbark 2021 2021 
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Přehled dlouhodobého hmotného majetku a jeho změny (tis. Kč): 

Dlouhodobý hmotný majetek 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Pozemky 477 403,92 478 865,50 +1 461,58 

Kulturní předměty 23 368,83 23 368,83 0,00 

Stavby 4 273 525,16 4 536 130,88 +262 605,72 

Samostatné hmotné movité věci a soubory 

hmotných movitých věcí 
53 742,80 70 192,17 +16 449,37 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 803,45 3 697,46 -105,99 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 209 419,57 158 806,98 -50 612,59 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 15 246,79 5 805,60 -9 441,19 

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 057,83 1 131,70 +73,87 

Celkem 5 057 568,35 5 277 999,12 +220 430,77 

 

Stav dlouhodobého finančního majetku města se během roku 2021 zvýšil o 27 987,41 tis. Kč  

a v roce 2020 bylo zvýšení o 8 898,50 tis. Kč.  Zvýšení se týká účtu 061 – Majetkové účasti 

v osobách s rozhodujícím vlivem. U těchto společností dochází ke zvýšení nebo snížení 

základního kapitálu.  

ZMH usn. č. 192/7ZM/2019 schválilo založení společnosti CEVYKO a. s., jejímž zakladateli  

a akcionáři jsou Statutární město Havířov, společnost ASOMPO, a.s. a Spolek pro nakládání 

s komunálním odpadem, z. s.  Společnost byla založena 2. 8. 2019. V roce 2021 byl vklad do 

základního kapitálu společnosti ve výši 6 300,00 tis. Kč. Dále pak ZMH dne 13. 12. 2021 usn. 

č. 791/22ZM/2021 schválilo uzavření akcionářské smlouvy mezi akcionáři společnosti 

ENVEZ, a.s., kterými jsou společnost ČEZ ESCO, a.s. a statutární město Havířov, kde bylo 

v roce 2021 zasláno za nákup akcií 4 655,00 tis. Kč. Tato zvýšení můžeme vidět u účtu 069 – 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek. 

 

Přehled o stavu a vývoji dlouhodobého finančního majetku v hodnoceném období (tis. Kč): 

Dlouhodobý finanční majetek 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 516 733,24 533 765,65 +17 032,41 

z toho:    

- Zámek Havířov, s. r. o. 0,00 0,00 0,00 

- Městská realitní agentura, s. r. o. 18 688,00 23 757,00 +5 069,00 

- Technické služby Havířov, a. s. 120 923,24 120 812,65 -110,59 

- Havířovská teplárenská společnost, a. s. 377 122,00 389 196,00 +12 074,00 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7 549,06 18 504,06 +10 955,00 

z toho:    

- DEPOS, a. s. 455,00 455,00 0,00 

- ČSAD Havířov, a. s. 3 244,06 3 244,06 0,00 

- CEVYKO a. s. 3 850,00 10 150,00 +6 300,00 

- ENVEZ, a. s. 0,00 4 655,00 +4 655,00 

- Ostatní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 

Celkem 524 282,30 552 269,71 +27 987,41 
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Stav a vývoj dlouhodobých pohledávek (tis. Kč): 

Dlouhodobé pohledávky 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci 

dlouhodobé 
1 943,50 2 201,09 +257,59 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1,51 1,51 0,00 

Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00           0,00 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 116 884,38 96 358,93 -20 525,45 

Celkem 118 829,39 98 561,53 -20 267,86 

 

Stav dlouhodobých pohledávek se ve sledovaném období snížil o 20 267,86 tis. Kč. Nejvyšší 

rozdíl můžeme vidět u účtu 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery a to snížení 

o 20 525,45 tis. Kč. Na tomto účtu je stav k 31. 12. 2021 96 358,92 tis. Kč, jsou zde účtovány 

zálohy dotací (i víceletých) a dále vyúčtování popř. vrácení nevyčerpaných dotací např.: na 

dopravní obslužnost městské hromadné dopravy ve výši 96 008,93 tis. Kč a příměstské dopravy 

ve výši 350,00 tis. Kč. Dále pak zvýšení u účtu 462 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci 

dlouhodobé o 257,59 tis. Kč je ovlivněno poskytnutím kotlíkových půjček občanům, kteří 

vlastní nemovitost na území města Havířova, na předfinancování výměny zdroje vytápění. 

 

Přehled stálých aktiv (tis. Kč): 

Stálá aktiva 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Dlouhodobý nehmotný majetek 18 896,94 15 681,36 -3 215,58 

Dlouhodobý hmotný majetek 5 057 568,35 5 277 999,12 +220 430,77 

Dlouhodobý finanční majetek 524 282,30 552 269,71 +27 987,41 

Dlouhodobé pohledávky 118 829,39 98 561,53 -20 267,86 

Celkem 5 719 576,98 5 944 511,72 +224 934,74 

 

V hodnoceném období se stálá aktiva zvýšila o 224 934,74 tis. Kč, v roce 2020 to bylo zvýšení 

o 169 717,30 tis. Kč. Největší pohyb u stálých aktiv je v dlouhodobém hmotném majetku u účtu 

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. 

 

Další skupinou rozvahových účtů, které jsou součástí aktiv, jsou oběžná aktiva. Patří mezi ně 

zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. U krátkodobých pohledávek je 

vždy největší pohyb na účtu 388 – Dohadné účty aktivní. Tento účet slouží pro zaznamenání 

pohledávek ze soukromoprávních vztahů, na základě, kterých vznikly nároky, ale není známa 

skutečná výše plnění. Město zde účtuje např. víceleté projekty, kdy průběžně přicházejí finanční 

prostředky (části dotace) a v okamžiku ukončení projektu a jeho závěrečného vyúčtování se 

toto na účtu zaznamená. 

 

 

 

Stav a vývoj oběžných aktiv podle účtů (tis. Kč): 

Oběžná aktiva 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

 k 31.12.2021 
Rozdíl 

Zásoby 3 456,14 3 450,65 -5,49 

z toho:    

- materiál na skladě 3 420,40 3 422,02 +1,62 

- zboží na skladě 35,74 28,63 -7,11 

Krátkodobé pohledávky 432 941,70 402 891,18 -30 050,52 
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z toho:     

- odběratelé 4 007,06 4 247,52 +240,46 

- krátkodobé poskytnuté zálohy 14 021,27 13 542,40 -478,87  

- jiné pohledávky z hlavní činnosti 34 217,34 36 061,19 +1 843,85 

- poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 3 046,01 13 896,33 +10 850,32 

- pohledávky za zaměstnanci 152,48 152,52 +0,04 

- daň z přidané hodnoty 0,00 548,41 +548,41 

- pohledávky za vybranými ústředními vládními 

institucemi 
1 293,74 1 560,00 +266,26 

- pohledávky za vybranými místními vládními 

institucemi 
279,88 0,00 -279,88 

- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 44 347,55 37 868,48 -6 479,07 

- náklady příštích období 1 610,80 1 257,37 -353,43 

- příjmy příštích období 193,86 185,78 -8,08 

- dohadné účty aktivní 139 264,89 93 511,86 -45 753,03 

- ostatní krátkodobé pohledávky 190 506,82 200 059,32 +9 552,50 

Krátkodobý finanční majetek 698 896,04 743 694,35 +44 798,31 

z toho:    

- jiné běžné účty 45 253,53 46 792,71 +1 539,18 

- běžný účet  63 702,47 48 932,68  -14 769,79 

- základní běžný účet (ZBÚ) ÚSC 246 472,52 245 937,99 -534,53 

- běžné účty fondů ÚSC 342 915,81 401 323,19 +58 407,38 

- ceniny 266,80 332,45 +65,65 

- pokladna 284,91 375,33 +90,42 

Celkem 1 135 293,88 1 150 036,18 +14 742,30 

 

 

Krátkodobé pohledávky souvisí jak s hlavní činností (to jsou organizační jednotky – odbory) 

tak i s hospodářskou činností, kterou pro město na základě smluvního vztahu zajišťuje MRA, 

s. r. o. (HČ 1). Od 1. 1. 2013 to jsou i krátkodobé pohledávky z hospodářské činnosti při 

provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, kterou zajišťují pro město Havířov Technické 

služby Havířov a. s. (HČ 2). Od 1. 1. 2021 zajišťují Technické služby Havířov a. s. pro město 

hospodářskou činnost při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovodní řad Dukla“ 

(HČ 3). 

 

Vývoj krátkodobých pohledávek (tis. Kč): 

Krátkodobé pohledávky  
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 30.6.2021 
Rozdíl 

Odběratelé 

Odběratelé 

Odběratelé 

Odběratelé 

MMH 

HČ 1 

HČ 2 

HČ 3 

2 419,43 

1 435,17 

152,46 

0,00 

2 874,48 

1 203,62 

119,22 

50,20 

+455,05 

-231,55 

-33,24 

+50,20 

Celkem odběratelé 4 007,06 4 247,52 +240,46 

Krátkodobé poskytnuté zálohy MMH 3 877,17 3 036,92 -840,25 

Krátkodobé poskytnuté zálohy HČ 1 10 144,10 10 505,48 +361,38 

Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy 14 021,27 13 542,40 -478,87  

Jiné pohledávky z hlavní činnosti MMH 34 217,34 36 061,19 +1 843,85 
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Jiné pohledávky z hlavní činnosti HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem jiné pohledávky z hlavní činnosti 34 217,34 36 061,19 +1 843,85 

Celkem poskytnuté návratné finanční 

výpomoci krátkodobé 
MMH 3 046,01 13 896,33 +10 850,32 

Pohledávky za zaměstnanci MMH 152,48 152,52 +0,04 

Pohledávky za zaměstnanci HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem pohledávky za zaměstnanci 152,48 152,52 +0,04 

Daň z přidané hodnoty MMH -148,95 -556,78 -407,83 

Daň z přidané hodnoty HČ 1 0,00 905,69 +905,69 

Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty 

HČ 2 

HČ 3 

148,95 

0,00 

196,61 

2,89 

+47,66 

+2,89 

Celkem daň z přidané hodnoty 0,00 548,41 +548,41 

Pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
MMH 1 293,74 1 560,00 +266,26 

Pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
1 293,74 1 560,00 +266,26 

Pohledávky za vybranými místními 

vládními institucemi 
MMH 279,88 0,00 -279,88 

Pohledávky za vybranými místními 

vládními institucemi 
HČ 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za vybranými místními 

vládními institucemi 
 279,88 0,00 -279,88 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery 
MMH 44 347,55 37 868,48 -6 479,07 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery 
HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery 
44 347,55 37 868,48 -6 479,07 

Celkem krátkodobé zprostředkování 

transferů 
MMH 0,00 0,00 0,00 

Náklady příštích období MMH 

HČ 

1 623,04 1 257,37 -353,43 

Náklady příštích období 0,00 0,00 0,00 

Celkem náklady příštích období 1 610,80 1 257,37 -353,43 

Příjmy příštích období MMH 193,86 185,78 -8,08 

Příjmy příštích období HČ 0,00 0,00 0,00 

Celkem příjmy příštích období  193,86 185,78 -8,08 

Dohadné účty aktivní MMH 

HČ 

53 080,18 93 511,86 +43 431,68 

Dohadné účty aktivní 0,00 0,00 0,00 

Celkem dohadné účty aktivní 139 264,89 93 511,86 -45 753,03 

Ostatní krátkodobé pohledávky MMH 

HČ 1 

793,93 1 000,57 +206,64 

Ostatní krátkodobé pohledávky 189 712,89 199 058,75 +9 345,86 

Celkem ostatní krátkodobé pohledávky 190 506,82 200 059,32 +9 552,50 
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Celkem krátkodobé pohledávky MMH 231 348,13 190 848,72 -40 499,41 

Celkem krátkodobé pohledávky HČ 1 201 292,16 211 673,54 +10 381,38 

Celkem krátkodobé pohledávky HČ 2 301,41 315,83 +14,42 

Celkem krátkodobé pohledávky HČ 3 0,00 53,09 +53,09 

CELKEM KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 432 941,70 402 891,18 -30 050,52 

 

Přehled o stavu a vývoji aktiv (tis. Kč): 

Aktiva celkem (souhrn aktiv) 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Stálá aktiva 5 719 576,98 5 944 511,72 +224 934,74 

Oběžná aktiva 1 135 293,88 1 150 036,18 +14 742,30 

Celkem 6 854 870,86 7 094 547,90 +239 677,04 

 

Zdrojem financování aktiv jsou pasiva. Objem aktiv se musí rovnat objemu pasiv. Pasiva 

členíme na vlastní kapitál (dříve vlastní zdroje) a na cizí zdroje. 

 

Vlastní kapitál je účtován na více rozvahových účtech, jak je zřejmé z přehledu o stavu těchto 

účtů (tis. Kč): 

Vlastní kapitál (vlastní zdroje) 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 681 987,21 2 506 078,52 -175 908,69 

z toho:    

- jmění účetní jednotky 2 966 054,64 2 758 223,06 -207 831,58 

- transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

- oceňovací rozdíly při prvním použití metody 

- jiné oceňovací rozdíly 

940 777,93  956 761,81  +15 983,88 

-1 529 606,33 -1 529 606,33 0,00 

286 169,53 302 547,14 +16 377,61 

- opravy předcházejících účetních období 18 591,44 18 152,84 -438,60 

Fondy účetní jednotky 342 763,97 400 985,60 +58 221,63 

z toho:    

- ostatní fondy 342 763,97 400 985,60 +58 221,63 

 Celkem výsledek hospodaření  
 

3 066 140,69 3 432 615,62 +366 474,93 

z toho:    

- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
MMH 361 268,33 308 146,17 -53 122,16 

- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
HČ 1 59 476,35 64 814,34 +5 337,99 

- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
HČ 2 -7 388,41 -6 194,56 +1 193,85 

- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
HČ 3 0,00 -291,02 -291,02 

Celkem výsledek hospodaření běžného  

účetního období 
413 356,27 366 474,93 -46 881,34 

- výsledek hospodaření  

  ve schvalovacím řízení 
MMH 0,00 0,00 0,00 

- výsledek hospodaření  

  ve schvalovacím řízení 
HČ 1 

-112 676,22 -112 676,22 0,00 

- výsledek hospodaření  

   ve schvalovacím řízení 
HČ 2 

112 676,22 112 676,22 0,00 
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Celkem výsledek hospodaření 

ve schvalovacím řízení 
 

0,00 0,00 0,00 

- výsledek předcházejících  

  účetních období 
MMH 2 201 260,66 2 562 528,97 +361 268,31 

- výsledek předcházejících  

  účetních období 
HČ 1 497 951,87 557 428,23 +59 476,36 

- výsledek předcházejících  

  účetních období 
HČ 2 -46 428,11 -53 816,51 -7 388,40 

Celkem výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 
2 652 784,42 3 066 140,69 +413 356,27 

Celkem 6 090 891,87 6 339 679,74 +248 787,87 

 

 

Cizí zdroje (tis. Kč):  

Cizí zdroje 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Dlouhodobé závazky 252 068,00 243 447,54 -    8 620,46 

z toho:     

- dlouhodobé úvěry 145 374,61 181 922,15 + 36 547,54 

- ostatní dlouhodobé závazky 1 558,30 1 413,17 - 145,13 

- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 105 135,09 60 112,22 - 45 022,87 

Krátkodobé závazky 511 910,99 511 420,62 - 490,37 

z toho:     

- dodavatelé 54 066,07 42 482,42 - 11 583,65 

- krátkodobé přijaté zálohy 221 873,34 221 732,65 - 140,69 

- závazky z dělené správy  53,00 69,00 + 16,00 

- zaměstnanci 13 756,48 15 519,63 + 1 763,15 

- jiné závazky vůči zaměstnancům 257,06 271,45 + 14,39 

- sociální zabezpečení 6 146,45 6 371,14 + 224,69 

- zdravotní pojištění 2 676,91 2 784,99 + 108,08 

- důchodové spoření 0,00 0,00  0,00 

- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 

peněžitá plnění 
2 743,70 1 821,18 - 922,52 

- daň z přidané hodnoty 1 377,12 0,00 - 1 377,12 

- závazky k vybraným ústředním vládním 

institucím 
0,00 62,05 + 62,05 

- závazky k vybraným místním vládním 

institucím 
0,00 0,00  0,00 

- krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7,41 0,00 - 7,41 

- výdaje příštích období 260,32 121,70 - 138,62 

- výnosy příštích období 4,89 14,10 + 9,21 

- dohadné účty pasivní 160 750,88 169 844,15 + 9 093,27 

- ostatní krátkodobé závazky 47 937,36 50 326,16 + 2 388,80 

Celkem 763 978,99 754 868,16 - 9 110,83 
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Pasiva celkem (tis. Kč): 

Pasiva celkem (souhrn pasiv) 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

31.12.2021 
Rozdíl 

Vlastní kapitál  6 090 891,87 6 339 679,74 +248 787,87 

Cizí zdroje  763 978,99 754 868,16 -9 110,83 

Celkem 6 854 870,86 7 094 547,90 +239 677,04 

Podíl cizích zdrojů na pasivech celkem (%) 11,14 10,64 - 

 

 

Podíl cizích zdrojů jako zdroje celkových aktiv za období let 2018 až 2021 (tis. Kč): 

 
Stav 

k 1.1.2018 

Stav 
k 1.1.2019 

Stav 
k 1.1.2020 

Stav 
k 31.12.2020 

Stav 
k 31.12.2021 

Cizí zdroje (CZ) 921 386,31 838 549,51 744 576,64 763 978,99 754 868,16 

Celkem aktiva (CA) 6 333 829,30 6 475 284,81 6 542 207,91 6 854 870,86 7 094 547,90 

Podíl CZ k CA (%) 14,55 12,95 11,38 11,14 10,64 

 

Podíl cizích zdrojů se na celkových aktivech meziročně snižuje. Město v roce 2021 splácelo 

dva úvěry a splátky činily 104 829,73 tis. Kč. V roce 2021 byl doplacen úvěr, který byl sjednán 

ve výši 400 000,00 tis. Kč na přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova, poskytnutých 

ČS, a.s. a VÚB, a.s. 

V roce 2021 město pokračovalo v čerpání úvěru na financování „Rekonstrukce/výměny výtahů 

v městských bytech v Havířově“ (úvěr sjednán ve výši 200 000,00 tis. Kč), v roce 2021 bylo 

čerpáno celkem 141 377,27 tis. Kč. Čerpání tohoto úvěru končí v roce 2022, od ledna 2022 se 

začíná tento úvěr zároveň splácet. 

 

 

 
 

 

V následující tabulce je stav závazků z úvěrových smluv (tis. Kč): 
Stav 

k 1.1.2016 
Stav 

k 1.1.2017 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 1.1.2019 
Stav 

k 1.1.2020 

Stav 
k 31.12.2020 

Stav 
k 31.12.2021 

489 169,13 386 004,13 451 669,69 346 669,68 241 669,68 145 374,61 181 922,15 

Poznámka: Město Havířov nemá krátkodobé úvěry. 
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Krátkodobé závazky z hlavní činnosti (MMH) a hospodářské činnosti podle jednotlivých účtů 

(tis. Kč): 

Krátkodobé závazky  
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Dodavatelé MMH 31 058,68 28 876,48 - 2 182,20 

Dodavatelé HČ 1 21 529,81 12 019,73 - 9 510,08 

Dodavatelé HČ 2 1 477,58 1 523,04 + 45,46 

Dodavatelé HČ 3 0,00 63,17 + 63,17 

Celkem dodavatelé 54 066,07 42 482,42 - 11 583,65 

Krátkodobé přijaté zálohy MMH 1 264,99 1 299,39 + 34,40 

Krátkodobé přijaté zálohy HČ 1 220 608,35 220 433,26 - 175,09 

Celkem krátkodobé přijaté zálohy 221 873,34 221 732,65 - 140,69 

Závazky z dělené správy  MMH 53,00 69,00 + 16,00 

Závazky z dělené správy  HČ 0,00 0,00  0,00 

Celkem závazky z dělené správy  53,00 69,00 + 16,00 

Zaměstnanci MMH 13 756,48 15 519,63 + 1 763,15 

Zaměstnanci HČ 0,00 0,00  0,00 

Celkem zaměstnanci 13 756,48 15 519,63 + 1 763,15 

Jiné závazky vůči zaměstnancům MMH 257,06 271,45 + 14,39 

Jiné závazky vůči zaměstnancům HČ 0,00 0,00  0,00 

Celkem jiné závazky vůči zaměstnancům 257,06 271,45 + 14,39 

Sociální zabezpečení MMH 

HČ 

6 146,45 6 371,14 + 224,69 

Sociální zabezpečení 0,00 0,00  0,00 

Celkem sociální zabezpečení 6 146,45 6 371,14 + 224,69 

Zdravotní pojištění MMH 

HČ 

2 676,91 2 784,99 + 108,08 

Zdravotní pojištění 0,00 0,00  0,00 

Celkem zdravotní pojištění 2 676,91 2 784,99 + 108,08 

Důchodové spoření MMH 

HČ 

0,00 0,00  0,00 

Důchodové spoření 0,00 0,00  0,00 

Celkem důchodové spoření 0,00 0,00  0,00 

- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 

peněžitá plnění 
MMH 2 743,70 1 821,18 - 922,52 

- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 

peněžitá plnění 
HČ  0,00 0,00  0,00 

Celkem ostatní daně, poplatky a jiná 

obdobná peněžitá plnění 
 2 743,70 1 821,18 - 922,52 

- daň z přidané hodnoty MMH 291,17 0,00 -       291,17 

- daň z přidané hodnoty HČ 1 1 085,95 0,00 - 1 085,95 

- daň z přidané hodnoty HČ 2 0,00 0,00  0,00 

Celkem daň z přidané hodnoty  1 377,12 0,00 - 1 377,12 

- závazky k vybraným ústředním 

vládním institucím 
MMH 0,00 62,05 + 62,05 

Celkem závazky k vybraným ústředním vládním 

institucím 
0,00 62,05 + 62,05 

- závazky k vybraným místním 

vládním institucím 
MMH 0,00 0,00  0,00 

- závazky k vybraným místním 

vládním institucím 
HČ 0,00 0,00  0,00 
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Celkem závazky k vybraným místním 

vládním institucím 
 0,00 0,00  0,00 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MMH 

HČ 

7,41 0,00 - 7,41 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0,00  0,00 

Celkem krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7,41 0,00 - 7,41 

Výdaje příštích období MMH 

HČ 

260,32 121,70 - 138,62 

Výdaje příštích období 0,00 0,00  0,00 

Celkem výdaje příštích období 260,32 121,70 - 138,62 

Výnosy příštích období MMH 4,89 14,10 + 9,21 

Výnosy příštích období HČ 0,00 0,00  0,00 

Celkem výnosy příštích období  4,89 14,10 + 9,21 

Dohadné účty pasivní MMH 134 373,44 140 986,66 + 6 613,22 

Dohadné účty pasivní HČ 1 26 259,45 28 519,29 + 2 259,84 

Dohadné účty pasivní HČ 2 117,99 320,15 + 202,16 

Dohadné účty pasivní HČ 3 0,00 18,05 + 18,05 

Celkem dohadné účty pasivní 160 750,88 169 844,15 + 9 093,27 

Ostatní krátkodobé závazky MMH 47 067,22 49 629,28 + 2 562,06 

Ostatní krátkodobé závazky HČ 1 870,14 696,88 - 173,26 

Ostatní krátkodobé závazky HČ 2 0,00 0,00  0,00 

Celkem ostatní krátkodobé závazky 47 937,36 50 326,16 + 2 388,80 

Celkem krátkodobé závazky MMH 239 961,72 247 827,05 + 7 865,33 

Celkem krátkodobé závazky HČ 1 270 353,70 261 669,16 - 8 684,54 

Celkem krátkodobé závazky HČ 2 1 595,57 1 843,19 + 247,62 

Celkem krátkodobé závazky HČ 3 0,00 81,22 + 81,22 

CELKEM KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 511 910,99 511 420,62 - 490,37 

 

Část závazků organizačních jednotek MMH jsou peněžní prostředky na účtech cizích 

prostředků (nejedná se o rozpočtové účty). Na účtu kaucí jsou kauce za byty v majetku města. 

Na depozitním účtu jsou např. finanční prostředky nesvéprávných občanů, kde je opatrovníkem 

město Havířov. Dále pak jsou zde jistoty k veřejným zakázkám.  

 

Účty cizích prostředků (tis. Kč):  

Účty cizích prostředků 
Stav 

k 1.1.2021 
Stav 

k 31.12.2021 
Rozdíl 

Účet kaucí 35 537,17 38 345,51          +2 808,34 

Depozitní účet 9 716,36 8 447,20 -1 269,16 

Celkem 45 253,53 46 792,71 +1 539,18 
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5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
 

 

Hospodářská činnost MRA, s.r.o. 

 

Výnosy z pronájmu bytů za leden až prosinec 2021 se odvíjí od schválené výše nájemného 

Radou města Havířov s účinností od 1. 7. 2019. Základní sazba nájemného činí u nových 

nájemců a nájemců, kteří k 1. 7. 2019 již bydlí a mají smlouvu na dobu určitou, 75,- Kč/m2 

v plně sanovaném domě. V částečně sanovaném domě činí sazba u těchto nájemců 70,- Kč/m2. 

Dlouhodobým nájemcům, kteří k 1. 7. 2019 mají smlouvu na dobu neurčitou, je poskytnuta 

zvláštní sleva 10,- Kč ze základní sazby na dobu 4 let. U těchto nájemců tak sazba v plně 

sanovaném domě činí 65,- Kč/m2 a v částečně sanovaném domě 60,- Kč/m2. Výnosy 

z pronájmu bytů za leden až prosinec roku 2021 byly dosaženy ve výši 341 598,18 tis. Kč, což 

představuje 100,77 % celoročního plánovaného plnění. Výnosy z pronájmu nebytových prostor 

byly za leden až prosinec roku 2021 dosaženy ve výši 17 735,51 tis. Kč, což představuje plnění 

rozpočtu 96,92 %. Celkové výnosy hospodářské činnosti za leden až prosinec roku 2021 činí 

361 393,16 tis. Kč (101,01 % ročního plánu) a proti srovnatelnému období roku 2020 je to  

o 2 079,58 tis. Kč více. 

 

V nákladové části hospodářské činnosti za hodnocené období roku 2021 byla vykázána hodnota 

oprav a udržování ve výši 166 516,11 tis. Kč tj. 114,84 % ročního plánu. Překročení plánu 

oprav bylo způsobeno jednak nárůstem cen služeb a materiálu v roce 2021, ale hlavně 

výrazným navýšením počtu vrácených bytů ke kompletní rekonstrukci. Celková hodnota 

nákladů za leden až prosinec roku 2021 je na úrovni částky 235 453,96 tis. Kč (112,73 % 

ročního plánu). 

 

Hospodářský výsledek byl za leden až prosinec 2021 dosažen ve výši 125 939,20 tis. Kč 

před zdaněním, což představuje plnění na 84,58 % celoročního plánovaného plánu.  

 

Ze strany společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. je nadále jednou z priorit snižování 

celkových kumulovaných dluhů u nájmu z bytů. Kumulativní dluhy načítané od roku 2000 jsou 

ke konci měsíce prosinec 2021 na úrovni částky 17 516,4 tis. Kč a oproti stavu ke konci měsíce 

listopad 2021 došlo k poklesu tohoto ukazatele o 327,2 tis. Kč, kdy hodnota ke konci měsíce 

listopad činila 17 843,6 tis. Kč. 

 

 

Přehled hospodářské činnosti - MRA, s.r.o. je v Příloze č. 21. 

 

 

Hospodářská činnost TSH, a.s. 

 

Hospodářská činnost při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu – 01-12/2021 

 

Hospodářskou činnost při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (splašková kanalizace) 

zabezpečuje statutární město Havířov prostřednictvím obchodní společnosti města Technické 

služby Havířov a.s. v souladu se Zásadami pro vedení hospodářské činnosti při provozování 

kanalizace pro veřejnou potřebu schválenými Radou města Havířova dne 09.11.2020 (usnesení 

č. 2578/58RM/2020). 

 

Výše výnosů ve sledovaném období 01-12/2021 činí 10 642 075,74 Kč. 
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Platba na stočném od 1 749 odběratelů připojených na kanalizace vybudované městem Havířov 

dosáhla za období 01-12/2021 výše 10 641 748,37 Kč. Zbylé položky výnosů tvoří úroky, 

mimořádné provozní výnosy a haléřové vypořádání od počátku roku. 

 

Mezi nákladové položky patří platby Severomoravským vodovodům a kanalizacím 

Ostrava a.s. - položka spotřeba energie, které činí za převod a čištění splaškových vod na ČOV 

včetně vyčištění m3 splaškové vody 17,00 Kč/m3 bez DPH. Celkově za předčištění vod v období 

01-12/2021 činí položka spotřeba energie 3 662 545,57 Kč. Mezi nákladové položky patří 

rovněž ostatní služby ve výši 5 293 812,85 Kč tvořené převážně platbou za provoz kanalizace 

vyplývající z provozní smlouvy a dohody o činnostech s provozem kanalizace souvisejících 

(5 037 710,04 Kč), platbou za informace o stavech vodoměrů Severomoravským vodovodům 

a kanalizacím Ostrava a.s. (215 609,00 Kč) a platby za vedení účtu, vypořádání DPH  

(40 493,81 Kč).  

 

Výše nákladů ve sledovaném období 01-12/2021 činí 8 956 358,42 Kč. 

 

Hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti před zdaněním k 31. 12. 2021 činí 

1 685 717,32 Kč. 

 

Přehled hospodářské činnosti – TSH, a.s. (kanalizace) je v Příloze č. 22. 

 

 

Hospodářská činnost při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu – 01-12/2021 

 

Hospodářskou činnost při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu zabezpečuje statutární 

město Havířov prostřednictvím obchodní společnosti města Technické služby Havířov a.s. 

v souladu se Zásadami pro vedení hospodářské činnosti při provozování vodovodu pro veřejnou 

potřebu schválenými Radou města Havířova dne 09.11.2020 (usnesení č. 2579/58RM/2020). 

 

Výše výnosů ve sledovaném období 01-12/2021 činí 812 541,95 Kč. 

 

Platba na vodném od nemovitostí připojených na vodovod vybudované městem Havířov 

dosáhla za období 01-12/2021 výše 812 535,47 Kč. Zbylé položky výnosů tvoří úroky, 

mimořádné provozní výnosy a haléřové vypořádání od počátku roku. 

 

Mezi nákladové položky patří platba Severomoravským vodovodům a kanalizacím 

Ostrava a.s. – položka vodné, které za období 01-12/2021 činí 511 629,48 Kč bez DPH. Další 

nákladovou položkou jsou ostatní služby, které jsou tvořené převážně platbou za provoz 

vodovodu pro veřejnou potřebu, která za období 01-12/2021 činí 205 090,80 Kč bez DPH. 

Posledními položkami jsou platby za vedení účtu a vypořádání DPH. 

 

Výše nákladů ve sledovaném období 01-12/2021 činí 717 085,16 Kč. 

 

Hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti před zdaněním k 31. 12. 2021 činí  

95 456,79 Kč. 

 

Přehled hospodářské činnosti – TSH, a.s. (vodovod) je v Příloze č. 23. 
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6. PŘÍDĚLY FONDŮM 
 

 

Fond rozvoje hospodářských aktivit – FRHA  
    
Zdroje fondu vytvořené v roce 2021 celkem  4 827 912,31 Kč 

z toho: úroky ze zhodnocení 1 713,59 Kč  
 daň z příjmů PO z HČ (kanalizace) 117 990,00 Kč  

 HV z HČ po zdanění (kanalizace) 503 915,97 Kč  

 dividendy 4 204 292,75 Kč  
Zdroje převedené na účet FRHA v roce 2021  - 4 827 912,31 Kč 

Zbývá k převedení z účtu FRR na účet FRHA  0,00 Kč 

Převedená částka z účtu FRHA (zapojení):  10 986 000,00 Kč 

z toho: OKS  10 986 000,00 Kč  
Skutečná částka výdajů   - 10 986 000,00 Kč 

z toho: OKS  10 986 000,00 Kč  
Zbývá k převedení z účtu FRHA na účet FRR  0,00 Kč 

Zůstatek účtu FRHA k 31. 12. 2021  18 439 252,70 Kč 

Stav účtu FRHA po vypořádání   18 439 252,70 Kč 
    
 

  
Fond životního prostředí – FŽP 

    
Zdroje fondu vytvořené v roce 2021 celkem  555 415,34 Kč 

z toho: úroky ze zhodnocení 144,84 Kč  

 odvody za odnětí zemědělské půdy 499 979,70 Kč  

 poplatky za odnětí pozemků lesa 840,80 Kč  

 sankční platby v oblasti ŽP 54 450,00 Kč  
Zdroje převedené na účet FŽP v roce 2021  -420 874,84 Kč 

Zbývá k převedení z účtu FRR na účet FŽP  +134 540,50 Kč 

Převedená částka z účtu FŽP (zapojení):  209 635,00 Kč 

z toho: OŽP 209 635,00 Kč  
Skutečná částka výdajů OŽP  -209 635,00 Kč 

z toho: OŽP 209 635,00 Kč  
Zbývá k převedení z účtu FRR na účet FŽP  0,00 Kč 
    
Zůstatek účtu FŽP k 31. 12. 2021  1 598 716,66 Kč 

Stav účtu FŽP po vypořádání   1 733 257,16 Kč 
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Fond nájemního bydlení – FNB  
    

Zdroje fondu vytvořené v roce 2021 celkem  127 745 459,31 Kč 

z toho: úroky ze zhodnocení 6 541,32 Kč  

 daň z příjmů PO z HČ za rok 2020 21 792 240,00 Kč  

 zálohy na HV z HČ za r. 2021 po zdanění 106 000 000,00 Kč  
 přeplatek záloh na HV po zdanění za rok 2020 -7 084 522,09 Kč  

 dotace „Sanace obytných domů“ 6 475 199,08 Kč  

 prodej bytového fondu 556 001,00 Kč  
Zdroje převedené na účet FNB v roce 2021  -127 745 458,31 Kč 

Zbývá k převedení z účtu FRR na účet FNB  +1,00 Kč 

Převedená částka z účtu FNB (zapojení):  159 002 781,08 Kč 

z toho: OÚR  126 199 443,82 Kč  

 EO  32 803 337,26 Kč  
Skutečné výdaje  -173 337 834,85 Kč 

z toho: OÚR  140 063 714,30 Kč   

 EO  33 274 120,55 Kč  
Rozdíl k převedení z účtu FNB na účet FRR 

DPH z úvěru Rekonstrukce (výměna) výtahů 

Zbývá k převedení z účtu FNB na účet FRR  

-14 335 053,77 Kč 

+2 933 094,27 Kč 

-11 401 959,50 Kč  

Zůstatek účtu FNB k 31. 12. 2021  36 545 526,05 Kč 

Stav účtu FNB po vypořádání   25 143 567,55 Kč 

 

 

 

Fond bezpečnosti FB  

  
Zdroje fondu vytvořené v roce 2021 celkem  1 304 922,47 Kč 

z toho: úroky ze zhodnocení 144,57 Kč  

 sankční platby 1 304 777,90 Kč  
Zdroje převedené na účet FB v roce 2021  -1 114 144,57 Kč 

Zbývá k převedení z účtu FRR na účet FB  +190 777,90 Kč 

Převedená částka z účtu FB (zapojení):  462 448,90 Kč 

z toho: MP 462 448,90 Kč  
Skutečné výdaje:   -469 190,30 Kč 

z toho: MP 469 190,30 Kč  
Zbývá k převedení z účtu FB na účet FRR  -6 741,40 Kč 

Zůstatek účtu FB k 31. 12. 2021  1 985 762,27 Kč 

Stav účtu FB po vypořádání   2 169 798,77 Kč 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

Fond veřejně prospěšných aktivit – FVPA 

    
Zdroje fondu vytvořené v roce 2021 celkem  14 047 037,56 Kč 

z toho: úroky ze zhodnocení na účtu 3 348,24 Kč  

 příjmy podle zákona o loteriích 14 043 689,32 Kč  
Zdroje převedené na účet FVPA v roce 2021  -14 022 329,69 Kč 

Zbývá k převedení z účtu FRR na účet FVPA  +24 707,87 Kč 

Převedená částka z účtu FVPA (zapojení):  10 000 000,00 Kč 

z toho: OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  10 000 000,00 Kč  
Skutečné výdaje:   -10 000 000,00 Kč 

z toho: OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  10 000 000,00 Kč  
Zbývá k převedení z účtu FVPA na účet FRR  0,00 Kč 

Zůstatek účtu FVPA k 31. 12. 2021  9 791 892,92 Kč 

Stav účtu FVPA po vypořádání   9 816 600,79 Kč 

 

 

 

Sociální fond – SF  

 

Rozhodujícím zdrojem fondu je tvorba (příděl) ve výši 3 % z platů zaměstnanců MMH, odměn 

uvolněných funkcionářů a platů zaměstnanců MP. 

 

Organizační 

jednotka 

Základ přídělu 

(vyplacené 

mzdy  

a odměny) 

Příděl  

ze základu 

(3 %) 

Realizované 

zálohy 

přídělu 

Doplnění 

(příděl) 

Vrácení 

(odvod) 
Celkem 

MMH 173 705 468,00 5 211 164,04 4 976 000,00 +235 164,04 0,00 +235 164,04 

MP 68 612 832,00 2 058 384,96 1 970 000,00 +88 384,96 0,00 +88 384,96 

Celkem  242 318 300,00 7 269 549,00 6 946 000,00 +323 549,00 0,00 +323 549,00 

    

  SF MMH SF MP SF celkem 

Zůstatek SF k 31. 12. 2021 549 533,74 2 709 072,01 3 258 605,75 

Doplnění (příděl) z účtu FRR +235 164,04 +88 384,96 +323 549,00 

Vrácení (odvod) na účet FRR 0,00 0,00 0,00 

Stav SF po vypořádání 784 697,78 2 797 456,97 3 582 154,75 
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7. PŘEHLED O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA ZA ROK 2021 

(Kč) 
 

 
 

Zůstatek fondu rezerv a rozvoje – FRR k  31. 12. 2021  329 703 436,98 

Převod výsledku hospodaření za rok 2021 ze ZBÚ   +242 641 712,23 

   

Příjmy na základě vypořádání se SR za r. 2021  +903 604,98 

z toho: Sociálně právní ochrana dětí 586 727,31  

            Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

 

316 877,67  

 

Příděly na účet FRR z účtů fondů na základě vypořádání                   

  

+ 11 408 700,90 

z toho: FNB  11 401 959,50  

            FB 6 741,40  

            

 

Příděly na účty fondů z účtu FRR na základě vypořádání                                    

  

 

- 673 576,27 

z toho:  FŽP 134 540,50  

             FB 190 777,90  

             FVPA 24 707,87  

             FNB 1,00  

             SF 323 549,00  

 

 

Stav FRR po vypořádání                                                                                     583 983 878,82           
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8. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH 

ZALOŽENÝCH MĚSTEM HAVÍŘOVEM  
 

 

   

Název a sídlo organizace 

Havířovská teplárenská společnost, a.s.                             

Konzumní 298/6a                                      

Havířov - Šumbark  

rok 2020 rok 2021 

Identifikační číslo organizace 61 97 47 06 61 97 47 06 

Výnosy celkem (v tis. Kč) 390 823,36 413 020,34 

Náklady celkem (v tis. Kč) 373 837,79 395 958,30 

Hospodářský výsledek za účetní období (v tis. Kč) +16 985,57 +17 062,04 

Vlastní jmění (v tis. Kč) 389 195,66 400 479,82 

Audit provedl 

ABC.AUDIT, s.r.o., 

Erbenova 783/29 

703 00 Ostrava  

ABC.AUDIT, s.r.o., 

Erbenova 783/29 

703 00 Ostrava 

 

 

 

   

Název a sídlo organizace 

Technické služby Havířov, a.s.             

Karvinská 66/1461                                         

Havířov - Město 

rok 2020 rok 2021 

Identifikační číslo organizace 25 37 56 01 25 37 56 01 

Výnosy celkem (v tis. Kč) 212 488,76 227 953,36 

Náklady celkem (v tis. Kč) 209 264,91 218 979,01 

Hospodářský výsledek za účetní období (v tis. Kč) +3 223,85 +8 974,35 

Vlastní jmění (v tis. Kč) 121 940,71 127 577,85 

Audit provedl 

HDM AUDIT CZ 

s.r.o. 

Zámecká 20 

702 00 Ostrava 

Oprávnění KA ČR  

č. 2365 

HDM AUDIT CZ 

s.r.o. 

Zámecká 20 

702 00 Ostrava 

Oprávnění KA ČR  

č. 579 
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Název a sídlo organizace 

Městská realitní agentura, s.r.o.                                      

U Lesa 865/3a                                                  

Havířov - Město 

rok 2020 rok 2021 

Identifikační číslo organizace 64 08 47 44 64 08 47 44 

Výnosy celkem (v tis. Kč) 86 237,07 87 920,75 

Náklady celkem (v tis. Kč) 80 178,54 82 561,71 

Hospodářský výsledek za účetní období (v tis. Kč) +6 058,53 +5 359,04 

Vlastní jmění (v tis. Kč) 23 756,29 28 021,31 

Audit provedl 

WARIDO Audit 

s.r.o.,  

Na Prádle 3389/8a 

702 00 Ostrava 

WARIDO Audit 

s.r.o.,  

Na Prádle 3389/8a 

702 00 Ostrava 

   

   

Název a sídlo organizace 

Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.                                             

Svornosti 2                                                  

Havířov - Město 

rok 2020 rok 2021 

Identifikační číslo organizace 25 38 55 34 25 38 55 34 

Výnosy celkem (v tis. Kč) 13 892,97 14 090,66 

Náklady celkem (v tis. Kč) 13 821,12 14 283,18 

Hospodářský výsledek za účetní období (v tis. Kč) +71,85 -192,52 

Vlastní jmění (v tis. Kč) -50,75 -243,27 

Audit provedl 

WARIDO Audit 

s.r.o.,  

Na Prádle 3389/8a 

702 00 Ostrava 

WARIDO Audit 

s.r.o.,  

Na Prádle 3389/8a 

702 00 Ostrava 
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9. PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ MĚSTA HAVÍŘOV ZA    

ROK 2021 

 

 

Dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů § 17, 

odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, je obec povinna nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý 

kalendářní rok. Přezkoumání upravuje zvláštní právní předpis a to zákon č. 420/2004 Sb.,  

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. 6. následujícího roku a přijme opatření 

k nápravě zjištěných nedostatků. Přezkoumání hospodaření města Havířova za rok 2021, 

v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších přepisů, provedl 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor podpory korporátního řízení a kontroly, 

28. října 117, 70218 Ostrava. 

 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Havířov za rok 2021 je v Příloze č. 24. 

 

 
 



5 

 

                                                                                                                              Příloha č. 1 

Rozpočtové opatření: 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 46. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery 

ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu rozpočtována dotace na výkon státní správy ve 

výši 67 752 000,00 Kč. Na základě rozpisu státního rozpočtu na rok 2021, který provedl KÚ 

MSK, se tato dotace snižuje na 67 751 800,00 Kč. Tento příspěvek je určen na částečnou 

úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti 

obcí. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR 

v rámci souhrnného dotačního vztahu snižují o částku                                          200,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku   

                                                                                                                                     200,00 Kč. 

Příspěvek na výkon státní správy je účelový, nepodléhá finančnímu vypořádání. 

 

 

č. 47. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu rozpočtována dotace na financování výkonu přenesené 

působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 16 492 000,00 Kč. Na základě 

oznámení č.j. MPSV-2022/56608-213 ze dne 7. 4. 2022 jsou tyto prostředky ze státního 

rozpočtu ve výši 16 198 000,00 Kč, tedy od 294 000,00 Kč nižší, než je ve schváleném 

rozpočtu. O tuto částku budou sníženy příjmy ekonomického odboru a zároveň výdaje 

organizačního odboru. 

Od 1. 1. 2022 dochází u této agendy k výrazné změně, tento transfer není dotací ve smyslu  

§ 14 až § 19 zákona o rozpočtových pravidlech a nepodléhá finančnímu vypořádání. Tento 

transfer bude od tohoto roku zasílán MPSV vždy přímo na bankovní účet obce vedený  

u ČNB, bez zprostředkování krajem. 

 

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

ze státního rozpočtu s ÚZ 13024 snižují o částku                                              294 000,00 Kč 

Dále pak se výdaje ORG s ÚZ 13024 snižují o částku                                       294 000,00 Kč. 

 

 

č. 48.  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 I. čtvrtletí roku 

2022.  

 

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                                    48 304,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují                                48 304,00 Kč. 

 

 

č. 49. Na základě dopisu Ministerstva financí č.j. MF-10484/2022/1201-15 ze dne  

město Havířov získalo jednorázový příspěvek dle zákona č. 519/2021 Sb.,           

o kompenzačním bonusu pro rok 2022, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto 

zákona na daňové příjmy obcí ve výši 4 413 699,00 Kč. Příspěvek je poskytnut za bonusové 

období od 22. 11. 2021 do 31. 1. 2022. Příspěvek je neúčelový a nepodléhá finančnímu 

vypořádání se státním rozpočtem. Příjem tohoto příspěvku je označen ÚZ 98043 – Příspěvek 
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obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, 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 98043 zvyšují o částku                                                                     4 413 699,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku                

                                                                                                                           4 413 699,00 Kč.  

 

 

č. 50. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v rámci  

Výzvy č. 02_17_047 byly městu Havířovu poukázány finanční prostředky ve výši  

812 952,15 Kč a jedná se o 8. zálohovou platbu na projekt „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Havířov II“. Tento projekt byl v příjmové části schváleného rozpočtu EO 

na rok 2022 rozpočtován ve výši 372 000,00 Kč, přijatá dotace je vyšší o 440 952,15 Kč a je 

potřeba upravit, jak příjmy EO, tak výdajovou část rozpočtu ORG. Příjmy a výdaje  

u víceletých projektů se nemusí v daném roce rovnat. Projekt byl již ukončen a organizační 

odbor v roce 2022 měl náklady na projekt ve výši 197 667,00 Kč, a o tuto částku bude 

zvýšena výdajová část ORG a o zbývající rozdíl ve výši 243 285,15 Kč bude posílena 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO.  

 

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

ze státního rozpočtu zvyšují s ÚZ 103533063, org 18007 o částku                  394 550,00 Kč 

a s ÚZ 103133063, org 18007 se zvyšují o částku                                                46 402,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje ORG se ÚZ 00000 zvyšují o částku                                    9 883,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 se zvyšují o částku                                                                      19 767,00 Kč 

a s ÚZ 103533063 se zvyšují o částku                                                                 168 017,00 Kč.    

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku                

                                                                                                                            243 285,000 Kč.  

      

 

č. 51. Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2022/73106-227 

město obdrželo prostřednictvím kraje dotaci na výkon sociální práce (s výjimkou agendy 

SPOD) na rok 2022 ve výši 7 789 625,00 Kč.  

 

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

transfery ze SR s ÚZ 13015 o částku                                                              7 789 625,00 Kč  

a současně se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 13015 zvyšují o částku         7 789 625,00 Kč.        

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 52. Na základě rozhodnutí ministra vnitra ze dne 3. 5. 2022 č. j. UT-01805/2022 č. 1 

získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši 130 030,00 Kč. Tyto finanční prostředky 

jsou účelově určeny na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti 

s azylovým zařízením za I. čtvrtletí r. 2022.  

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

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                     130 030,00 Kč 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                              130 030,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  
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č. 53.  ZMH svým usn. č. 852/25ZM/2022 schválilo uzavření smlouvy o úvěru ve výši  

300 mil. Kč se společností Česká spořitelna, a.s. Účel úvěru je datové zasíťování a pořízení 

ICT vybavení pro městem zřízené příspěvkové organizace včetně elektroinstalace, včetně 

souvisejících investic a oprav a také včetně projektových dokumentací. Dle harmonogramu 

čerpání úvěru by mělo být v roce 2022 čerpáno 34 900 000,00 Kč a o tuto částku bude 

zvýšena výdajová část rozpočtu odboru územního rozvoje (OÚR) a v části rozpočtu 

Financování se zvýší pro EO položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky. 

 

Rozpočtované výdaje OÚR s ÚZ 00012 se zvyšují o částku                       34 900 000,00 Kč.                 

Dále pak se pro EO v části rozpočtu Financování zvyšuje položka 8123 – Dlouhodobé 

přijaté půjčené prostředky o částku                                                            34 900 000,00 Kč. 

 

 

č. 54.  ZMH svým usn. č. 863/25ZM/2022 schválilo poskytnutí zápůjčky ze sociálního fondu 

ve výši 20 000,00 Kč se splatností zápůjčky max. do 5 let. Zápůjčku zasílá ORG, proto bude 

navýšena výdajová část rozpočtu ORG.  Měsíční splátky jsou dle smlouvy ve výši 400,00 Kč 

a první splátka proběhne v červnu letošního roku a jedná se o příjem fondu. 

 

Rozpočtované příjmy ORG se na položce 2460 – Splátky půjčených prostředků od 

fyzických osob s ÚZ 419 zvyšují o částku                                                               2 800,00 Kč                 

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

o částku                                                                                                                     2 800,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 00419 zvyšují o částku                                20 000,00 Kč                 

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

o částku                                                                                                                   20 000,00 Kč. 

 

 

č. 55. Porada vedení dne 16. 5. 2022 odsouhlasila předložený materiál Městské policie  

o zvýšení rozpočtu o 900 000,00 Kč na nákup PC. Veřejnou zakázku „Nákup výpočetní 

techniky – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu“ bude zajišťovat 

organizační odbor i pro Městskou policii Havířov. Finanční prostředky budou poskytnuty 

zapojením FRR. 

 

Rozpočtované výdaje MP s ÚZ 00010 se zvyšují o částku                                900 000,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 900 000,00 Kč. 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                      900 000,00 Kč 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                    900 000,00 Kč. 

 

 

č. 56. Porada vedení dne 30. 5. 2022 odsouhlasila předložený materiál odboru školství  

a kultury na zajištění veřejné zakázky „Oprava střechy MŠ Občanská“ ve výši 2 500 000,00 

Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 má OŠK na tuto akci 700 000,00 Kč a zbývající část 

ve výši 1 800 000,00 Kč bude dofinancováno zapojením FRR. V roce 2021 skončila 

udržitelnost projektu na opravu ZŠ a MŠ Frýdecká, která byla spolufinancována z norských 

fondů, účet byl zrušen a povinná rezerva ve výši 1 792 150,14 Kč byla převedena na ZBÚ.  

Tyto finanční prostředky se staly součástí hospodářského výsledku za rok 2021, který je 
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převáděn na FRR. Proto nyní budou finanční prostředky řešeny zapojením FRR do výdajů 

OŠK. 

Rozpočtované výdaje OŠK s ÚZ 00010 se zvyšují o částku                           1 800 000,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              1 800 000,00 Kč. 

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

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                   1 800 000,00 Kč 

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

účtům se zvyšují o částku                                                                                 1 800 000,00 Kč. 

 

 

č. 57.  RMH svým usn. č. 4132/83RM/2022 ze dne 11. 4. 2022 schválilo vyřazení vítězného 

projektu Participativního rozpočtu r. 2020 „Víceúčelové hřiště pro děti a mládež“ z realizace 

pro vážné skutečnosti bránící jeho realizaci. Jak je v důvodové zprávě materiálu uvedeno, 

vzhledem k tomu, že je projekt nerealizovatelný, budou nevyčerpané finanční prostředky 

OÚR ve výši 4 073 555,00 Kč převedeny zpět do FRR, z kterého v RÚ I. byly OÚR 

poskytnuty. 

 

Rozpočtované výdaje OÚR snižují s ÚZ 00010, org 20090 o částku             4 073 555,00 Kč. 

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

FRR (položka 8115) snižuje o částku                                                               4 073 555,00 Kč. 

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

rezervních fondů snižuje o částku                                                                    4 073 555,00 Kč 

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

účtům se snižují o částku                                                                                  4 073 555,00 Kč. 

 

 

č. 58. Statutární město Havířov poskytuje osobám vysídleným z Ukrajiny ve svém územním 

obvodu obce s rozšířenou působností potřebnou pomoc, a to včetně zajištění ubytování. 

Kancelář primátora (KP) zajišťuje proplácení kompenzačních příspěvků ubytovatelům 

v maximální možné, aktuálně zjištěné, celkem ve výši 35 300 000,00 Kč (výpočet do konce 

roku 2022) a výdaje KP budou zvýšeny zapojením neinvestiční rezervy EO. Na základě 

„Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město obdrží 

prostřednictvím KÚ MSK kompenzační příspěvek na výše uvedené náklady, který musí být 

v příjmech i výdajích označen ÚZ 00900. Jelikož tento kompenzační příspěvek bude 

proplácen na základě vyúčtování za daný měsíc, budou již přijaté finanční prostředky vráceny 

do neinvestiční nespecifikované rezervy. Dále pak usn. č. 411/82RM/2022 RMH také 

schválila ubytování v ubytovacích zařízeních, volných bytech, které zajišťuje pro město 

MRA, s.r.o. a KP bude kompenzační příspěvek, dle podkladů MRA, s.r.o., převádět na účet 

hospodářské činnosti. Jedná se o převod mezi účty města, hlavní a hospodářskou činností. 

 

Rozpočtované výdaje KP s ÚZ 00900 se zvyšují o částku                            35 300 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují                           

o částku                                                                                                            35 300 000,00 Kč.  

 

 

č. 59. Správa sportovních a rekreačních zařízení se podílí na poskytování ubytování uprchlíků 

z Ukrajiny a náklady vynaložené ke dni 27. 5. 2022 činí 163 980,00 Kč. Kompenzační 

příspěvek bude poskytnut zvýšením příspěvku na provoz z neinvestiční nespecifikované 

rezervy EO. 
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Příspěvek na provoz s ÚZ 00000 se pro SSRZ zvyšuje o částku                      163 980,00 Kč, 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku                

                                                                                                                              163 980,00 Kč.  

 

 

č. 60. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město 

obdrželo dne 13. 5. 2022 první platbu, která je dle smlouvy účelově určena na kompenzaci 

nákladů na zjištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby 

prchající z území státu Ukrajina. Kompenzační příspěvek nepodléhá vyúčtování finančních 

vztahů k rozpočtu kraje. O tyto přijaté finanční prostředky budou navýšeny příjmy EO  

a neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 00900 o částku                                                                          2 776 887,00 Kč.  

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                          

o částku                                                                                                              2 776 887,00 Kč.  

 

 

č. 61. Na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. MSK KP22/52131 od Nadace 

ČEZ město obdrží 25 000,00 Kč k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Základní 

vybavení bytů uprchlým občanům Ukrajiny“. Tímto dojde u organizačního odboru k zvýšení 

příjmové položky 2321 – Přijaté nepeněžité neinvestiční dary a bude zvýšena neinvestiční 

nespecifikovaná rezerva EO, protože tento projekt již byl realizován a výdaje u ORG byly 

zajištěny přesuny. 

 

Rozpočtované příjmy ORG se tímto zvyšují na položce 2321 – Přijaté nepeněžité 

neinvestiční dary o částku                                                                                    25 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                          

o částku                                                                                                                   25 000,00 Kč. 

 

 

č. 62.   Usn. č. 857/25ZM/2022 ze dne 25. 4. 2022 Zastupitelstvo města Havířova schválilo 

zvýšení příspěvků na provoz (bod II.) níže uvedeným příspěvkovým organizacím města ve 

výši 592 602,00 Kč a zvýšení investičního příspěvku ve výši 2 258 713,00 Kč (bod III.) na 

licence Microsoft 365, implementace a počáteční podporu pro rok 2022.  

 

Příspěvková organizace 
Celkem příspěvek 

 na provoz 

Celkem investiční 

příspěvek 

MŠ Balzacova  0,00 74 839,00 

MŠ ČSA  42 169,00 0,00 

MŠ E. Holuba  0,00 61 771,00 

MŠ Horymírova  48 703,00 0,00 

MŠ Lípová  0,00 66 671,00 

MŠ Mládí  51 970,00 0,00 

MŠ Moravská  0,00 65 038,00 

MŠ Okružní  0,00 61 771,00 

MŠ Petřvaldská  0,00 89 540,00 

MŠ Přímá  53 603,00 0,00 
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MŠ Puškinova  51 970,00 0,00 

MŠ Radniční  0,00 63 404,00 

MŠ Sukova  48 703,00 0,00 

MŠ Švabinského  42 169,00 0,00 

MŠ „U kamarádů“  53 603,00 0,00 

MŠ U Stromovky  42 169,00 0,00 

MŠ U Topolů  45 436,00 0,00 

ZŠ 1.  máje  0,00 145 079,00 

ZŠ F. Hrubína 0,00 123 844,00 

ZŠ a MŠ Frýdecká  0,00 114 043,00 

ZŠ Gen. Svobody  0,00 133 645,00 

ZŠ Gorkého  0,00 115 676,00 

ZŠ Jarošova  0,00 69 938,00 

ZŠ Kpt. Jasioka  0,00 74 839,00 

ZŠ K. Světlé  0,00 117 310,00 

ZŠ M. Kudeříkové  0,00 97 708,00 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží  0,00 138 545,00 

ZŠ M. Pujmanové  0,00 114 043,00 

ZŠ Mládežnická  0,00 125 477,00 

ZŠ Moravská  0,00 145 079,00 

ZŠ a MŠ Selská 0,00 60 137,00 

ZŠ Školní  0,00 78 106,00 

ZŠ a MŠ Zelená  55 237,00 0,00 

ZŠ Žákovská  0,00 122 210,00 

ASTERIX 56 870,00 0,00 

Celkem 

 

592 602,00 2 258 713,00 

 

Rozpočtované výdaje EO se snižují o částku                                                   2 851 315,00 Kč.  

  

 

č. 63. RMH svým usn. č. 4349/86RM/2022 ze dne 6. 6. 2022 doporučuje schválit ZMH, 

konající se dne 20. 6. 2022, čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  

a majetku a upevnění veřejné pořádku ve městě Havířově (dále jen „FB“) ve výši 

1 109 800,00 Kč, z kterého bude financováno: 

1. ve výši 852 800,- Kč na úhradu vybudování a vedení monitorovací stanice včetně vstupu do  

    záznamů městského kamerového a dohlížecího systému MP Havířov OO PČR 1 a PČR 3;  

2. ve výši 257 000,- Kč na zakoupení 6 ks otočných terčů, včetně řídící jednotky jako výměnu    

    za nefunkční a neopravitelné stávající terče na střelnici MP Havířov.   

 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 00113 o částku                                                    1 109 800,00 Kč. 

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

                                                                                                                           1 109 800,00 Kč. 

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

o částku                            1 109 800,00 Kč 
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a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům o částku    

                                                                                                                           1 109 800,00 Kč. 

 

 

č. 64. Na základě závěrečného účtu města Havířova za rok 2021 se budou realizovat tyto 

převody mezi účelovými fondy prostřednictvím účtu ZBÚ (Kč): 

 

 Upravený rozpočet III.  

r. 2022 

Převod z FRR na ZBÚ 134 540,00 

Převod ze ZBÚ na FŽP 134 540,00 

Převod z FRR na ZBÚ 190 778,00 

Převod ze ZBÚ na FB 190 778,00 

Převod z FRR na ZBÚ 24 708,00 

Převod ze ZBÚ na FVPA 24 708,00 

Převod z FRR na ZBÚ 1,00 

Převod ze ZBÚ na FNB 1,00 

Převod z FRR na ZBÚ 323 549,00 

Převod ze ZBÚ na SF 323 549,00 

Převod z FNB na ZBÚ 11 401 960,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 11 401 960,00 

Převod z FB na ZBÚ 6 741,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 6 741,00 

Celkem 24 164 554,00 

 

Tímto rozpočtovým opatřením se změna stavu účtu FRR sníží o částku       10 735 125,00 Kč, 

 

změna stavu účtu FŽP se sníží o částku                                                              134 540,00 Kč, 

změna stavu účtu FNB se zvýší o částku                                                        11 401 959,00 Kč 

změna stavu účtu FB se sníží o částku                                                                 184 037,00 Kč, 

změna stavu účtu FVPA se sníží o částku                                                             24 708,00 Kč, 

změna stavu účtu SF se sníží o částku                                                                323 549,00 Kč. 

 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje        

o částku                                                                                                                673 576,00 Kč, 

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

                                                                                                                         12 082 277,00 Kč, 

příjmová konsolidační položka 4139 – Převody z vlastních fondů se zvyšuje o částku     

                                                                                                                         11 408 701,00 Kč. 

 

Výdajová konsolidační položka 5342 – Základní příděl sociálnímu fondu se zvyšuje      

o částku                                                                                                                 323 549,00 Kč, 

výdajová konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšuje      

o částku                                                                                                            11 408 701,00 Kč, 

výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje      

o částku                                                                                                            12 082 277,00 Kč,  

výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje             

o částku                                                                                                                 350 027,00 Kč. 

Změna stavů účtů a příjmových a výdajových konsolidačních položek se týkají EO. 
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b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

č. 65.  Organizační odbor požádal o zvýšení výdajové části rozpočtu o 550 000,00 Kč 

z důvodu mimořádných, nepředpokládaných výdajů v souvislosti se zajišťováním pomoci 

Ukrajině. Jedná se o úhradu za drobné materiálové vybavení a úhradu zajištění stravování. 

Výdaje ORG budou zvýšeny zapojením neinvestiční nespecifikované rezervy EO. 

 

Rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00000 se zvyšují o částku                            550 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují                           

o částku                                                                                                               550 000,00 Kč.  

 

 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

 

                        0 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 66.  Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je v příjmové části rozpočtu EO dotace a na 

projekt IP LIFE ve výši 2 556 000,00 Kč a je rozpočtována na položce 4116 – Ostatní 

neinvestiční přijaté transfery ze SR.  Tato dotace, dle informace z dopisu KÚ MSK, patří na 

položku 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů. Dále přijatá dotace z kraje je z důvodů 

výhodnějšího kurzu eura (dotaci město obdrželo v eurech) vyšší o 78 277,36 Kč, než se 

předpokládalo a budou navýšeny příjmy EO a výdaje ORG. 

 

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

ze SR s ÚZ 121500000, org 20097 snižují o částku                                        2 556 000,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery  

od krajů s ÚZ 121500000, org 20097 zvyšují o částku                                  2 634 277,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 121500000, org 20097 zvyšují o částku        78 277,00 Kč. 

 

 

č. 67. Z důvodu ukončení agendy pěstounské péče k 31. 12. 2021 bude celý zůstatek účtu na 

pěstounskou péči s ÚZ 13010 vrácen do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.  

Tento účet sloužil k příjímání dotací a čerpání výdajů na pěstounskou péči. Finanční 

prostředky ve výši 3 220 973,00 Kč (zůstatek k 30.4.2022 + odhadovaný úrok do konce 

června) bude vracet, na žádost odboru sociálních věcí, ekonomický odbor dle metodiky 

MPSV, proto musí být celý výše uvedený zůstatek zapojen do výdajů EO a proběhne změna 

stavu ZBÚ ve Financování. 



13 

 

Rozpočtované výdaje EO s ÚZ 13010 se zvyšují o částku                              3 220 973,00 Kč. 

K zachování vyrovnanosti rozpočtu se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu 

účtu ZBÚ, položka 8115, zvyšuje o částku                                                      3 220 973,00 Kč. 

 

 

č. 68. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 se počítalo s hospodářským výsledkem 

z hospodářské činnosti TSH, a.s. při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu za rok 2021 

ve výši 163 000,00 Kč a daň z příjmů právnických osob za obce rozpočtována nebyla. 

Skutečný hospodářský výsledek (po zdanění) za rok 2021 je 1 365 567,32 Kč, tedy  

o 1 202 567,32 Kč více a daň z příjmů PO z HČ (TSH) je 320 150,00 Kč. Tyto finanční 

prostředky jsou příjmy FRHA a budou na fond převedeny. 

 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 1122 – Daň z příjmů právnických osob 

za obce zvyšuje o částku                                                                                   320 150,00 Kč 

a také se rozpočtované příjmy EO na položce 4131 – Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti zvyšují o částku                                                            1 202 567,00 Kč. 

Hospodářský výsledek a daň z HČ TSH, a.s. jsou příjmem FRHA. Tímto se pro EO změna 

stavu účtu FRHA, položka 8115, snižuje o částku                                          1 522 717,00 Kč. 

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

                                                                                                                            1 522 717,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              1 522 717,00 Kč.                                                                                       
 

 

č. 69. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 se počítalo s nulovým hospodářským výsledkem  

a s nulovou daní z příjmů právnických osob za obce z hospodářské činnosti TSH, a.s. při 

provozování vodovodu pro veřejnou potřebu za rok 2021. Skutečný hospodářský výsledek (po 

zdanění) za rok 2021 je 77 406,79 Kč a daň z příjmů PO z HČ je 18 050,00 Kč. Tyto finanční 

prostředky jsou příjmy FRHA a budou na fond převedeny. 

 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 1122 – Daň z příjmů právnických osob 

za obce zvyšuje o částku                                                                                   18 050,00 Kč 

a také se rozpočtované příjmy EO na položce 4131 – Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti zvyšují o částku                                                                 77 407,00 Kč. 

Hospodářský výsledek a daň z HČ TSH, a.s. jsou příjmem FRHA. Tímto se pro EO změna 

stavu účtu FRHA, položka 8115, snižuje o částku                                               95 457,00 Kč. 

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

                                                                                                                                95 457,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                  95 457,00 Kč.                                                                                       
 

 

č. 70. Ve schváleném rozpočtu je rozpočtovaný příjem z daně z příjmů právnických osob za 

obce za rok 2021 ve výši 27 226 000,00 Kč. Jedná se o daň z hospodářské činnosti (HČ MRA, 

s.r.o.). Skutečná daň z příjmů PO z HČ (MRA) je 23 919 290,00 Kč, o rozdíl 3 306 710,00 Kč 

je potřeba snížit položku 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce a snížit příjem fondu 

nájemního bydlení. 

 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 1122 – Daň z příjmů právnických osob 

za obce snižuje o částku                                                                                    3 306 710,00 Kč. 
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Daň z HČ (MRA) je příjmem FNB. Z rozdílu rozpočtované a skutečné daně pro EO se změna 

stavu účtu FNB, položka 8115, zvyšuje o částku                                             3 306 710,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů se snižuje o částku   

                                                                                                                           3 306 710,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se snižuje  

o částku                                                                                                              3 306 710,00 Kč. 

 

V tomto rozpočtovém opatření se řeší pouze daň z příjmů PO z HČ, daň z příjmů PO 

z rozpočtové činnosti bude do rozpočtu zapracována v RÚ IV. na základě přiznání k dani 

z příjmu za rok 2021.   
 

 

č. 71. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je rozpočtovaný příjem z doplatku záloh na 

hospodářský výsledek z HČ (MRA) za rok 2021 po zdanění 10 070 000,00 Kč a tato částka 

měla být na účet FNB převedena. Podle dosaženého hospodářského výsledku po zdanění 

a realizovaných zálohách je skutečnost taková, že vznikl přeplatek záloh a to 3 980 092,41 

Kč. Tímto dojde ke snížení příjmů fondu celkem o 14 050 092,41 Kč. Dále pak je 

rozpočtováno, že MRA, s.r.o. odvede v roce 2022 zálohy na hospodářský výsledek ve výši 

136 000 000,00 Kč. MRA, s.r.o. na základě úpravy plánu hospodářské činnosti v oblasti 

správy domovního fondu na rok 2022, schválený usn. ZMH č. 854/25ZM/2022 dne  

25. 4. 2022 upřesnili výši záloh, které jsou 90 000 000,00 Kč, což je rozdíl o 46 000 000,00 

Kč. Na položce 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti byly zálohy z HV HČ 

MRA, s.r.o. rozpočtovány ve schváleném rozpočtu chybně ve výši 116 000 000,00 Kč, ve 

FNB 136 000 000,00 Kč, v rámci vyrovnanosti rozpočtu bude rozdíl převeden ve výdajích do 

rezervy EO. Celková úprava této položky bude snížení o 40 050 092,41 Kč.  

 

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 4131 – Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti snižuje o částku                                                          40 050 092,00 Kč. 

Pro EO se změna stavu účtu FNB, položka 8115, zvyšuje o částku             60 050 092,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                           

o částku                                                                                                            20 000 000,00 Kč.  

 

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

                                                                                                                         60 050 092,00 Kč, 

Výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se snižuje  

o částku                                                                                                            60 050 092,00 Kč.  

 

 

č. 72. ZMH svým usn.č. 854/25ZM/2022 dne 25. 4. 2022 schválila úpravu plánu hospodářské 

činnosti v oblasti správy domovního fondu na rok 2022 na jehož základě dochází ke snížení 

zapojení výdajů OÚR u akce „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 17, Havířov – 

Podlesí“. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno na tuto akci 86 708 000,00 Kč. Vzhledem 

ke komplikacím při zadávacím řízení bude akce realizována jen částečně a MRA, s.r.o. 

upravilo plánované čerpání na 40 000 000,00 Kč, tedy snížení o 46 708 000,00 Kč.  

 

Rozpočtované výdaje OÚR s ÚZ 00114, org 19066 se snižují o částku       46 708 000,00 Kč.                                                           

Zapojením fondu do výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FNB 

(položka 8115) snižuje o částku                                                                      46 708 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se pro EO snižuje 

o částku                                                                                                            46 708 000,00 Kč     
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a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se snižuje o částku                                                                               46 708 000,00 Kč.   

 

                                                     

č. 73. Městská policie (dále „MP“) požádala o zvýšení zapojení sociálního fondu (SF) do 

výdajů o 1 000 000,00 Kč. Tyto finanční prostředky na účtu sociálního fondu MP jsou a proto 

se můžou zapojit do výdajů. Důvody zvýšení čerpání SF vzniklo z níže uvedených důvodů: 

- změna ubytovacího zařízení určeného k rekondičnímu, wellness pobytu v Luhačovicích  

   a tím vyšší cena na zaměstnance (původní zařízení bylo uzavřeno); 

- uspořádání zájezdu pro zaměstnance; 

- zvýšení počtu pracovníků požadující příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje MP s ÚZ 00419 zvyšují o částku                    1 000 000,00 Kč 

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

o částku                                                                                                              1 000 000,00 Kč. 

 

 

č. 74. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OÚR, SŘPP, OSV a SO na položce 

2212 – Sankční platby přijaté od jiných osob se upraví příjmy těchto odborů a současně se 

sníží položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. Položka 2329 ve schváleném 

rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb. 

Rozpočtované příjmy se zvyšují na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijaté od 

jiných osob u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         20 000,00 Kč, 

OÚR se zvyšuje příjem o částku                                                                            37 895,00 Kč 

SŘPP se zvyšuje příjem o částku                                                                           10 000,00 Kč, 

OSV se zvyšuje příjem o částku                                                                              3 000,00 Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                          3 069 840,00 Kč. 

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

nezařazených snižují o částku                                                                          3 140 735,00 Kč. 

 

 

č. 75. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných osob 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 – Příjem sankčních plateb přijaté od jiných osob zvyšuje  

o částku                                                                                                   255 000,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                      255 000,00 Kč. 

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

                                                                                                                               255 000,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 255 000,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 76. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto 

příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. 
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Rozpočtované příjmy OŽP se na položce 2212 – Příjem sankčních plateb přijaté od 

jiných osob zvyšují o částku                                                                                    2 700,00 Kč, 

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

podle zákona upravujícího ochranu zeměděl. půdního fondu o částku          135 147,00 Kč 

                                                                                   

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                    137 847,00 Kč. 

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

                                                                                                                               137 847,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 137 847,00 Kč. 

 

 

č. 77. Organizační odbor má na položce 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady vyšší 

plnění než bylo rozpočtováno o 700 270,00 Kč.  O částku ve výši 682 186,00 Kč bude 

zvýšena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO a o částku 18 084,00 Kč z § 3632 – 

Pohřebnictví bude zvýšena výdajová část organizačního odboru.   

 

Rozpočtované příjmy ORG se zvyšují na položce 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky            

a náhrady o částku                                                                                              700 270,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00000 se zvyšují o částku                               18 084,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                          

o částku                                                                                                                 682 186,00 Kč.  

 

 

č. 78. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OÚR, OKS, MP a KP na položce 

2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady se upraví příjmy těchto odborů a bude 

zvýšena neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

Rozpočtované příjmy se zvyšují na položce 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky            

a náhrady u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                           5 344,00 Kč, 

OÚR se zvyšuje příjem o částku                                                                            30 641,00 Kč, 

OKS se zvyšuje příjem o částku                                                                              8 000,00 Kč, 

MP se zvyšuje příjem o částku                                                                              51 310,00 Kč, 

KP se zvyšuje příjem o částku                                                                                 2 559,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                          

o částku                                                                                                                   97 854,00 Kč.  

 

 

č. 79. Město Havířov získalo pojistné plnění v celkové výši 42 572,00 Kč. Toto pojistné 

plnění je určeno pro níže uvedené příspěvkové organizace k úhradě vzniklých škod. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2322 – Příjem z pojistných plnění zvyšují  

o částku                                                                                                                   42 572,00 Kč. 

a současně se zvyšují příspěvky na provoz s ÚZ 00000:  

Domov seniorů Havířov o částku                                                                         31 746,00 Kč, 

Sociální služby města Havířova o částku                                                              4 826,00 Kč, 

Správa sportovních a rekreačních zařízení o částku                                           6 000,00 Kč. 
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č. 80. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 1356 – Příjem úhrad  

za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce zvyšuje o částku          375 339,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                              375 339,00 Kč. 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

   0 

 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

14. 1. 2019 

 

                        0 
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Závěr 
 

Po III. rozpočtových úpravách r. 2022 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 648 856,83 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 649 463,35 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se snížily oproti předchozím 

rozpočtovým úpravám o 24 766,68 tis. Kč a jsou nejvíce ovlivněny sníženými zálohami na 

hospodářský výsledek z hospodářské činnosti MRA, s.r.o. 
 

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

po konsolidaci na celkových příjmech (v %):  

   

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet             

r. 2022 

Upravený 

rozpočet I.  

r. 2022 

Upravený 

rozpočet II.  

r. 2022 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2022 

tř. 1 - daňové příjmy 77,03 76,80 72,82 73,76 

tř. 2 - nedaňové příjmy 3,92 3,92 3,80 3,93 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,13 0,13 0,12 0,12 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 81,08 80,85 76,74 77,81 

tř. 4 - přijaté transfery 18,92 19,15 23,26 22,19 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 3 076 837,57 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami snížily o 84 152,98 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 999 393,48 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 28 745,52 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet  

a dosáhly hodnoty 2 077 444,09 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou 

ve výši 1 582 294,68 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti 

předchozím rozpočtovým úpravám zvýšila o 3 057,87 tis. Kč. Toto zvýšení je ovlivněno 

zvýšením příspěvků na provoz a investičních příspěvků MŠ, ZŠ a Asterixu na pořízení licencí 

Microsoft 365.  
 

Po třetích úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 374 468,54,00 tis. Kč 

na částku  - 427 980,74 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 1.1.2022 Konečný stav k 31.12.2022 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet II. 
Upravený 

rozpočet III. 

FRR 297 650,00 329 703,44 317 769,00 187 796,93 199 905,60 

FRHA 18 441,00 18 439,25 8 607,00 8 605,25 10 223,42 

FŽP 1 572,00 1 598,72 1 322,00 1 392,11 1 664,50 

FNB 22 958,00 36 545,53 36 514,00 45 728,99 17 678,23 

FB 1 766,00 1 985,76 1 416,00 1 673,36 1 002,60 

FVPA 7 678,00 9 791,89 8 283,00 8 443,40 8 468,11 

Celkem účelové fondy 350 065,00 398 064,59 373 911,00 253 640,04 238 942,46 

SF 3 418,00 3 258,61 3 418,00 3 258,61 2 564,96 

ZBÚ 213 442,00 245 937,99 0,00 0,00 0,00 

Celkem 566 925,00 647 261,19 377 329,00 256 898,65 241 507,42 
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Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                        

r. 2022 

Upravený  

rozpočet II. 

r. 2022 

+přesuny 

Upravený  

rozpočet III. 

r. 2022 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 40 000,00 38 863,07 28 611,84 

výdaje „Participativní rozpočet 2022“ 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

převod prostředků z „Participativní rozpočet 

2021“ 
0,00 714,69 714,69 

navýšení základ.kapitálu spol. ČEZ ESCO, a.s. 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

financování případného výpadků dotací z kraje pro 

DSH, SSmH, SANTÉ 
17 000,00 17 000,00 17 000,00 

Celkem 76 000,00 75 577,76 65 326,53 

 

 

 

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

 

Počáteční stav k 1.1.2022 249 158,96 

Převod výsledku hospodaření r. 2021 na FRR -242 641,71 

Příjmy celkem +1 649 463,35 

Výdaje celkem -2 077 444,09 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +86 141,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -67 135,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +571 955,25 

z toho: FRR 384 913,05  

 FRHA 10 000,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 154 099,00  

 FB 1 648,20  

 FVPA 12 900,00  

 SF 8 145,00  
Příjmy fondů -169 497,76 

z toho: FRR 1 738,38  

 FRHA 1 784,17  

 FŽP 181,24  

 FNB 146 633,66  

 FB 481,00  

 FVPA 11 551,51  

 SF 7 127,80  
Konečný stav k 31.12.2022 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 249 158,96 
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Harmonogram zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2023“  (dále jen NRMH) 
 

1. fáze   

Shromažďování podkladových materiálů a sumarizace příjmové části NRMH 

a)  Zpracování tabulkových podkladů na OJ MMH  pro  účely sumarizace předpokládaných příjmů města   

     v roce 2023 a souběžného zpracování očekávaného plnění příjmů a výdajů (vč. zapojení účelových 

     fondů a SF) k  31. 12. 2022 a návrhu na stanovení objemu výdajů v roce 2023 (vč. rozpisu do položek   

     a paragrafů). 

b)  Zpracování tabulkových podkladů PO pro NRMH (náklady, výnosy, hospodářský výsledek, oblast 

      účelových fondů, mzdové náklady a personální záležitosti) za období skutečnost roku 2021, očekávaná 

      skutečnost roku 2022, návrh roku 2023… v kompetenci OŠK bude zpracování podkladů za MŠ, ZŠ  

      a ASTERIX.   

T: do 16. 9. 2022 

Z: vedoucí OJ  MMH  

     a ředitelé PO 

       

c)  Zpracování sumarizace příjmové části a financování (vč. návrhů na výdaje) NRMH na rok 2023. 
T: do 23. 9. 2022 

Z: vedoucí EO   

 

2. fáze 

Stanovení návrhu  limitů  závazných  ukazatelů  výdajové  části   NRMH  a vypracování podkladů pro EO ke zpracování 

NRMH  

a) „Rozpočtové kolečko“-projednání požadavků návrhů na výdaje roku 2023 s OJ MMH a PO…za účasti 

zástupců  

      FV ZMH.   

 

T: 29.9. - 13. 10. 2022 

Z: vedení města  

      

b)  Stanovení limitů závazných ukazatelů výdajové části NRMH na rok 2023 pro jednotlivé OJ MMH a PO  

      … v případě MŠ a ZŠ budou stanoveny celkové souhrnné limity pro MŠ a ZŠ. 

T: do 20. 10. 2022 

Z: vedení města 

b) Zpracování detailních rozpisů limitů závazných ukazatelů výdajové části NRMH na rok 2023 jednotlivými 

    OJ MMH (do položek a paragrafů) a PO (do dílčích rozpisů účtů)… v kompetenci OŠK bude provedení 

    rozpisu limitů na jednotlivé MŠ, ZŠ a pro ASTERIX.  

    

T:  do 25. 10. 2022 

Z:  vedoucí OJ MMH  

      a ředitelé PO 
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3. fáze 

Zpracování NRMH a jeho projednání ve FV ZMH, RMH a ZMH  

a) Definitivní upřesnění závazných ukazatelů NRMH  na rok 2023. 

T: do 25. 10. 2022 

Z: vedení města +    

     zástupci FV ZMH 

b) Zpracování NRMH  na rok 2023. 
T: do 18. 11. 2022 

Z: vedoucí EO 

c) Expedice NRMH na rok 2023 členům RMH. 
T: listopad/prosinec 2022 

Z: vedoucí KP 

d) Projednání NRMH na rok 2023 v RMH. 
T: listopad/prosinec 2022 

Z: vedení města 

e) Zveřejnění údajů z NRMH na rok 2023 na úřední desce a na internetu 

T: zák. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů (§ 11,odst. 3) 

Z: vedoucí EO 

f) Expedice NRMH na rok 2023 členům ZMH a FV ZMH. 
T: listopad/prosinec 2022 

Z: vedoucí KP, EO 

g) Projednání NRMH na rok 2023 ve FV ZMH 
T: prosinec 2022 

Z: předseda FV ZMH 

h) Projednání NRMH na rok 2023 v ZMH. 
T: prosinec 2022 

Z: vedení města 
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Zpracování „Návrhů rozpočtů hospodářské činnosti města Havířova na rok 2023“ ( dále jen NRHČ ) 

 
Zpracování NRHČ je v kompetenci MRA, s.r.o., - pro oblast správy bytového hospodářství a dále odboru komunálních služeb (vč. TSH, a.s.) - pro 

oblast provozování kanalizace a provozování vodovodu a není přímou součástí rozpočtu města Havířova. Přesto je naprosto nezbytné zabezpečit 

koordinaci postupu prací na těchto významných dokumentech, aby mohly být projednány ve FV ZMH, RMH a na zasedání ZMH v prosinci 2022.  

V této souvislosti navrhujeme, aby v rámci 2. a 3. fáze harmonogramu zpracování NRMH byly souběžně zabezpečeny následující činnosti ze strany 

výše uvedených subjektů: 

 

1. fáze 

a)  Zpracování harmonogramu záloh na hospodářský výsledek po zdanění na rok 2023. 

b)  Vyúčtování záloh a daně z příjmu z HČ za rok 2022.                 

 

T:   do 16. 9. 2022 

Z:   jednatel MRA 

       vedoucí OKS 

c)  Zpracování toku a tvorby finančních prostředků na účtu FNB (ve spolupráci EO a OÚR oddělením    

      investic) v letech 2022 a 2023. 

T:  do 16. 9. 2022 

Z:  jednatel MRA 

2. fáze 

a)  Zpracování výnosové a nákladové části NRHČ na rok 2023. 

T:   do 23. 9. 2022 

Z:   jednatel MRA 

      vedoucí OKS  

b)  Projednání NRHČ na rok 2023 v „Rozpočtovém kolečku“. 

T:  do 13. 10. 2022 

Z:  jednatel MRA 

      vedoucí OKS 

3. fáze 
Projednání a definitivní upřesnění výnosové a nákladové části NRHČ na rok 2023 a finančního plánu 

údržby domovního fondu města Havířova na rok 2023. 

T:  do 25. 10. 2022 

Z:  vedení města  + 

      zástupci FV ZMH   

  

Podklady, které jsou specifikovány v rámci „1. fáze“ v bodech a) a b), budou použity při přípravě NRMH na rok 2023, kdy je MRA a OKS   předají 

na EO MMH.  

Finanční objemy na investice a opravy bytového fondu, dále pak čerpání prostředků FNB v letech 2022 a 2023, MRA projedná s OÚR oddělením 

investic – zde je nutno zajistit přímou hodnotovou vazbu na rozpočet města. 

Jednatelé MRA a vedoucí OKS následně zabezpečí zpracování samostatných materiálů NRHČ na rok 2023 a jejich předložení k projednání v RMH, 

FV ZMH a ZMH.  



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). 

 

Ekonomický odbor předložil RMH (dne 29.11.2021) a následně ZMH (13.12.2021) 

střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2024. V ZMH dne 25.4.2022 bylo usn. 

č. 852/25ZM/2022 schváleno přijetí úvěru ve výši 300 mil. Kč, čímž došlo ke změně 

dlouhodobých závazků města Havířova. 

Ekonomický odbor využil nabídku společnosti Cityfinance na zpracování střednědobého 

výhledu rozpočtu statutárního města Havířova s analýzou financí a ratingem, který je součástí 

Přílohy č. 1. V Příloze č. 2 je zpracovaná souhrnná tabluka (včetně nově přijatého úvěru) a v 

Příloze č. 3 je zobrazen vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků po celou dobu trvání závazků. 

 

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. 

 



2022 

Střednědobý výhled rozpočtu 

statutárního města Havířova 

s analýzou financí a ratingem 

Obsahuje mj.: 

✓ analýzu financí města uzavřenou ratingem dle CityFinance

✓ uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí (SWOT analýza)

✓ do výhledu zapracované aktuální predikce výnosů daní

✓ výhled finančních možností samosprávy na 5 let od roku 2023 do roku 2027

✓ doporučený strop bezpečné zadluženosti

✓ pravidla rozpočtů pro stabilitu financí

✓ doporučení

PPPříloha č. 1 
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Úvod 

Statutární město Havířov (dále jen město nebo Havířov) sestavuje v tomto 

dokumentu střednědobý výhled rozpočtu, což je povinnost plynoucí ze zákona 

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

pozdějších předpisů. Dokument je zpracován v souladu se zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. Smyslem střednědobého výhledu 

rozpočtu je prokázat schopnost, že město dostojí svým dosavadním závazkům. 

Střednědobý výhled rozpočtu je podle zákona nástroj sloužící pro střednědobé 

finanční plánování rozvoje hospodářství samosprávy. 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. Obsahuje minimálně 

souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích 

a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných 

záměrů. Obsahem jde tento dokument nad rámec zákonem daných náležitostí 

střednědobého výhledu rozpočtu uváděných v § 3 zákona č. 250/2000 Sb. 

Zejména analyzuje finanční zdraví (rating), trendy financí a stanovuje strop 

bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů samosprávy.  Uvedeny jsou také 

možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření. Materiál uvádí též SWOT 

financí a obsahuje doporučení.   

Ze střednědobého výhledu se vychází při zpracování rozpočtu a využívá se jako 

příloha k případným žádostem o úvěry a některé dotace. Smyslem střednědobého 

výhledu rozpočtu je podpořit udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti 

samosprávy, podpořit zdravý vývoj financí a prokázat schopnost samosprávy 

dostát svým závazkům. Pro správnou funkci výhledu je třeba, aby byl plněn 

a aktualizován tak, aby průběžně reagoval na ekonomickou situaci, hrozby 

a příležitosti financí ve vazbě na reálné hospodaření samosprávy. Ve 

střednědobém výhledu rozpočtu je nastavena strategie hospodaření a financí se 

zaměřením na stabilitu a finanční zdraví samosprávy. Výhodou střednědobého 

výhledu rozpočtu je značná možnost finančně reagovat na různé situace. Ke 

zpracování střednědobého výhledu rozpočtu bylo použito zejména těchto zdrojů: 

• Rozpočet 2022; 

• Účetní a finanční výkazy od roku 1997; 

• Monitor státní pokladny MF ČR (http://monitor.statnipokladna.cz); 

• Vyhláška MF ČR č. 313/2021 Sb., o podílu jednotlivých obcí …; 

• Aktuální predikce výnosů daní CityFinance a makroekonomické prognózy MF ČR, 

ČNB a vybraná data ČSÚ. 

Město může díky finančnímu plánování lépe realizovat cíle, reagovat na rizika 

a využít příležitosti. Aby střednědobý výhled plnil svou roli, je nutné jej pravidelně 

aktualizovat. Pravidelná, ideálně roční aktualizace tohoto materiálu přispívá 

k lepšímu řízení financí, rozvoje a hospodaření města zvláště v současném rychle 

se měnícím prostředí vyznačujícím se zvýšenými riziky.  
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Vybrané použité termíny 

Počet obyvatel  

Podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel obce se vychází ze stavu k 1. lednu 

běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým 

statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. 

Počet žáků 

Podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji se při stanovení 

počtu dětí a žáků vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to 

ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. 

Počet zaměstnanců 

Počet zaměstnanců vykázaný v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů. Bere se celkový 

počet zaměstnanců vykázaných v České republice k 1. prosinci bezprostředně 

předcházejícího kalendářního roku. Jde o počet zaměstnanců, kteří mají v katastru 

samosprávy místo výkonu práce. 

Saldo rozpočtu 

Je rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu. Pokud jsou plánované vyšší příjmy než 

výdaje, je saldo kladné, v opačném případě záporné. Ze salda rozpočtu rozhodně 

nelze odvodit, že samospráva hospodaří dobře či špatně. Posoudit hospodaření je 

mnohem složitější a saldo rozpočtu obce/městyse/města je pouze dílčí údaj. 

Upozornění. Splátky úvěrů nejsou vedeny jako rozpočtové výdaje a přebytky 

rozpočtu mohou být použity jednak na splácení úvěrů z minulosti nebo slouží 

k vytvoření finanční rezervy do budoucna na realizaci jiných projektů. Proto 

přebytek rozpočtu se rozhodně nerovná definici „to jsou peníze, které zbývají“. 

Záporné saldo rozpočtu znamená, že v rozpočtu jsou vyšší výdaje než příjmy. 

Chybějící prostředky pocházejí buď z úvěrů, nebo je ke krytí deficitu využito 

prostředků uspořených v minulosti. Záporné saldo znamená špatné hospodaření 

pouze v situaci trvalých deficitů a ty má v ČR hlavně státní rozpočet. 

Bez přebytků a deficitů nelze zajistit hospodaření, ale platí, že podle zákona by 

měly být rozpočty dlouhodobě vyrovnané. 

Provozní saldo 

Běžné příjmy – Běžné výdaje = Provozní saldo 

Součástí běžných výdajů jsou i opravy, které často působí pocitově jako investice. 

Podstatné je, aby bylo provozní saldo obce/městyse/města po snížení o splátky 

dluhů vždy kladné (výjimku může tvořit nárazově řešení problematiky cash flow 

a velké opravy). 
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Analýza finančního zdraví 

Doporučujeme zdvořile nejprve seznámení s obsahem přílohy věnující se obecně 

základům finančního řízení samosprávy, viz Příloha 4. Úvod do finančního 

hospodaření samosprávy. 

Analýza 

Počet obyvatel1 města výrazně klesal. Na počtu obyvatel závisí většina příjmů 

města (sdílené daňové příjmy). Za poslední 4 roky ubylo 2217 obyvatel (cca 3 %), 

tj. cca -35 mil. Kč ročních sdílených daňových příjmů. Za posledních 10 let 

ubylo 8 338 obyvatel, tedy cca 132 mil. Kč ročních sdílených daňových příjmů. 

Počet obyvatel Havířova byl k 1. 1. 2020 celkem 70 165. Na obyvatele připadalo 

v roce 2021 cca 18 tis. Kč daňových příjmů, resp. cca 15,8 tis. Kč sdílených 

daňových příjmů. 

Graf 1. Vývoj počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců v katastru Havířova 

Zdroj: MFČR, ČSÚ a www.cityfinance.cz 

 

1 Počet obyvatel podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel města se vychází ze stavu 

k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým 

statistickým úřadem. 
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Počet zaměstnanců2, kteří měli v katastru města výkon práce se za poslední 

4 roky snížil o cca 370 zaměstnanců (tj. -2,3 %). Na území města bylo evidováno 

v roce 2020 cca 15 593 zaměstnanců. Kritérium počtu zaměstnanců přineslo do 

příjmů města za rok 2021 cca 6 mil. Kč (výrazně se snížil výnos na zaměstnance 

změnou zákona o dani z příjmů, která přinesla v roce 2021 snížení výnosu 

fyzických osob ze závislé činnosti). Ukazatel počtu zaměstnanců má jen mírný 

finanční vliv na příjmy města. Podle počtu zaměstnanců se stanovuje malý podíl 

města na výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti3 a ukazatel má 

spíše sociálně-demografický rozměr. 

Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců pracujících 

v katastru Havířova s vybranými dopady do daňových příjmů 

 

Rok 2020 byl posledním rokem, kdy Český statistický úřad prováděl sčítání lidu, 

domů a bytů. Ze sčítání lidu se vychází při stanovení počtu obyvatel pro 

rozdělování sdílených výnosů daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o Rozpočtovém 

určení daní, tzv. „RUD“, schéma rozdělování viz Příloha 7. Rozpočtové určení 

daní (tzv. RUD) po novele účinné od 1. 1. 2021. 

Počet žáků4 ve školských zařízení města (ZŠ a MŠ) je údaj, na kterém od roku 

2013 záleží část daňových příjmů. Město mělo 7 978 žáků. Za poslední 4 roky 

ubylo 115 žáků (-1,4 %). Příjmy na žáky rostly, zvýšila je zejména novela 

 

2 Počet zaměstnanců vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů, k celkovému počtu zaměstnanců 

takto vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1. prosinci bezprostředně 

předcházejícího kalendářního roku. 

3 1,5 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se dělí mezi 

obce dle počtu zaměstnanců vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů, a to k celkovému počtu 

zaměstnanců takto vykázaných v České republice k 1. prosinci bezprostředně 

předcházejícího kalendářního roku. 

4 Počet žáků podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji se při 

stanovení počtu dětí a žáků vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, 

a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. 
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tzv. RUD v roce 2018. Po propadu v roce 2020 se příjmy na žáky výrazně zvýšily 

opět nad 15 tis. Kč na žáka. Vzhledem k jistotě příjmů na žáky zůstávají školská 

zařízení z pozice provozu budov a majetku dobře finančně zajištěná. Školy, včetně 

školek jsou nadále v zásadní míře závislé hlavně na dotacích státu (platy učitelů 

apod.). Havířov inkasoval z tzv. RUD dle kritéria počtu žáků v roce 2021 

cca 122 mil. Kč. 

Graf 2. Suma daňových příjmů dle kritéria počtu žáků pro Havířov 

Zdroj: MFČR, ČSÚ a www.cityfinance.cz  

Graf 3. Změny počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců v Havířově 

Zdroj: MFČR, ČSÚ a www.cityfinance.cz 

Havířov se potýkal s hlubokým úbytkem obyvatel, což město za posledních 

deset let připravovalo průměrně o více než 10 mil. Kč ročně na sdílených 

daňových příjmech. Ve městě sice mírně přibylo zaměstnanců pracujících na území 

města, ale zásadní vliv na daňové příjmy mají zejména ukazatele počtu obyvatel 

a žáků. Dosavadní úbytek obyvatel znamená finanční omezení pro plánování 

rozvoje města.  
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Tabulka 2. Vývoj vybraných ukazatelů příjmů a výdajů Havířova 

 

 

 

 

Saldo rozpočtu vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rok. Deficity jsou 

přirozeným výsledkem rozpočtu města v situaci zvýšených výdajů například na 

investice a opravy a říkají, že ten daný rok město realizuje více výdajů než příjmů, 

což je přirozené zejména, když jsou vyšší investice. Přebytky období deficitů 

vyrovnávají. Svou roli zde hraje také řešení cash flow (tok příjmů a výdajů v čase) 

mezi roky, zejména v období projektů větších investičních dotací. Město obvykle 

střídáním deficitů s přebytky „finančně dýchá“.  
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Podrobný vývoj salda rozpočtu Havířova znázorňuje následující graf. Celková 

bilance rozpočtu ukázala za poslední 4 roky přebytek 290 mil. Kč a za 10 let byl 

výsledkem přebytek 548 mil. Kč. Město hospodařilo přebytkově.  

Graf 4. Vývoj salda rozpočtu Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Graf 5. Vývoj příjmů a výdajů Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 
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Příjmy a výdaje města měly poslední roky rostoucí trend. Zároveň celkové 

příjmy a výdaje měly velmi stabilní strukturu. Kolísání způsobovaly především 

dotace, na straně výdajů kolísaly zejména investice a s nimi související výdaje.  

Historicky byly příjmy i výdaje (viz předchozí graf) ovlivňovány mj. následujícími 

vnějšími faktory. V roce 2001 se nejvíce změnilo RUD (rozpočtové určení daní) 

tzv. velkou novelou. V roce 2003 vznikly obce s přenesenou působností a obce 

s pověřeným obecním úřadem, v roce 2005 se změnilo financování školství 

(dotace nově tekly mimo rozpočty samospráv). Následovaly dopady finanční krize 

po roce 2009 v roce 2012 došlo k přesměrování transferů sociálních dávek mimo 

rozpočty větších měst na úřady práce. Lepší vývoj daňových příjmů zajistila 

měsysu novela tzv. RUD v roce 2013, kdy pozitivně působil přesun příspěvků na 

žáky do daňových příjmů a dále též výrazně zapracoval dobrý vývoj ekonomiky ČR 

posledních let. Novely RUD v roce 2017 a 2018 byly v režii pro města a obce 

posíleného RUD sdílených daní. Rok 2020 přinesl covidovou krizi, kompenzace 

dotacemi a podporami a na rok 2021 proběhly větší daňové změny (zejména daně 

z příjmů fyzických osob) a opět byl zvýšen podíl obcí na sdílených daních v RUD.  

 

Rozbor příjmů města ukazuje stabilní a zdravou strukturu založenou 

především na daňových příjmech (v následujícím grafu bíle vyznačený podíl) 

doplněných dotacemi a zbytkově nedaňovými příjmy. Kapitálové příjmy prakticky 

neměly význam, viz graf níže. 

Graf 6. Vývoj struktury příjmů Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Podrobnou strukturu příjmů Havířova, sumy a meziroční změny naleznete 

v příloze, viz Příloha 5. Příjmy města – podrobná struktura a vývoj. 

  

http://www.cityfinance.cz/
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Daňové příjmy Havířova tvořily v roce 2021 cca 72 % příjmů ve výši 

cca 1 261 mil. Kč a meziročně rostly o cca +10,7 %, cca +121 mil. Kč.  

Rostly především sdílené daňové příjmy. Nejvíce rostl sdílený výnos daně z příjmů 

právnických osob cca +80 mil. Kč (cca +42 %) a výnos DPH o cca +81 mil. Kč 

(cca +16 %). Naproti tomu očekávaně poklesl výnos daně z příjmů fyzických osob   

ze závislé činnosti o cca -69 mil. Kč (cca -27 %), a to na základě změny zákona 

(zrušení superhrubé mzdy). Podrobný vývoj daňových příjmů ukazují následující 

grafy a tabulky. 

Graf 7: Vývoj daňových příjmů Havířova v tis. Kč 

Zdroj: MF ČR, www.cityfinance.cz 

Tabulka 3. Podrobný vývoj daňových příjmů Havířova 

www.cityfinance.cz 
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Graf 8: Vývoj změn a struktury daňových příjmů Havířova 

Zkratky: DZN-daň z nemovitostí, DPH-daň z přidané hodnoty, DP-daňový příjem, FO-fyzických osob, PO-

právnických osob, OSVČ-osob samostatně výdělečně činných, ZČ-závislé činnosti. Zdroj: MF ČR, 

www.cityfinance.cz  
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Tabulka 4. Položky daňových příjmů Havířova se změnami v tis. Kč 

Zdroj: MF ČR, www.cityfinance.cz, POZ. řazeno dle sumy od nejvyšší hodnoty 

 

Bilancování covidových let 2020 a 2021 ukázalo, že na příjmy obcí zapůsobily 

pozitivně některé změny, zejména novela RUD a vývoj ekonomiky byl do značné 

míry ovlivněn intervencemi vlády. Musíme zdůraznit zejména fakt, že vláda jak 

v roce 2020, tak v roce 2021 vybalancovala obcím dotacemi kompenzace 

vyplácené formou vratek ze záloh na daních (vyplácený tzv. kompenzační bonus). 

Konkrétně to znamenalo, že daňové příjmy města byly ve skutečnosti v letech 

2020 a 2021 tímto sníženy, ale příjem mělo město částečně nahrazen v dotacích. 

Finanční dopady čistě do běžných příjmů města z titulu COVIDU nebyly negativní.   

  

http://www.cityfinance.cz/
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Nedaňové příjmy Havířova představovaly v roce 2021 cca 5 % příjmů ve výši 

cca 83 mil. Kč. Zdůrazňujeme, že tu nejde o zisky, ale pouze o průtok peněz na 

straně příjmů a k většině příjmů se vážou výdaje, které nejsou souvztažně 

evidované. Výhodou nedaňových příjmů je, že nereagují tak silně na vývoj 

ekonomiky. 

Mezi nedaňovými příjmy Havířova za poslední 4 roky dominovaly příjmy ze sankcí 

(pokuty doprava), náhrady a příspěvky (odpady), dividendy, splátky 

apod. Podrobněji viz grafy a tabulky dále.   

Graf 9. Vývoj nedaňových příjmů Havířova v tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Graf 10. Nejvyšší nedaňové příjmy Havířova za 4 roky na položky 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

http://www.cityfinance.cz/
http://www.cityfinance.cz/
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Tabulka 5. Nedaňové příjmy Havířova na § v tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz   

http://www.cityfinance.cz/
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Přijaté dotace zaujímaly v roce 2021 cca 23 % příjmů s částkou 

cca 407 mil. Kč, z toho cca 338 mil. Kč neinvestiční dotace, včetně 

kompenzačních covid dotací a cca 67 mil. Kč na přenesený výkon státní správy 

a zbytek doplňovaly investiční dotace. Investiční dotace nebyly dlouhodobě pro 

město z pohledu objemu nijak zajímavé, dominovaly neinvestiční dotace. 

Graf 11: Vývoj dotací a kapitálových příjmů Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Mimořádné příjmy Havířova (míněno kapitálové příjmy a investiční dotace) 

celkem činily za poslední 4 roky cca 311 mil. Kč, z toho téměř vše byly investiční 

dotace a jen malá částka kapitálové příjmy. Za poslední 4 roky mimořádné 

příjmy kryly cca 1/5 investic (viz další grafy).  

Graf 12. Mimořádné příjmy a investice Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  

http://www.cityfinance.cz/


Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova s analýzou financí a ratingem 21. 03. 2022 

        Číslovaná stránka 17/62 

Rozbor výdajů města založíme na vyhodnocení investic a běžných výdajů.  

Podrobný přehled vývoje výdajů Havířova naleznete viz Příloha 6. Výdaje města 

- podrobná struktura a vývoj 

Jak ukazuje následující graf Havířov po několikaleté odmlce opět poslední 4. 

roky kladl důraz na investice.  Rostly však i běžné výdaje. 

Graf 13. Struktura a vývoj výdajů Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  
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Investice Havířova měly poslední 4 roky opět dobré objemy. Ohledně výdajů na 

investice bylo poslední období jedno z nejvýznamnějších viz grafy. 

Pro krytí investic byly investiční dotace jen málo významné. Investiční dotace 

kryly za poslední 4 roky cca 19 % investic. Pokud zohledníme zdražování 

stavebních zakázek pro město nemělo valný finanční význam dotace řešit.  

Havířov za poslední 4 roky investoval celkem cca 1,5 mld. Kč (slušných, ale 

nikoliv výborných 21 tis. Kč na obyvatele), přesto se jednalo o výborný nástup 

po několikaleté odmlce. Investiční dotace kryly z investic cca 281 mil. Kč. 

Graf 14. Vývoj investic a jejich krytí z dotací a vlastních zdrojů Havířova 

Zdroj: MF ČR, propočty www.cityfinance.cz 

 

Nejvyšší investice (kapitálové výdaje) Havířova za poslední 4 roky směřovaly 

především do budov. Následující graf ukazuje, že „Medailové pozice“ obsadila 

následující odvětví, podrobněji viz též již zmiňovaná Příloha 6: 

1. Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 461 mil. Kč 

2. Předškolní a základní vzdělávání, cca 188 mil. Kč. 

3. Pozemní komunikace, cca 176 mil. Kč. 
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Graf 15. Suma nejvyšších investic Havířova za uplynulé 4 roky 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Běžné výdaje. Nejvyšší běžné výdaje města putovaly do lidí a majetku (budov 

a infrastruktury). 

Podstatné je, jak se každá činnost města dotkne provozních výdajů, jak velké 

náklady vyvolá údržba, provoz a modernizace služeb a majetku (odpisy). Zásadní 

je jak velký a provozně náročný majetek město má, co případně vybuduje (pořídí), 

jaké služby poskytuje apod. Řízení provozních výdajů je alfou provozního 

hospodaření a tím i finanční kondice města a tím i možností do budoucnosti. 

Graf 16. Vývoj základních běžných výdajů Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

http://www.cityfinance.cz/
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Běžné výdaje (provozní výdaje, včetně oprav) – nejvyšší objemy za poslední 

4 roky ukazuje následující graf (zkreslení působí opravy a výdaje 

kryté dotacemi). Dominovaly výdaje na regionální místní správu (platy 

a pojištění), sociální služby, vzdělávání, bezpečnost a veřejný pořádek a dopravu 

těsně následované odpadovým hospodářstvím atd. Podrobněji viz Příloha 6.      

Graf 17. Suma nejvyšších běžných výdajů Havířova 4roky 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Běžné výdaje (provozní výdaje, včetně oprav) – absolutní nejvyšší nárůsty za 

poslední 4 roky ukazuje následující graf (zkreslení opět způsobí opravy a výdaje 

kryté dotacemi či transfery). Nejvyšší růsty provozních výdajů Havířova se týkaly 

sociální oblasti, bydlení, sportu a regionální místní správy (platy a pojištění), ale i 

dopravy a bezpečnosti a veřejného pořádku...   

Graf 18. Nejvyšší růst běžných výdajů Havířova za 4 roky 

Zdroj: MFČR, propočty www.cityfinance.cz 

Vyloženě snížení provozních výdajů Havířova, které by bylo trvalé a významné 

natolik, aby stálo za zmínku nebylo z výkazů za poslední 4 roky detekováno. 

http://www.cityfinance.cz/
http://www.cityfinance.cz/
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Schopnost reprodukce a budování nového majetku města dává odpověď na 

otázku, zda si samospráva může dovolit budovat nový majetek. Jde o poměrně 

komplikovanou problematiku, protože majetek spravovaný samosprávou se 

hodnotí obtížně. Majetek spravovaný samosprávou může být totiž rozptýlen do 

organizací a společností a podstatné je, že opravy a investice realizují i ony 

společnosti. Majetek může být v účetnictví zaveden také s různou hodnotou 

(pořizovací a ta se může výrazně lišit od reálné) a samosprávy odepisují majetek 

teprve od roku 2012. My proto můžeme zevrubně posoudit míru schopnosti údržby 

majetku, který je evidován přímo v účetnictví města.  

Vlastní prostor k investicím a opravám z běžných příjmů, který městu zbýval po 

úhradě provozu a zohlednění potřeb nutné reprodukce majetku města (čistě 

účetně) vyjadřuje dole zelený sloupcový graf.  

Graf ukazuje, že Havířov měl finanční kondici na údržbu svého majetku, 

a i budování nového provozně nenáročného majetku a tuto schopnost si 

město v dlouhé časové řadě zlepšovalo a poslední roky udrželo (absolutním 

vyjádření), a to navzdory vnějším poměrně nepříznivým podmínkám (míněno 

úbytek obyvatel Havířova, dopady covidu a vyšší inflace). 

Graf 19. Schopnost Havířova finančně udržovat dosavadní majetek 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  
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Majetek města a dosavadní finanční krytí údržby a rozvoje majetku. 

Majetek v účetnictví Havířova, resp. jen stavby představovaly z rozvahy 

cca 4,5 mld. Kč (rostl). Samotné město potřebuje na reprodukci svého 

dlouhodobého majetku dle odpisů z účetnictví přibližně alespoň 120 mil. Kč5 

ročně. Skutečná potřeba bude však s jistotou vyšší neb účetnictví v případě 

veřejné správy bohužel neodráží skutečnou hodnotu, a hlavně stav majetku (čím 

horší tím vyšší výdaje). Odpisy mohou být také sníženy tak, že jsou časově více 

rozloženy a vybraný majetek svěřen do organizací nebo společností. Obnova 

majetku města je vždy vícezdrojová a realizuje se především třemi způsoby: 

1. způsobem běžných výdajů (účet 511 – opravy a udržování);  

2. investicemi;  

3. příspěvky na obnovu majetku organizacím, případně společnostem města, případně 

spolkům na zapůjčený či pronajatý majetek apod. (investičními i neinvestičními). 
 

Do obnovy majetku města směřovaly opravy a investice (viz další graf). Červená 

čára představuje odpisy, tedy minimální potřebnou částku na obnovu majetku 

z účetnictví, zeleně jsou opravy a udržování (bez oprav realizovaných 

příspěvkovými organizacemi, případně obchodními společnostmi) a modré sloupce 

jsou investice. Havířov za poslední 4 roky vynaložil do svého majetku 

cca 2,1 mil. Kč (cca 1,5 mil. Kč investicemi a zbytek opravami, vč. hospodářské 

činnosti). Na pouhou reprodukci majetku by dostačovalo za tu dobu z účetnictví 

dle odpisů cca 443 mil. Kč. Zajištění financí na reprodukci a budování 

majetku města bylo excelentní (investice + opravy, jak ukazuje graf).   

Graf 20. Financování obnovy a budování majetku Havířova v tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

 

5 Odpisy – obce od roku 2012 povinně odpisují a odpisy mají sloužit k financování oprav 

a obnovy dosavadního majetku. Tento údaj je zjištěn z účetního výkazu zisku a ztrát (tzv. 

výsledovka, účet 551).   

http://www.cityfinance.cz/
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Provozní hospodaření města. Město řídí svou finanční kondici především skrze 

regulaci běžných výdajů bez oprav (povozní výdaje), což je podstatné a k tomu 

má také možnosti získávat na základě vlastních rozhodnutí a hospodaření poměrně 

významnou část běžných příjmů. 

Havířov měl dlouhodobě výborný trend a poslední roky stabilně skvělé provozní 

hospodaření velmi výrazně ovlivněno opravami viz zelené sloupce v grafu. 

Opravy musíme z běžných výdajů odečítat, aby za ně město nebylo 

„sankcionováno“ zhoršením provozního hospodaření (zkreslení se projevuje 

u ukazatele provozního salda, proto jej dále uvádíme hlavně proto, že jej sledují 

banky). Velká část oprav se odehrávala u vedlejší hospodářské činnosti. Jen v roce 

2021 město realizovalo opravy za 147 mil. Kč v hlavní činnosti a bezmála za 167 

mil. Kč u hospodářské činnosti.   

Navzdory situaci, běžné příjmy města rostly a jejich růst stačil více než pokrývat 

růsty běžných výdajů. Výsledkem bylo podstatné zlepšení a udržení 

provozního hospodaření viz. černý přerušovaný čárový graf níže. 

Vývoj běžných příjmů a běžných výdajů znázorňuje níže modrý čárový graf 

k oranžovému plošnému grafu.  

Na provozním hospodaření města přímo závisí možnosti rozvoje. Bohužel poslední 

nepříznivá doba (covid + válka na Ukrajině) značně zvýšila riziko inflace. 

Následující doba bude proto rozhodující pro udržitelnost výsledku provozního 

hospodaření města.    

Graf 21. Vývoj provozního hospodaření Havířova 

Zdroj: MFČR, propočty www.cityfinance.cz 
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Provozní saldo. Jeden z klíčových údajů pro sledování finančního zdraví města je 

za normálních okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená 

rozdíl mezi běžnými příjmy (včetně neinvestičních dotací) a běžnými výdaji. Za 

běžné příjmy označujeme všechny příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů 

majetku) a investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz 

a údržbu, včetně obnovy majetku (neinvestiční výdaje na opravy). Jsou to tedy 

všechny výdaje vyjma investic. Provozní saldo hospodaření znamená fakticky 

vlastní finance, které ročně zbývají městu na „volnou útratu“, tedy na investice, 

ale také na budoucí reprodukci majetku, na splátky dluhů či na úspory, a tedy 

tvorbu rezerv. Proto banky při žádostech o úvěr stav a vývoj ukazatele provozního 

salda velmi bedlivě posuzují a sledují ho také v průběhu čerpání a splácení úvěru. 

Ovšem banky zajímá hlavně to, zda bude mít samospráva na splátky, ale už se 

nezajímají tolik o stav majetku, pokud jím samospráva neručí za úvěr.  Provozní 

saldo vyjadřuje hrubě jakousi „roční finanční sílu“ samosprávy, a tedy ročně 

potenciál pro investice, ale také pro obnovu majetku samosprávy, splácení dluhů 

na tvorbu finančních rezerv apod. Provozní saldo je však snižováno opravami, ty 

provozní saldo zkreslují. Provozní saldo může být podobně zkresleno i transfery 

organizacím, které pak realizují opravy v rámci své činnosti, či opravami v rámci 

hospodářské činnosti. 

Provozní saldo Havířova hodně ovlivňovaly opravy, nicméně i tak je verdikt 

zřetelný a jasný. Výsledky provozního salda byly výborné a stabilní. Rok 2021 

uzavřel provozní saldo na cca 346 mil. Kč, což bylo cca 21 % běžných příjmů 

s tím, že průměr v ČR byl 27 % viz grafy a tabulka.   

Provozní saldo posuzují především banky při žádostech o úvěry a jak bylo řečeno 

zkreslovaly ho směrem dolů opravy, což v další kapitole zohledníme.  

Graf 22. Vývoj provozního salda Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 
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Graf 23. Vývoj běžných příjmů a výdajů Havířova  

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

 

Graf 24. Vývoj zátěže provozního salda splátkami dluhů Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 
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Graf 25. Porovnání vývoje provozního salda Havířova s průměrem v ČR 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

 

Tabulka 6. Vývoj provozního salda Havířova 

Zdroj: MFČR, propočty www.cityfinance.cz 
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Finanční kondice města je nejdůležitější údaj celé analýzy. Nyní konečně 

zohledníme opravy realizované obcí, které přičteme k provoznímu saldu (rozdíl 

běžných příjmů a běžných výdajů), čímž dostaneme celkovou výši roční finanční 

kondice města, viz graf dále (modré sloupce, červené jsou splátky dluhů 

a přerušovaný čárový graf zůstatky účtů, které nejsou pro finanční kondici 

směrodatné). Finanční kondice představuje peníze z ročních běžných příjmů po 

úhradě provozu, které mohla samospráva nasměrovat do oprav, investic, na 

splátky dluhů nebo na účty apod. (zkrátka o nich mohla ještě rozhodnout 

samospráva). Údaj finanční kondice je proto zásadní pro finanční možnosti rozvoje. 

Finanční kondice Havířova byla navzdory výrazně nepříznivým vnějším podmínkám 

(úbytek obyvatel města, inflace, covid) za poslední 4 roky excelentní průměrně 

cca 632 mil. Kč, tj. cca 9 tis. Kč na obyvatele. Rok 2021 uzavřel na historicky 

rekordních 659 mil. Kč, v tom cca 346 mil. Kč provozní saldo a zbytek opravy 

(147 mil. Kč hlavní činnost a 166 mil. Kč v hospodářské činnosti z výsledovky).   

Graf 26. Vývoj finanční kondice Havířova v tis. Kč  

Zdroj: MFČR, propočty www.cityfinance.cz  

http://www.cityfinance.cz/
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Rozdíl mezi celkovými běžnými příjmy a běžnými výdaji sníženými o opravy byl 

v roce 2021 excelentních 39 % běžných příjmů (za výborných bývá 

považováno cca 33 %). Uváděný ukazatel vyjadřuje podíl, jenž z běžných 

příjmů po úhradě provozu zbýval samosprávě k rozhodování. Jinak řečeno 

jde o podíl peněz z běžných příjmů, o kterém může v daný okamžik rozhodovat 

ještě dále samospráva, zbytek spolknou víceméně „povinné“ (mandatorní a quasi 

mandatorní) výdaje, včetně transferů (dotací), které již samospráva rozdělila.  

Graf 27. Celkový finanční prostor Havířova v roce 2021 

Zdroj: MFČR, propočty www.cityfinance.cz 

Graf 28. Vývoj okamžitého finančního potenciálu Havířova  

Zdroj: MFČR, propočet www.cityfinance.cz 

Havířov měl především díky excelentní finanční kondice a zůstatkům na účtech, 

termínovaných vkladech a fondech poslední roky nejlepší vlastní finanční 

potenciál v historii města (viz sloupcové grafy).  

http://www.cityfinance.cz/
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Opravy a investice měly poslední roky po útlumu výborné hodnoty, viz zelený 

čárový graf. Havířov využíval více své zdroje do rozvoje a oprav, což byla 

výtečná taktika. Samospráva Havířova poslala za poslední 4 roky do oprav 

a investic více než 2,5 mld. Kč (cca 36 tis. Kč na obyvatele).  

Graf 29: Opravy a investice vs. stavy na účtech Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

 

Graf 30: Stavy na účtech (resp. krátkodobá finanční aktiva) a provozní 

saldo Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 
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Finanční aktiva6, fondy a zůstatky na účtech a termínovaných vkladech ukazují, 

že město si drželo vyšší zůstatky, ale stále v rozumných intencích a rok 2021 

uzavřel s cca 743 mil. Kč viz žluté sloupcové grafy.  

Rozpočet na rok 2022 ukazuje, že Havířov stále zachovává značnou výši 

krátkodobých finančních aktiv. Můžeme s jistotou konstatovat, že finanční 

likvidita města byla výborná a kdykoliv ji lze v případě potřeby navýšit.  

Graf 31. Vývoj krátkodobých finančních aktiv Havířova, včetně rozpočtu 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Graf 32. Vývoj dluhů a splátek Havířova 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  

Dlouhodobé závazky typu úvěrů měl Havířov poměrně nízké se zůstatkem 

cca 182 mil. Kč. Město dosud dluhem šetřilo díky inflaci nemalé zdroje.  Pozor 

však na nastavení zbytečně krátkých splátek, které nepřináší žádné výhody 

a při fixaci omezují likviditu města a zejména do budoucna by mohly při potřebě 

vyšších objemů působit komplikace i s ohledem na možné zhoršení ekonomiky či 

potřebu dalších zdrojů na investice.  

 

6 Krátkodobý finanční majetek, zejména základní běžný účet a účty fondů. Součty účtů 

068+231+236+241. 

http://www.cityfinance.cz/
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Strop bezpečné zadluženosti je možné s ohledem na dosavadní výsledky i trend 

provozního hospodaření stanovit při optimálním nastavení na cca 2,2 mld. Kč7. 

Uvedený strop je mírně pod bankovním limitem. Limit však může být omezen 

nastavením parametrů úvěrů (výrazně limit snižuje kratší splatnost) a budoucími 

výsledky provozního hospodaření. Zohledňujeme momentálně vyšší vnější 

makroekonomická rizika. 

Připomeňme, že průměrná finanční kondice města byla za poslední 4 roky 

632 mil. Kč, tj. excelentních 9 tis. Kč na obyvatele, rok 2021 uzavíral na 

cca 659 mil. Kč, v tom 346 mil. Kč provozní saldo a zbytek v opravách jak hlavní, 

tak hospodářské činnosti). Data minulosti viz Graf 26. Vývoj finanční kondice 

Havířova. Výhled počítá s finanční kondicí průměrně 440 mil. Kč. Z uvedené 

částky je možné realizovat splátky dluhů, opravy, investice, ale také tvořit rezervy. 

Při docílení stropu zadluženosti by při optimálním nastavení úvěru za normálních 

okolností směřovalo na splátky 110 mil. Kč bez úroků (20letá splatnost, úrok při 

5 % p. a. max. 110 mil. Kč), tj. splátky celkem i s úroky max. 220 mil. Kč ročně. 

Při docílení stropu zadluženosti by s velkou rezervou v normálu nadále alespoň 

150 mil. Kč ročně mělo zbýt na další opravy, investice a výdaje, včetně 

případných mimořádných splátek. 

Dlouhodobé pohledávky8 měl Havířov za zálohami na transfery, proto nejsou 

podstatné. 

Graf 33. Vývoj dlouhodobých pohledávek Havířova  

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Tato analýza se zabývá pouze financemi města jako takového. Na závěr 

přikládáme pro zajímavost přehled právnických osob, ve kterých se Havířov 

angažoval viz Příloha 8. Právnické osoby s vlivem města.  

 

7 Jedná se o odborný odhad. Vycházíme z výše a trendu provozního salda, výdajů na 

opravy, stabilitě a trendu běžných příjmů, výhledu daňových příjmů, struktury a trendu 

výdajů a zohledňujeme vnější i vnitřní rizika. Provozní saldo a výdaje na opravy jsou 

zdrojem umořování dluhu a předpokládáme, že samospráva by měla být schopná ideálně 

do 10 let bez komplikací vytvořit finance na úplné umoření dluhu. Dluh je nutné do max. 

25 let bezpečně splatit tak, aby byl zajištěn běžný provoz a samospráva mohla nadále plnit 

úkoly, opravy a investice. 

8 účty 462 až 471 z účetního výkazu rozvahy. 

http://www.cityfinance.cz/
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Závěr finanční analýzy  

Havířov realizoval poslední roky výbornou finanční politiku, která se více 

zaměřila na opravy a investice. Město zároveň dokázalo udržet excelentní finanční 

kondici navzdory nepříznivým vnějším podmínkám. Zejména pokračoval úbytek 

obyvatel, který město připravoval za uplynulých 10 let každý rok systematicky 

průměrně o více než 10 mil. Kč na sdílených daňových příjmech. Dále byla vyšší 

inflace, rostly mzdy (náklady) a projevovaly se dopady covidu. Město přesto vše 

dosud upevnilo svou finanční pozici a může realizovat ambice dalšího rozvoje.  

Přesto městu důrazně doporučujeme reagovat na výrazné aktuální finanční hrozby 

dané dobou viz doporučení.  

Finanční zdraví Havířova hodnotíme téměř nejlepší známkou AA+, první písmeno 

finanční kondice, druhé momentální stav financí. Hodnocení opíráme zejména o: 

• A (výbornou) finanční kondici města opíráme především o dlouhodobý výborný 

trend, střednědobou stabilitu a excelentní výsledky provozního hospodaření. Slabinou 

byl úbytek obyvatel. Město generovalo z běžných příjmů trvale dostatek finančních 

prostředků nejen na údržbu, ale i uvážlivé budování nového provozně nenáročného 

majetku.   

• A+ (výborný s plusem) stav financí, kdy kladně lze hodnotit především vysokou 

finanční likviditu, nízký dluh, prakticky nulové dlouhodobé pohledávky (stranou zálohy 

na transfery), kvalitu finančního řízení a skvěle pojaté rezervy rozpočtu.  

Obrázek 1. Rating - hodnocení finančního zdraví Havířova   

 

Havířovu zbývalo z běžných příjmů po úhradě provozu v roce 2021 

cca 659 mil. Kč (průměrně za poslední 4 roky cca 632 mil. Kč), z toho 

cca 346 mil. Kč provozní saldo, zbytek opravy včetně hospodářské činnosti 

viz Graf 26. Na reprodukci majetku je zapotřebí cca 120 mil. Kč ročně. Město 

mělo zůstatek dluhu cca 182 mil. Kč, když šlo na splátky cca 105 mil. Kč a likvidní 

finanční aktiva byla cca 743 mil. Kč (zůstatky na účtech, termínovaných vkladech 

a fondech). 
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Tabulka 7. SWOT analýza financí Havířova (řazeno dle významu sestupně) 

Silné stránky financí Slabé stránky financí 

Výborný dlouhodobý trend, střednědobě stabilní 

a excelentní výsledky provozního hospodaření. 

Vysoké doplácení na komunální odpady. 

Skvělá finanční politika zaměřená na vyšší opravy 

a investice. 

Krátké splátky dluhů snižují likviditu. 

Excelentní přístup města k financování reprodukce a 

budování majetku. 

Úbytek obyvatel s finančními dopady do 

sdílených daňových příjmů. 

Výborná finanční kondice na údržbu i budování 

nového provozně nenáročného majetku. 

 

Výsledky hospodářské činnosti.  

Prakticky mizivé dlouhodobé pohledávky.  

Nízký dluh (resp. dluhy).  

Příležitosti financí Ohrožení (rizika) financí 

Využití potenciálu příjmů města a snížení 

ztrát viz. doporučení. 

Inflace = zdražování investic (stavebních prací) 

a provozu města (energie a platy atc.). 

Investice a opravy do dalšího 

zatraktivnění města, zejména opravy 

majetku, či budování infrastruktury pro 

bydlení a podnikání. 

Deficity odpadového hospodářství města a 

nevyužívání potenciálu příjmů. 

Přírůstek počtu obyvatel, žáků a 

zaměstnanců pracujících ve městě. 

Nastavení krátkých splátek dluhů města. 

Zavádění nových technologií a investice 

snižující provozní výdaje a zlepšující 

komfort služeb. 

Ohrožení stability veřejných financí hospodařením 

státu může vyvolat tlak na změnu financování 

měst. 

Uvážlivé využívání a získávání dotací. Růst úroků (nepřeceňujme však tuto hrozbu ze 

střednědobého hlediska se jedná v ČR o poměrně 

ve vyspělém světě dosud stále unikátní situaci). 

Rizika. Hlavním rizikem je výrazné zdražování (inflace) provozu a především 

investic. Konkrétně růst cen energie, vody, stavebních prací, veškerých služeb, 

úroků apod., ale také růst platů (v tom především pojistného), to vyvolá vysoký 

tlak na růst výdajů města. Deficit odpadového hospodářství se zvýší. 

Příležitosti u financí vidíme v minimalizaci ztrát, využití potenciálu příjmů 

a pokračování v rychlejší realizaci potřebných investic a oprav. Zvláště řešení 

příjmů by bylo adekvátní reakcí na prudký růst cen a nákladů. Samozřejmostí je 

pokračování v dosud skvělém důrazu na opravy a investice. 
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Střednědobý výhled rozpočtu 

Havířov dostojí svým dosavadním dlouhodobým závazkům. Pro střednědobý 

výhled rozpočtu je výchozím rok 20239 (dle zákona) a je nastaven do roku 2027 

(na 5 let).  

Pro přehlednost uvádíme také rozpočet pro rok 2022. Ve výhledu zohledňujeme 

vyšší finanční rizika a pracujeme proto také s vyššími rezervami. 

Doporučení (řazeno dle významu a časové priority sestupně) 

Následující doporučení dáváme na základě závěrů finanční analýzy: 

 

1) Nové dluhy nastavovat s 20letou splatností. Držet sazby plovoucí, vázané 

na PRIBOR a splatnost alespoň 20 let s možností předčasného splacení. Krátké 

splátky i nízkých dluhů zbytečně město připravují o peníze, podstatně snižují 

likviditu a tím i limit bezpečného dluhu. Na plovoucích sazbách problém krátké 

splatnosti není, protože lze refinancovat. Vše mění až fixace. 

 

2) Pokračovat v rychlé realizaci investic a opravy. Rychlejší realizací investic 

město výrazně šetří minimálně cca 5 až 10 % na investice ročně díky inflaci 

a také z rozdílu úroků z úvěrů a růstu cen ve stavebnictví.  

a) Pro následujících 5 let (počínaje 2023) Havířovu doporučujeme připravit 

a realizovat užitečné investice a opravy za alespoň 2,5 mld. Kč až 

4 mld. Kč bez kapitálových příjmů a dotací. 

b) Na krytí investic je možné v případě akutní potřeby čerpat Investiční 

úvěrový rámec do bezpečného stropu zadlužení Havířova, který 

spatřujeme při optimálním nastavení na hranici 2,2 mld. Kč. 
 

3) Zvýšit běžné příjmy města a snížit ztrátu:  

a) Snížit ztrátu z komunálních odpadů. Město mělo náklady cca 1325 Kč 

na obyvatele (výrazně porostou) a vybíralo 672 Kč. Město tratilo ročně 

cca 43 mil. Kč, to odpovídá v deseti letech ztrátě minimálně 430 mil. Kč 

bez zohlednění inflace. Důrazně doporučujeme stanovit poplatek na 

1200 Kč/osobu, což sníží ztrátu a město bude doplácet cca 200 Kč na 

obyvatele a původce odpadu to o něco málo přiblíží finanční realitě. 

b) Zavést místní koeficient DzN zvýšit na hodnotu 3. Havířov správně 

uplatňuje místní koeficient podle §12 zákona o dani z nemovitostí, čímž se 

město zařadilo mezi progresivní města s většími možnostmi rozvoje. Tato 

daň je určena zejména k financování vyšších investic, rozvoje a údržby 

majetku měst a obcí. Zvýšení místního koeficientu podle §12 zákona o dani 

z nemovitostí na hodnotu 3 může Havířovu přinést nových min. cca 25 až 

 

9 Dle zákona „rok následující po roce, na který se sestavuje rozpočet“, sestavuje se na 

dobu minimálně 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. 
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30 mil. Kč ročně, tj. min. 250 mil. Kč v průběhu 10ti let, což může výrazně 

zvýšit finance na rozvoj města případě takové potřeby.  

c) Prověřit praktické zavedení tržních nájmů a pronájmů. Město by mělo 

prověřit, zda je splněna zákonná povinnost uplatňování tržních cen nájmů 

a pronájmů majetku. Vyjma řešení veřejného zájmu musí města ze zákona 

docilovat ceny obvyklé = tržní. Upozorňujeme na Občanský zákoník §159 

a §1411 upravující tzv. péči řádného hospodáře. Např. vybírat nižší než tržní 

nájemné v městských bytech bez sociálního a jiného určení ve 

veřejném zájmu je porušením zákona.  

d) Prověřit ceny veřejné dopravy, zda se výnosy blíží nákladům, pokud ne, 

bylo by dobré situaci ekonomicky co nejvíce „narovnat“. 

 

4) Nadále udržet vysokou finanční bezpečnost. Obzvláště současná doba volá 

po opatřeních vedoucích k vyšší finanční bezpečnosti: 

a) Udržet ukazatel provozní saldo + opravy* > alespoň 450 mil. Kč bez 

úroků, tedy před zohledněním případných splátek úroků z úvěru. Průměr za 

poslední 4 roky byl cca 632 mil. Kč. *opravy jak u hlavní, tak hospodářské 

činnosti.  

b) Respektovat strop bezpečné zadluženosti 2,2 mld. Kč. 

c) Nadále ponechat na účtech i na konci roku dle rozpočtů alespoň 

100 mil. Kč. 

d) Rozhodně v případě dlouhodobých úvěrů používat 20leté až 25leté 

splatnosti a ponechávat je aktuálně na tzv. plovoucích sazbách. Důvodem 

je snadná možnost splatit i refinancovat a zvýšit likviditu.  

e) Nedoporučujeme dodavatelské (skryté) úvěry či jinak ukryté dluhy10. 

Výjimkou jsou běžně využívané tzv. EPC projekty v případě + provozních 

úspor, nových technologií apod., ale i ty bývají výrazně dražší než klasické 

úvěry přímo pro samosprávu, ale hradí se z úspor běžných výdajů a mohou 

přinést nové know-how. 

 

 
 

  

 

10 Podstupování pohledávek firem bankám nakonec přenese na samosprávu vyšší úrok 

a zároveň dochází ke skrývání zadluženosti municipality mimo klasickou dluhovou službu 

formou úvěru. Menší transparentnost a vyšší cena dluhu pro samosprávu jsou hlavní 

důvody, proč nedoporučujeme tento nástroj, i když může být atraktivní zejména pro banky, 

firmy, ale mimofinančně (ukrýváním dluhů) i pro některé samosprávy. 
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Definice finančního potenciálu města 

Finanční potenciál Havířova je zmapován na období 5 let (2023 až 2027). 

Počítáme se základními zdroji financování, které může město přímo ovlivnit, či jsou 

předvídatelné. Těmito zdroji jsou: 

1. Přebytek provozního rozpočtu včetně oprav (provozní saldo + opravy) 

2. Vlastní finanční rezervy 

3. Investiční úvěrový rámec – resp. možnost dluhů nastavením limitu 

Naopak nepočítáme s nejistými, či těžko předpověditelnými zdroji s vysokou 

nejistotou, které nelze predikovat s dostatečnou přesností nebo vůbec, jako jsou: 

4. Dotace investiční povahy (případně nahodilé neinvestiční dotace) 

5. Kapitálové příjmy (prodeje majetku apod.) 

Dle těchto předpokladů bude moci město využít v období let 2023 až 2027 

celkem minimálně až cca 4,5 mld. Kč (4 526 mil. Kč), a to z těchto zdrojů: 

A. 2 034 mil. Kč (průměrně cca 21 mil. Kč ročně) provozní saldo včetně oprav po 

úhradě splátek dluhů (běžné příjmy – běžné výdaje + opravy, tj. účet 511 – 

splátky dluhů), s tím, že: 

• Celkem je provozní saldo před odečtením splátek dluhů, ale po snížení 

o úroky počítáno 2,2 mld. Kč (440 mil. Kč ročně), z toho cca 166 mil. Kč je 

plánováno na úmor dluhu.  

• Alespoň cca 600 mil. Kč (průměrně cca 120 mil. Kč ročně) je potřeba na 

zajištění reprodukce (údržbu) dosavadního nemovitého majetku města; 
 

B. 458 mil. Kč zůstatku krátkodobého finančního majetku, tj. na účtech, 

termínovaných vkladech a fondech předpokládá rozpočet na konci roku 2022.  
 

C. možnost využít až cca 2 034 mil. Kč dluhu do stropu bezpečné 

zadluženosti, který je při optimálním nastavení parametrů úvěru(ů) 

cca 2,2 mld. Kč.   

• Připomeňme, že průměrná finanční kondice města byla za poslední 4 roky 

632 mil. Kč, tj. excelentních 9 tis. Kč na obyvatele, rok 2021 uzavíral na 

cca 659 mil. Kč, v tom 346 mil. Kč provozní saldo a zbytek v opravách jak hlavní, 

tak hospodářské činnosti). Data minulosti viz Graf 26. Vývoj finanční kondice 

Havířova. Výhled počítá s finanční kondicí průměrně 440 mil. Kč. Z uvedené 

částky je možné realizovat splátky dluhů, opravy, investice, ale také tvořit rezervy. 

• Při docílení stropu zadluženosti by při optimálním nastavení úvěru za normálních 

okolností směřovalo na splátky 110 mil. Kč bez úroků (20letá splatnost, úrok při 

5 % p. a. max. 110 mil. Kč), tj. splátky celkem i s úroky max. 220 mil. Kč ročně. 

Při docílení stropu zadluženosti by s velkou rezervou v normálu nadále alespoň 

150 mil. Kč ročně mělo zbýt na další opravy, investice a výdaje, včetně případných 

mimořádných splátek. 

• Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je třeba zajistit meziroční splátky (nikoliv 

snížení) každého dluhu Havířova nad cca 1 mld. Kč (ve výši 5 % z rozdílu výše 

dluhu nad 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky). Nezaměňujme výši dluhu, 

která není zákonem daná s povinností zajistit splátky, což požaduje zákon.  
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Graf 34. Grafické vyjádření předpokládaných finančních možností 

Havířova na období 5 let od 2023 až 2027 po úhradě provozu bez přijatých 

investičních dotací a kapitálových příjmů v mil. Kč 

Zdroj: www.cityfinance.cz 

Závěr výhledu 

Havířov má v období 2023 až 2027 (5 let) finanční potenciál z vlastních zdrojů 

(po zajištění provozu bez oprav a po úhradě splátek dluhů) cca 2 492 mil. Kč 

(provozní saldo – splátky dluhů + opravy + rezervy na účtech) + až 2 034 mil. Kč 

možnost využití Investičního úvěrového rámce do stropu bezpečného zadlužení 

2,2 mld. Kč = cca 4 526 mil. Kč. Tyto prostředky může město využít na opravy, 

investice a splátky nenasmlouivaných dluhů s tím, že investiční dotace, 

kapitálové příjmy a jiné mimořádné příjmy budou navíc (výhled s nimi 

nepočítá). Zapracováno  je široké spektrum rezerv (výčet dále). Navázali jsme 

na rozpočet 2022. 

http://www.cityfinance.cz/
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Předpoklady a plnění střednědobého výhledu rozpočtu  

Střednědobý výhled rozpočtu je pojat mírně konzervativněji s ohledem na aktuální 

ekonomickou situaci a prognózám financí ČR.  

Střednědobý výhled uvádí výdaje na opravy a investice kumulované 

do přebytků v jednotlivých letech využitelných libovolně dle aktuálních plánů 

samosprávy.  

Výhled v sobě zahrnuje: 

• Rezervy:  

o Výhled navazuje na rozpočet s tím, že v rozpočtu jsou rezervy a část 

prostředků se zřejmě vrátí do dalších let; 

o Výhled nepočítá s kapitálovými příjmy; 

o Výhled nepočítá s nahodilými dotacemi (ať již investiční nebo neinvestiční 

povahy); 

o Výhled nezvyšuje přijaté běžné dotace na provoz; 

o Výhled nezvyšuje nedaňové příjmy z vlastní činnosti města ani místní daně; 

o Další rezervy jsou zakomponované na straně výdajů, kde je vytvořena 

rezerva na ostatních běžných výdajích (viz dále v tabulkách „Rezerva na 

běžné výdaje a ostatní neinvestiční výdaje“ v celkové výši cca  664 mil. Kč 

za celé období (vysokých cca 278 mil. Kč pro rok 2023). 

 

• Rozpočet na rok 2022 a aktuální predikce; 

 

• Vysoký růst většiny běžných výdajů ročně o cca 5 až 8 % (ve výhledu 

klesají s roky hlavně rezervy na běžné výdaje), včetně růstu výdajů na platy 

a pojištění dle očekávání respektujících nařízení vlády. 

 

• Konzervativní růst daňových příjmů o cca 4,1 % (dosavadní dlouhodobý 

průměr za 21 let byl 6,1 %). 

 

• Ukazatel (provozní saldo + opravy) > průměrně 440 mil. Kč, minulost 

viz Graf 26 nebo minulost + výhled viz následující Graf 35. 
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Doporučená pravidla rozpočtů pro stabilitu financí samosprávy 

 

Ukazatele a pravidla pro sestavování rozpočtů vedou k udržení a stabilizaci plnění 

řízení financí. Dodržování ukazatelů finančního zdraví se projeví v zajištění stability 

a dobrého trendu financí samosprávy. 

1. PRAVIDLO: Dluhy pod kontrolou - bezpečný strop zůstatku dlouhodobých 

úvěrů (resp. splatných závazků) je aktuálně 2,2 mld. Kč.   

2. PRAVIDLO: Dobrý provozní výsledek – důrazně doporučujeme v praxi zajistit 

ukazatel provozní saldo + opravy11 > alespoň 440 mil. Kč před snížením 

o placené úroky (průměrně by provozní saldo mělo být vyšší než 25 % běžných 

příjmů). Běžné příjmy musí až na výjimky let vysokých oprav převyšovat běžné 

výdaje12, s jistotou je třeba mít vždy finance alespoň na splátky dluhů. Ovšem je 

třeba myslet také na rezervy a finanční požadavky na reprodukci majetku. 

3. PRAVIDLO: Dobrý trend financování provozu - Běžné příjmy by se měly 

průměrně vyvíjet lépe než běžné výdaje (nebo stejně). Opravy stranou. 

  

Podrobný střednědobý výhled rozpočtu uvádí tabulky a grafy dále. 

  

 

11 Opravy jak v hlavní činnosti, tak v hospodářské činnosti. 

12 Výjimku mohou tvořit rozsáhlé mimořádné opravy a rekonstrukce. Tyto mimořádné 

výdaje je však lépe, pokud to lze, evidovat jako investice. 
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Dopady střednědobého výhledu rozpočtu do financí města 

Dodržení výhledu by mělo následující dopad do financí města.  

Graf 35. Vývoj a výhled finanční kondice Havířova s vyjádřením splátek dluhů 

Zdroj: www.cityfinance.cz         

http://www.cityfinance.cz/
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Graf 36. Vývoj a výhled dosud načerpaných dluhů Havířova 

Zdroj: www.cityfinance.cz  

Graf 37. Výhled finančního krytí běžného provozu Havířova  

POZ. od 2023 obsahuje provozní saldo + opravy! Zdroj: www.cityfinance.cz 

Tabulka 8. Výhled provozního salda Havířova 

POZ. od 2023 obsahuje provozní saldo + opravy! Zdroj: www.cityfinance.cz  

Podrobné informace střednědobého výhledu rozpočtu viz dále tabulková část.  



Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova s analýzou financí a ratingem 21. 03. 2022 

        Číslovaná stránka 42/62 

Graf 38. Dlouhodobý pohled na vývoj provozního salda Havířova 

 

POZ. ve výhledu je provozní saldo zvýšeno o opravy! Zdroj: www.cityfinance.cz
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Přílohy 

Příloha 1. Střednědobý výhled rozpočtu - tabulková část 

Pro střednědobý výhled rozpočtu je výchozím rokem rok 202313. Tabulky obsahují 

pro srovnání skutečnosti předchozích let a případně rozpočet.  

Důležité upozornění. 

• Objem příjmů bude každý rok vyšší o přijaté investiční dotace a kapitálové 

příjmy. Ve výhledu není s investičními dotacemi a neschválenými kapitálovými 

příjmy počítáno.  

 

• Kapitálové výdaje obsahují ve výhledu nulové hodnoty s tím, že střednědobý 

výhled počítá s jejich krytím z limitu provozního salda, rezerv (alternativně je 

otevřena cesta krytí dotacemi, kapitálovými příjmy a případně dluhy) ve vazbě 

na schválené projekty samosprávy v rozpočtu a budoucí uzavřené smluvní 

vztahy. 

 

• Běžný finanční potenciál (bez úvěrů) je kumulován z přebytku provozního salda 

do finančních rezerv, což znamená, že tyto prostředky mohou být a budou 

využity na investice a opravy majetku ve vazbě na požadavky samosprávy 

v rozpočtu.  

 

• Možnost čerpání úvěrů je stanoveno bezpečným limitem, který je kryt běžnými 

příjmy, potažmo dostatečným provozním saldem. 

 

• Provozní dotace na straně příjmů a výdajů působí neutrálně na saldo, ale budou 

zvedat obrat prostředků přijatých a vydaných.  

 

  

 

13 Dle zákona „rok následující po roce, na který se sestavuje rozpočet“ 



Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova s analýzou financí a ratingem 21. 03. 2022 

        Číslovaná stránka 44/62 

Tabulka 9. Podrobný střednědobý výhled rozpočtu Havířova 

Zdroj: www.cityfinance.cz 

http://www.cityfinance.cz/
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Tabulka 10. Podrobný střednědobý výhled rozpočtu Havířova s pohledem na 

finance od r. 2019 

Zdroj: www.cityfinance.cz
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Tabulka 11. Kumulovaný střednědobý výhled rozpočtu Havířova   

Zdroj: www.cityfinance.cz 

  

http://www.cityfinance.cz/
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Příloha 2. Střednědobý výhled rozpočtu Havířova – podle zákona povinně zveřejňované informace 

Tabulka 12. Informace podle zákona č. 250/2000 ke zveřejnění na úřední desce 
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Příloha 3. Ekonomické hodnocení finančního zdraví (rating) 

Předpokladem pro řízení financí s citem14 je znalost stavu financí a finanční kondice. 

Rozhodující pro budoucnost je vývoj, stav, trendy a potenciál financí. Teprve se 

znalostí finančního zdraví lze smysluplně navrhnout finanční strategii. 

Samospráva může získat ucelený pohled na finance pouze tehdy, má-li souhrnné 

informace v časové řadě a v souvislostech. Bez těchto svodných údajů se může stát, 

že se finance snadno vymknou kontrole. Zhodnotíme nyní celkový vývoj financí 

samosprávy. Poté vyvodíme srozumitelné a stručné závěry, které vyhodnotíme tím, 

že stanovíme rating financí samosprávy a SWOT analýzu. 

Ekonomické hodnocení finančního zdraví (rating) 

Obrázek 2: Podstata hodnocení finančního zdraví dle CityFinance 

Zdroj: 

Luděk Tesař, www.cityfinance.cz 

Použili jsme vlastní stupnici ekonomického hodnocení finančního zdraví 

samospráv, která je ojedinělá tím, že na rozdíl od stupnic jiných společností je 

zaměřená na praxi samosprávy. Současně hodnotíme stav financí a finanční kondici 

samosprávy. Hodnocení u ratingu je odstupňováno obdobně jako na vysokých 

školách na škále od A (výborný) až po E (nedostatečný). 

Stav financí 

Stav financí je finanční stavovou veličinou15 zobrazující aktuální stav finančních 

a účetních ukazatelů bez ohledu na finanční kondici subjektu.  

 

14 www.cityfinance.cz 

15 Stavová veličina vycházející zejména ze stavu závazků, příjmů, výdajů, salda rozpočtu, 

provozního salda, pohledávek, rozložení aktiv, cash flow, finanční obnovy majetku…  
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Finanční kondice (síla) 

Finanční kondice zahrnuje finanční potenciál, tedy schopnost vytvářet finance bez 

ohledu na stav financí subjektu. Tento ukazatel je kondiční.16 Je stanoven s ohledem 

na „finanční velikost samosprávy“, myšleno finanční objemy, tedy běžné obraty na 

straně příjmů a výdajů. 

Tabulka 13. Stupnice ekonomického hodnocení finančního zdraví (rating) 

 

Výsledkem hodnocení je zpracování do matice, kde pozice dle svislé osy znázorňuje 

stav financí a pozice dle základny vyhodnocuje finanční kondici (sílu). Pozice města 

v matici stanovuje výsledný rating, říkáme mu „sluneční rating“ díky vzhledu 

výsledného znázornění.  

Obrázek 3. Matice pro hodnocení finančního zdraví obcí dle CityFinance 

 

Zjednodušeně lze říci, že čím blíže „žhnoucímu slunci“ se město/městys/obec 

nachází, tím více jsou její (jeho) finance v ohrožení a „zóna života“ je v modrých 

polích.  

 

16 Kondiční veličina, tedy schopnost vytvářet finance a měnit stav financí, vyjadřuje finanční 

potenciál. 
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Příloha 4. Úvod do finančního hospodaření  samosprávy 

Při posuzování finanční kondice města, městyse nebo města je nutné si uvědomit, že 

rozpočet je složen z příjmů a výdajů. Příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují 

(tzv. běžné příjmy), to jsou veškeré příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů 

majetku) a investičních dotací. Výdaje je možné dělit podobně. Výdaje, které 

obec/městys/město musí každý rok vynaložit na provoz (běžné nebo též provozní 

výdaje, paralela ke státnímu rozpočtu, kde se nazývají mandatorními a quasi 

mandatorními výdaji). Běžné výdaje musí samospráva vydat ze zákona nebo jimi 

financuje své provozní aktivity (údržba města nebo obce, provoz příspěvkových 

organizací, organizačních složek, úřadu apod.). Rozdíl mezi běžnými příjmy 

a běžnými výdaji nazýváme provozní saldo (to jsou prostředky, které zbývají 

samosprávě po úhradě provozu z běžných příjmů k „volnému“ rozhodování). Vedle 

běžných výdajů existují také investice (kapitálové výdaje). Kapitálové výdaje jsou 

nárazové výdaje většinou na rozvoj a větší opravy. Rozdíl mezi veškerými příjmy 

a veškerými výdaji uskutečněnými od 1. ledna do 31. prosince daného roku (tzv. 

rozpočtového roku) se nazývá saldo rozpočtu. Provozní saldo rozpočtu je ale jiný 

a mnohem důležitější údaj než samotné saldo rozpočtu. Když totiž existuje deficitní 

rozpočet, znamená to, že obec/městys/město realizovalo daný rok více výdajů než 

příjmů, ale deficit může být pokryt z úspor z předchozích let, z dotací, které dorazí 

až následující rok, úvěrem apod. Avšak záporné provozní saldo může znamenat 

vážnou situaci, kdy obec/městys/město již nemá dostatek pravidelných příjmů na 

úhradu samotného provozu (běžných výdajů). To je obdobné, jako kdyby lidem doma 

nezbývalo daný rok dost peněz z výplaty na nájem a jiné výdaje chodu domácnosti. 

Vážnější úvaha se však týká delší budoucnosti fungování samosprávy 

a správy veřejného majetku. Města a obce v běžných výdajích většinou nemají 

zahrnuty výdaje na odpisy17 a nevytváří na ně ani rezervy, a to je opravdu velmi 

vážný problém. Města, městyse a obce financují opravy a havárie většinou z běžného 

rozpočtu nahodile a nevytváří odpovídající finanční zdroje (rezervy, fondy) na obnovu 

svého majetku, včetně technologických celků tak, aby existoval dlouhodobý finanční 

přehled (bilance) potřeby financí na opravy a investice a skutečně 

vynaložených prostředků. Přesto často budují nový majetek, který opět vyvolá 

potřebu vytvářet další zdroje na další odpisy (opravy a modernizace takto 

vybudovaného majetku). Výsledkem je často roky vytvořený zbytečně velký objem 

zanedbaného či zastaralého obecního majetku (včetně infrastruktury), který již dobře 

neslouží svému účelu. 

 

17 Odpisy = v prostředí samospráv zjednodušeně finance potřebné na obnovu dosavadního 

majetku. 
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Ideální by byl stav, kdyby rozpočet samosprávy pokryl z běžných příjmů základní 

provozní výdaje18 a obnova majetku byla řešena tvorbou finančních zdrojů na odpisy 

majetku a jejich čerpání, obdobně jako je tomu v podnikatelském sektoru. 

Obrázek 4. Na čem závisí příjmy a výdaje samosprávy 

PŘÍJMY  VÝDAJE  

Počet obyvatel  Provoz  

Počet žáků  Objem a stav majetku – údržba 

Velikost katastru Majetek udržitelný = odpisy alokovány do 

výdajů či fondu na obnovu majetku  

Daň z nemovitostí Ceny nakupovaných služeb a zboží – kvalita 

a kvantita, vývoj cen a spotřeby 

Místní poplatky Efektivita organizací a společností 

Vlastní činnost Smlouvy – ceny vs. dodávky 

Podniky, pronájmy majetku atd. Zaměstnanci – kvalita a produktivita, počty 

a růst mezd 

Dotace Správa dluhu - výše a ceny dluhů  

Na výkon státní správy Úřad a samospráva – lidé a efektivita jejich 

práce, efektivita procesů 

Na provoz zařízení samosprávy Investice  

Investiční dotace Politika rozvoje a řízení projektů 

Počet zaměstnanců pracujících v katastru Obnova majetku 

Výnosy sdílených daní v ČR Rozložení portfolia aktiv vč. kapitálu 

Prodeje majetku Náklady na dluhy – úroky a poplatky 

  

  

Zdroj: www.cityfinance.cz 

 

Zřejmé je, že samospráva může efektivně řídit finance především skrze 

výdaje. Proto stav a vývoj financí bude vždy záviset především na stavu příjmů 

daného vnější ekonomikou, počtu obyvatel, a hlavně na politice samosprávy na 

straně výdajů. 

 

  

 

18 tzn. kladné provozní saldo. 
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Příloha 5. Příjmy města – podrobná struktura a vývoj za 4 roky 

Tabulka 14. Příjmy Havířova – druhové třídění na položky v tis. Kč 

Zdroj: MF ČR, www.cityfinance.cz  
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Příloha 6. Výdaje města - podrobná struktura a vývoj za 4 roky 

Tabulka 15. Běžné výdaje Havířova – odvětvové třídění v tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  POZ. Řazeno dle sumy za 4 roky sestupně do hodnoty nad 0,5 mil. Kč.  

http://www.cityfinance.cz/


Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova s analýzou financí a ratingem 21. 03. 2022 

        Číslovaná stránka 54/62 

Tabulka 16. Běžné výdaje Havířova podrobně na § v tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  POZ. Řazeno dle sumy za 4 roky sestupně do hodnoty nad 1,5 mil. Kč.  

http://www.cityfinance.cz/
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Tabulka 17. Investice Havířova – odvětvové třídění na pododdíly v tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz POZ. Řazeno dle sumy za 4 let sestupně. 

Tabulka 18. Investice Havířova – druhové třídění na položky v tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz POZ. Řazeno dle sumy za 4 roky sestupně. 

http://www.cityfinance.cz/
http://www.cityfinance.cz/
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Tabulka 19. Investice Havířova – podrobně na paragrafy v tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz POZ. Řazeno dle sumy za 4 roky sestupně.

http://www.cityfinance.cz/


Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Havířova s analýzou financí a ratingem 21. 03. 2022 

        Číslovaná stránka 57/62 

Příloha 7. Rozpočtové určení daní (tzv. RUD) po novele účinné od 1. 1. 2021  

 

Zdroj: MF ČR  
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Příloha 8. Právnické osoby s vlivem města 

Tabulka 20. Příspěvkové organizace Havířova 

 

Zdroj: MF ČR, POZ. COFOG (Classification of the Functions of Government), v překladu Klasifikace funkcí vládních 

institucí je mezinárodně používaný klasifikační standard pro členění výdajů států (státních rozpočtů) s ohledem na 

jejich účel (funkci) 
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Tabulka 21. Jiné právnické osoby s účastí Havířova 

Zdroj: MF ČR 
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Rozpočtový výhled do roku 2027 - souhrnná tabulka (v tis. Kč)

ř.
Druhové třídění 

dle rozp. skladby
Údaje 2019 2020 2021

Rozpočet 

2022 

2023 

výhled

2024 

výhled

2025 

výhled

2026 

výhled

2027 

výhled

1 1111 DPFO ze závislé činnosti 279 147 260 665 191 361 187 000 195 000 205 000 215 000 225 000 236 000

2 1112 DPFO OSVČ 7 573 4 181 12 357 9 000 11 000 13 000 13 000 13 000 13 000

3 1113 DPFO zvláštní sazba (srážková) 25 538 25 498 32 049 31 000 35 000 37 000 40 000 42 000 44 000

4 1121 DPPO 237 891 190 803 270 386 260 000 280 000 290 000 305 000 320 000 335 000

5 1122 DPPO za obce 24 732 23 899 25 058 27 226 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000

6 1211 DPH 535 597 523 628 604 916 592 000 685 000 720 000 750 000 780 000 800 000

7 133 až 135 Místní poplatky 44 991 44 674 53 115 44 800 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000

8 1361 Správní poplatky 13 495 12 046 14 517 14 530 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

1381 až 1385 Daně, poplatky v oblasti hazardních her 10 238 11 699 14 044 11 100 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

9 1511 Daň z nemovitosti 41 468 42 010 42 754 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000

10 1 Daňové příjmy 1 220 670 1 139 103 1 260 557 1 218 656 1 345 000 1 404 000 1 462 000 1 519 000 1 567 000

11 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody 21 409 22 761 18 622 12 545 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

12 22 Přijaté sankční platby a vratky 14 763 14 261 42 107 32 0 0 0 0 0

13 23

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 

nedaň. příjmy 12 592 12 541 15 102 33 668 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

14 24 Přijaté splátky půjček 12 194 3 189 6 719 15 836 0 0 0 0 0

15 2 Nedaňové příjmy 60 958 52 752 82 550 62 081 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

16 3 Kapitálové příjmy 6 836 3 490 10 164 2 000 0 0 0 0 0

17 41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery) 268 901 398 046 338 272 253 799 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

18 42 Investiční přijaté dotace (transfery) 51 303 102 911 68 296 45 529 0 0 0 0 0

19 z toho: 4112 dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 60 940 64 163 67 377 67 752 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000

20 4 Přijaté dotace (transfery) 320 204 500 957 406 568 299 328 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

21 1+2+3+4 Příjmy celkem 1 608 668 1 696 302 1 759 839 1 582 065 1 695 000 1 754 000 1 812 000 1 869 000 1 917 000

22 50 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné 297 896 307 320 323 529 332 343 355 000 375 000 394 000 414 000 435 000

23 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 399 761 423 850 498 159 552 165 200 000 214 000 230 000 246 000 260 000

24 52 Neinvestiční trans. soukr. subj. 37 702 39 350 45 581 455 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000

25 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 409 845 430 342 450 398 342 867 471 000 495 000 520 000 546 000 573 000

26 54 až 56

Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a 

půjčky obyv. 6 996 9 837 17 615 8 045 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Příloha č. 2



Rozpočtový výhled do roku 2027 - souhrnná tabulka (v tis. Kč)

ř.
Druhové třídění 

dle rozp. skladby
Údaje 2019 2020 2021

Rozpočet 

2022 

2023 

výhled

2024 

výhled

2025 

výhled

2026 

výhled

2027 

výhled

27 58 a 59

Výdaje na náhrady a nezpůsobenou újmu a ostatní 

neinvestiční výdaje 172 378 424 159 047 278 000 179 000 77 000 72 000 58 000

28 5 Běžné výdaje 1 152 372 1 211 077 1 335 706 1 394 922 1 395 000 1 354 000 1 312 000 1 369 000 1 417 000

29
6

Kapitálové výdaje (výhled je bez investičních dotací) 303 524 405 186 419 338 360 845 0 0 0 0 0

30 5+6 Výdaje celkem 1 455 896 1 616 263 1 755 044 1 755 767 1 395 000 1 354 000 1 312 000 1 369 000 1 417 000

31 ř.21 - ř.30 SALDO Příjmů a Výdajů 152 772 80 039 4 795 -173 702 300 000 400 000 500 000 500 000 500 000

32 1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) 1 550 529 1 589 901 1 681 379 1 534 536 1 695 000 1 754 000 1 812 000 1 869 000 1 917 000

33 5 Běžné výdaje (provozní) 1 152 372 1 211 077 1 335 706 1 394 922 1 395 000 1 354 000 1 312 000 1 369 000 1 417 000

34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO 398 157 378 824 345 673 139 614 300 000 400 000 500 000 500 000 500 000

35 8123 Přijaté dlouhodobé půjčky 0 8 705 141 377 86 141 43 250 97 640 124 210 0 0

36 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 105 000 105 000 104 830 67 135 35 295 95 295 95 295 95 295 83 530

37 ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku 47 772 -16 256 41 342 -154 696 307 955 402 345 528 915 404 705 416 470

38 8 Financování -152 772 -80 039 -4 795 173 702 -300 000 -400 000 -500 000 -500 000 -500 000

39 ř.21+ř.35 Příjmy veškeré (včetně dluhů) 1 608 668 1 705 007 1 901 216 1 668 206 1 738 250 1 851 640 1 936 210 1 869 000 1 917 000

40 ř.30+ř.36+ř.37 Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor) 1 608 668 1 705 007 1 901 216 1 668 206 1 738 250 1 851 640 1 936 210 1 869 000 1 917 000

41 ř.39-ř.40 Kontrolní saldo úplné (včetně financování) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 ř.34-ř.36 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů 293 157 273 824 240 843 72 479 264 705 304 705 404 705 404 705 416 470

43 ř.10+ř.15+ř.19 Dluhová základna 1 342 568 1 256 018 1 410 484 1 348 489 1 463 000 1 522 000 1 580 000 1 637 000 1 685 000

44
ř.36+leasing položky 

5178+úroky pol. 5141
Dluhová služba 105 078 105 153 106 073 70 685 40 407 101 551 103 607 103 357 88 120

45 ř.44/ř.43 % Ukazatel dluhové služby v % 7,83 8,37 7,52 5,24 2,76 6,67 6,56 6,31 5,23

Příloha č. 2



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

Rozpočet              

r. 2022

Výhled              

r. 2023

Výhled            

r. 2024

Výhled            

r. 2025

Výhled            

r. 2026

Výhled            

r. 2027

Výhled            

r. 2028

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 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 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 0,00

ČS, a.s. 300,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 43 250,00 97 640,00 124 210,00 0,00 0,00 0,00

Celkem čerpání úvěru 0,00 0,00 8 704,92 160 700,00 140 054,46 86 140,62 43 250,00 97 640,00 124 210,00 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

Rozpočet              

r. 2022

Výhled              

r. 2023

Výhled            

r. 2024

Výhled            

r. 2025

Výhled            

r. 2026

Výhled            

r. 2027

Výhled            

r. 2028

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 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 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 0,00

ČS, a.s. 300,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Splátky jistin celkem 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 104 829,74 67 134,11 35 294,16 95 294,16 95 294,16 95 294,16 83 529,20 60 000,00

Skutečnost               

r. 2018

Skutečnost               

r. 2019

Skutečnost               

r. 2020

Schválený 

rozpočet      

r. 2021

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2021

Rozpočet              

r. 2022

Výhled              

r. 2023

Výhled            

r. 2024

Výhled            

r. 2025

Výhled            

r. 2026

Výhled            

r. 2027

Výhled            

r. 2028

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 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 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 0,00

ČS, a.s. 300,00 mil. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 78 150,00 115 790,00 180 000,00 120 000,00 60 000,00 0,00

Závazky z úvěrů k 31.12. 

celkem
346 669,69 241 669,69 145 374,61 201 244,87 180 599,33 199 605,84 207 561,68 209 907,52 238 823,36 143 529,20 60 000,00 0,00

Závazky z úvěrů k 31.12.
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Seznam příspěvkových organizací 
 

 Název sídlo IČO 

1. 
Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Balzacova 2/1190 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Balzacova 1190/2 
61988685 

2. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Čs. armády 5/201 

736 01 Havířov-Město, 

Československé armády 201/5 
61988561 

3. 
Mateřská škola Havířov-Podlesí  

E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Podlesí, 

Emila Holuba 1403/7 
70958220 

4. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Horymírova 7/1194 

736 01 Havířov-Město, 

Horymírova 1194/7 
61988634 

5. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 
736 01 Havířov-Město, 

Lípová 718/15 
65890701 

6. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Mládí 23/1147 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Mládí 1147/23 
61988596 

7. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Moravská 14/404, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Moravská 404/14 
61988588 

8. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark  

Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Okružní 1070/1a 
70958297 

9. 
Mateřská škola Havířov-Šumbark 

Petřvaldská 32/262 

736 01 Havířov-Šumbark, 

Petřvaldská 262/32 
61988570 
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Přímá 8/1333, příspěvková organizace 
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70958246 

11. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Puškinova 7a/908 

736 01 Havířov-Město, 

A. S. Puškina 908/7a 
61988707 

12. 
Mateřská škola Havířov-Město  

Radniční 7/619 

736 01 Havířov-Město, 

Radniční 619/7 
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736 01 Havířov-Město, 

Sukova 820/2a 
65890710 

14. 
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736 01 Havířov-Město, 
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70958254 

15. 
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Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková 

organizace 
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Čelakovského 1240/4 
70958289 
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17. 
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá  

U Topolů 3/688, příspěvková organizace 

735 64 Havířov-Prostřední 

Suchá, U Topolů 688/3 
70958203 
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1 ÚVOD 

 

Koncepce rozvoje školství na období 2022-2030 (dále jen „Koncepce“) je navazujícím 

dokumentem na Koncepci rozvoje školství na období 2014–2021. 

 

Cílem Koncepce je deklarovat zájem statutárního města Havířov na rozvoji 

předškolního a základního vzdělávání, nastínit záměry rozvoje základních a mateřských 

škol (vč. školních družin a školních jídelen či výdejen stravy). 

Statutární město Havířov vzdělávání chápe jako kontinuální celoživotní proces získávání  

a rozvíjení vědomostí a dovedností, jako souhrn všech vzdělávacích a rozvojových aktivit 

prováděných v průběhu celého lidského života.  

 

Koncepce respektuje a vychází ze strategických dokumentů vlády, strategických  

a koncepčních dokumentů MŠMT a z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Moravskoslezského kraje, které jsou závazné pro vzdělávací politiku nižších 

správních celků, které určují investiční strategii a směr následujících období. Vlastní Koncepce 

je zpracována tak, aby zahrnula všechny oblasti školství a školské infrastruktury na úrovni 

havířovských mateřských a základních škol a umožňovala rozvoj škol v dlouhodobém výhledu. 

V oblasti legislativy prošel novelizací zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, vyhláška č. 14/2005 Sb.,  

o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 48/2005 Sb., o plnění povinné školní docházky, vyhláška 

č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 

vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, vyhláška č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků a bylo vydáno nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin 

výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř 

zřízenou krajem, obcí nebo svazkem obcí a další předpisy. Rovněž byl zaveden nový institut 

inkluze (a související diverzita).  
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V oblasti výuky je stále více kladen důraz na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti 

čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti, práce s IT s vazbou na vyhledávání  

a zpracování informací. Podpora informačního myšlení a digitální gramotnosti je jedním ze 

zásadních témat současného školství. 

Na všechny uvedené a další změny byl brán zřetel při aktualizaci Koncepce, cíle byly 

stanoveny s důrazem na nové trendy a potřeby ve školství a v souladu se strategickými 

dokumenty na úrovni místní, krajské a národní. 

Analytická část shrnuje statistické informace a data z oblasti školství, technickým stavem 

budov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov je realizován v rámci 

Moravskoslezského kraje. Místní akční plán je zaměřen především na rozvoj kvalitního  

a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků mladších 15 let. Definuje priority a jednotlivé kroky, které 

jsou zapotřebí k dosažení stanovených cílů vzdělávací politiky v území ORP Havířov  

a poskytuje informace za období 2017-2021(MAP I, MAP II). 

Cílem strategické části je zefektivnění předškolního a základního vzdělávání, které 

povede ke zvýšení kvality škol v souladu Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR 2019–2023, který vytyčuje základní cíle, kterými jsou: snižování 

nerovnosti ve vzdělávání, podpora kvalitní výuky a učitele jako klíčový předpoklad, odpovědné  

a efektivní řízení vzdělávací soustavy. Na tento dokument navazuje Strategie vzdělávací 

politiky ČR do roku 2030+, který vede k vytvoření a rozvoji otevřeného vzdělávacího systému, 

reagující na měnící se vnější prostředí a poskytuje relevantní obsah vzdělávání  

v celoživotní perspektivě. 

V rámci projektu MAP III se bude zaměřovat na vzdělávání pedagogických pracovníků, 

rodičů a širokou veřejnost, s čímž bude souviset pořádání různých vzdělávacích seminářů.  

Dalším strategickým cílem je optimalizace sítě škol, která vychází z výsledků odborné 

Demografické studie vývoje počtu dětí a žáků v mateřských a základních školách města 

Havířova. A v neposlední řadě je strategickým cílem infrastruktura škol a vybavení, zaměřen 

na elektroinstalaci, datové zasíťování, pořízení ICT technologií, vybudování a modernizaci 

učeben ICT a realizace úspor metodou EPC u vybraných objektů. 

Implementační část Koncepce nastavuje základní principy a procesy naplňování priorit 

rozvoje školství na území města Havířova. 
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1.1 Demografický vývoj  

 

Pro dlouhodobý záměr rozvoje a využití škol a školského zařízení zřizovaných 

statutárním městem Havířov i pro řešení dalších dílčích problémů je významná informace  

o demografickém vývoji ve městě v následujících letech. Na základě výsledků Demografické 

studie vývoje počtu dětí a žáků v mateřských školách a základních školách statutárního města 

Havířova1, kterou zadal vypracovat OŠK, jsou zřejmé následující závěry:  

Ještě v nedávné minulosti byl Havířov často prohlašován za město mladých. Dnes již 

toto jednoduché zobecnění vůbec neplatí. Město od druhé poloviny 90. let začalo ztrácet na 

velikosti trvale bydlícího obyvatelstva jak přirozenou měnou, tak ještě výrazněji migračním 

chováním. V 50. a 60. letech mnohdy enormní populační růst města je již dávnou minulostí. 

Dnes je Havířov jednoznačně město seniorů, a nikoliv bohužel město mladých. Celkový trend 

stárnutí města není ničím výjimečný na území našeho státu. Jeho výjimečnost spočívá v tom, 

že během krátkého období, necelých šedesáti let, došlo k razantnímu přechodu od města 

mladých, s váhou dětí na městské populaci mezi 30 až 40 procenty, k městu seniorů, 

s relativním zastoupením přes 22 procent. V populaci města je tak dnes seniorů o 4 tisíce více 

než dětí. Přitom prvních dvacet let od založení města bylo dětí o 20 tisíc více než seniorů. Dnes 

už je právě seniorů (65 +) ve městě o téměř 6 tisíc více než dětí.  

Je velmi pravděpodobné, že v příštích letech, až do roku 2030, se počty živě narozených dětí 

v Havířově budou pohybovat někde mezi šesti až sedmi sty, ale v nízké variantě to může být 

méně než 600. Můžeme předpokládat, že hodnota úhrnné plodnosti se do konce roku 2030 

nejen nezvýší, ale pravděpodobně dojde k jejímu poklesu na 1,5. Pro prognózu je využit 

předpoklad, že v příštích letech, až do roku 2030, bude Havířov ztrácet přirozenou měnou každý 

rok v průměru okolo 190 obyvatel podle střední varianty prognózy (u nízké varianty -280 

obyvatel, u vysoké varianty -150 obyvatel)2. 

 

 

 
1 RNDr. Ivan ŠOTKOVSKÝ, Ph.D. Demografická studie vývoje počtu dětí a žáků v mateřských školách  

  a základních školách statutárního města Havířova. Lučina 2021. 
2 RNDr. Ivan ŠOTKOVSKÝ, Ph.D. Demografická studie vývoje počtu dětí a žáků v mateřských školách  

   a základních školách statutárního města Havířova. Lučina, 2021. Strana 33. 
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Graf č. 1 Prognóza vývoje počtu obyvatel města Havířova do roku 2030 

 

 
 

U jakékoliv populační prognózy si musíme být vědomi, že vývoj populační velikosti města 

může vykazovat vyšší míru odchylky od skutečného budoucího vývoje. 

K prognóze podle hlavních věkových kategorií uvádíme následující: 

• Je velice málo pravděpodobné, že by v krátkodobém výhledu mohlo dojít k zásadnějším 

proměnám přirozené měny obyvatelstva. Odhadovat migrační chování obyvatel města je 

výrazně otevřenější záležitostí. Ale přesto, ani v tomto případě, by neměla být prognóza od 

budoucího reálného vývoje příliš odchýlená z důvodu, že většina migrantů patří do věkové 

kategorie ekonomicky aktivního věku (18 -64 let). 

• Očekáváme další, i když mírnější, pokles populace přirozenou měnou a prohloubení 

procesu jejího stárnutí rovněž od spodu věkové pyramidy. To bude znamenat ještě další 

pokles počtu dětí v Havířově v příštích deseti letech (tabulka č. 1)3. 

 

 

____________________ 

3 RNDr. Ivan ŠOTKOVSKÝ, Ph.D. Demografická studie vývoje počtu dětí a žáků v mateřských školách  

   a základních školách statutárního města Havířova. Lučina, 2021. Strana 31. 
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Tabulka 1: Prognóza vývoje dětské složky města Havířova do roku 2030 

 

 

Zdroj: RNDr. Ivan ŠOTKOVSKÝ, Ph.D. Demografická studie vývoje počtu dětí a žáků v mateřských školách  

           a základních školách statutárního města Havířova. Lučina, 2021. Strana 31. 

 

Dnes působí na území města Havířova 17 základních a 29 mateřských škol, včetně jejich 12 

odloučených pracovišť. Jejich celková kapacita 7 455 žáků byla ve školním roce 2020/2021 

naplněna ze 79 %, což je i dlouhodobý průměr. To představovalo celkem téměř 5 900 žáků ve 

všech sedmnácti základních školách ve městě. To odpovídá i současnému počtu dětí ve školním 

věku 6-14 let, kterých bylo ke konci roku 2020 něco málo přes šest tisíc.  V současnosti má 

Havířov 5 750 dětí v základních školách při současném počtu dětí školního věku okolo šest 

tisíc. Rozdíl je způsobem některými faktory. Například může jít o děti s odkladem školní 

docházky o jeden rok nebo docházkou některých dětí do škol mimo Havířov. I když častější 

bude případ docházky do havířovských základních škol dětí, které mají trvalé bydliště mimo 

obec Havířov. Zejména se to může týkat těch havířovských ZŠ, které jsou součástí tzv. 

víceletých gymnázií. Podle prognózy střední varianty počítáme s poklesem počtu havířovských 

dětí do roku 2030 o přibližně 800 dětí. Z toho na skupinu dětí školního věku připadne z této 

hodnoty 500 dětí. Pokud budeme počítat s nadlepšením počtu žáků v havířovských školách 

z důvodu kladného salda dojížďky dětí do škol ve městě, můžeme tak předpokládat počty dětí 

ve školním roce 2030/2031 okolo 5 400 až 5 500. Stejně tak můžeme předpokládat, že na 

úbytku havířovských školáků se budou z městských částí Havířova nejvíce podílet Šumbark 

(přes 40 %), Město (přes 30 %) a Podlesí (přes 10 %). U ostatních ZŠ v částech města 

NV SV VV NV SV VV NV SV VV NV SV VV

2021 1 835 1 908 1 980 1 869 1 943 2 014 5 608 5 690 5 766 9 312 9 540 9 760

2022 1 810 1 887 1 960 1 844 1 921 1 995 5 532 5 625 5 709 9 186 9 433 9 664

2023 1 786 1 866 1 941 1 819 1 900 1 975 5 458 5 564 5 654 9 063 9 329 9 571

2024 1 763 1 847 1 924 1 796 1 881 1 958 5 389 5 508 5 605 8 948 9 236 9 487

2025 1 742 1 830 1 910 1 775 1 863 1 943 5 325 5 457 5 562 8 842 9 151 9 416

2026 1 721 1 813 1 897 1 754 1 846 1 930 5 261 5 406 5 523 8 736 9 065 9 350

2027 1 697 1 793 1 880 1 729 1 826 1 913 5 188 5 346 5 475 8 615 8 965 9 268

2028 1 675 1 774 1 865 1 707 1 807 1 898 5 120 5 291 5 432 8 501 8 872 9 194

2029 1 656 1 759 1 854 1 687 1 791 1 886 5 062 5 246 5 399 8 405 8 797 9 139

2030 1 633 1 740 1 838 1 664 1 772 1 871 4 992 5 190 5 354 8 289 8 702 9 063

rok

dětská složka

děti (0 - 2 let) děti (3-5 let) děti (6-14 let) děti (0-14 let)
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Prostřední Suchá, Bludovice, Životice, Dolní Datyně nepředpokládáme žádné zásadní změny. 

Za pozitivní skutečnost na celkové prognóze vývoje počtu obyvatel Havířova, tedy i jejich 

různých věkových složek, můžeme považovat to, že největší propad počtu obyvatel města 

Havířova se odehrál v období let 2009 až 2020. Takové tempo poklesu počtu obyvatel Havířova 

ve střední variantě naší prognózy do roku 2030 nepředpokládáme4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

4 RNDr. Ivan ŠOTKOVSKÝ, Ph.D. Demografická studie vývoje počtu dětí a žáků v mateřských školách  

   a základních školách statutárního města Havířova. Lučina, 2021. Strana 32-33. 
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2 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA 

 

2.1 Předškolní vzdělávání 

 

Předškolní vzdělávání by se mělo v dalších letech, dle strategických dokumentů MŠMT, 

více zaměřit na rozvoj dovedností, které předcházejí čtení, psaní, výuce cizích jazyků a na 

rozvoj základních principů práce s informacemi s důrazem na matematické souvislosti  

a logopedickou prevenci. Dovednosti představují přípravu dětí na přechod do základních škol, 

na další stupeň vzdělávání. Již v mateřské škole jsou děti seznamovány s technickými  

a manuálními činnostmi, které jsou podporovány prostřednictvím aktivit zaměřených na zdravý 

způsob života a environmentální výchovu. Do vzdělávacího programu začleňují mateřské školy 

také aktivity na rozvoj pohybových činností dětí. Výrazně se na rozvoji kompetencí pedagogů 

a dětí v mateřských školách podílí aktivity MAP v rámci nabídek implementačních aktivit pro 

mateřské školy, včetně zprostředkování sdílení dobré praxe.  

 

2.1.1 Přehled MŠ na území města 

 

Statutární město Havířov je zřizovatelem 17 mateřských škol. Z toho pět mateřských 

škol má navíc ještě odloučená pracoviště. Dále pět mateřských škol, z toho jedna s polským  

jazykem vyučovacím, jsou součástí základních škol a nemají vlastí právní subjektivitu. Na 

území města je v současné době také jedna soukromá mateřská škola na ul. Okružní 13 a jedna 

mateřská škola speciální pro zrakově postižené na ul. Mozartově 2, jejímž zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj. Speciální třída pro děti s vadou řeči je zřízena u jedné mateřské  

školy – MŠ E. Holuba Havířov.  Třída zaměřující se na alternativní výchovně-vzdělávací 

program Montessori je zřízena u MŠ Petřvaldská Havířov. MŠ Balzacova Havířov  

a MŠ Občanská Dolní – Datyně profilují mateřskou školu podporující zdraví. MŠ Kosmonautů 

Havířov – Podlesí a MŠ U Křížů Havířov-Životice profilují Ekoškolu. MŠ Radniční Havířov 

profiluje mateřskou školu Začít spolu. 
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2.1.2 Vývoj počtu dětí v mateřských školách 

 

V legislativní oblasti prošlo předškolní vzdělávání v uplynulých letech mnohými 

změnami. Změny reagovaly na priority stanovené koncepčními a strategickými dokumenty 

MŠMT. Novelou školského zákona byla stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti 

5leté, byla změněna pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Na legislativní změny 

navazuje řada dalších opatření, která mají vést především k zajištění dostatečných kapacit, 

zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání. Zřizovatel současně reagoval na změnu školského 

zákona, která stanovila povinnost přijímat k předškolnímu vzdělávání děti již od 2 let věku,  

a to od roku 2020. Zákon prošel další novelizací a věta o přijímání dětí od 2 let věku nově zní: 

„Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 

však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.“ 

Z důvodu migrace obyvatel řeší statutární město Havířov jako zřizovatel MŠ umístění dětí do 

MŠ také v průběhu roku. 

Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji je kapacita mateřských škol v současné 

době dostatečná – dle výkazu k 30. 9. 2021 bylo v MŠ 2 040 dětí, ke stejnému datu byla 

kapacita MŠ 2 255 dětí. Kapacita bude nadále sledována a upravována podle zájmu a potřeb 

obyvatel (na kapacitu v budoucnu má vliv již zmiňovaný zájem rodičů na umístění 2letých dětí, 

migrace obyvatel, brzký nástup matek do zaměstnání). Mateřské školy v souladu s reformou 

financování, případně přehodnocením kapacity krajskou hygienickou stanicí, snižují počty dětí 

ve třídách z 26–28 na 24 i méně (v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání). 

 

 

 

Tabulka č. 2 Počty dětí v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město Havířov  

                     od školního roku 2014/2015 do školního roku 2020/2021 v Havířově 

 

 

Celkem Havířov 

Počet dětí podle stavu k 30. 9. - výkaz o mateřské škole 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2 187 2 172 2 097 2 095 2 041 2 073 2 017 2 040 
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Graf č. 2 Počty dětí v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město Havířov  

               od školního roku 2014/2015 do školního roku 2020/2021 v Havířově 

 

 
 

Tabulka č. 3 Srovnání stavu počtu dětí k předchozímu školnímu roku 

 

Školní rok 
Přírůstek / úbytek 

počtu dětí 
Celkový pokles 

škol. rok 2015/2016 -  15 

Celkem 

 

- 147 

škol. rok 2016/2017 -  75 

škol. rok 2017/2018                                  -    2 

škol. rok 2018/2019                                  -  54 

škol. rok 2019/2020                    + 32 

škol. rok 2020/2021                    -  56 

škol. rok 2021/2022 -                               + 23 

 

Kapacitu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Havířov doplňují vhodně mateřské 

školy jiných zřizovatelů, které jsou zřizované fyzickými a právnickými osobami, 

Moravskoslezským krajem, MŠMT. Mateřské školy fyzických a právnických osob nabízejí ve 

svých vzdělávacích programech různá zaměření, čímž umožňují rodičům vybrat pro své dítě 

školku, která uspokojí nároky na rozvoj jejich dětí v oblasti sportovní, jazykové, výtvarné  

a jiné. 

1 950

2 000

2 050

2 100

2 150

2 200

2 250

Školní rok

P
o

če
t 

d
ět

í 
M

Š

MŠ Havířov

š.r. 2014/2015

š.r. 2015/2016

š.r. 2016/2017

š.r. 2017/2018

š.r. 2018/2019

š.r. 2019/2020

š.r. 2020/2021

š.r. 2021/2022



 
 
 

15 
  

   
 

Vzhledem k tomu, že v době snížené natality byla předškolní zařízení zřizovaná veřejnými 

zřizovateli rušena a zřízení nových představuje velké finanční požadavky na rozpočet 

zřizovatele, nepředstavuje v současné době soukromé zařízení pro obecní zařízení konkurenci 

v pravém slova smyslu, ale spíše vítanou pomoc v zabezpečení péče o děti předškolního věku.  

V současné době je z hlediska legislativy postavení předškolních zařízení soukromých 

zřizovatelů srovnatelné s postavením škol veřejných zřizovatelů, zvláště pokud jsou zapsáni 

v rejstříku škol a školských zařízení. V tomto případě uzavírají smlouvu o dotaci ze státního 

rozpočtu, což znamená, že platy pracovníků a ostatní přímé náklady jsou hrazeny ze státního 

rozpočtu.  

 

 

Tabulka č. 4 Kapacity, počet tříd a naplněnost mateřských škol ve školním roce 2020/2021 

                     a 2021/2022 (stav k 30. 9. 2020 a 30. 9. 2021) 

 

MŠ na ulici Součást MŠ, ZŠ 

K
a
p

a
ci

ta
 k

 

1
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školní rok 2020/2021 
školní rok 
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í 
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p
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tř
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d
ět

í 

Ø
 n

ap
ln
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o
st

 

v
y
u
ži

tí
  
  

k
ap

ac
it

y
 v

 %
 

Československé 

Armády 
  77 3 61 20 79 3 67 22 87 

Horymírova   100 4 100 25 100 4 98 25 98 

Karla Čapka MŠ Lípová 70 3 65 22 93 3 72 24 103 

Lípová   76 3 59 20 78 3 68 23 89 

Místní MŠ Petřvaldská 50 2 47 24 94 2 47 24 94 

Na Nábřeží ZŠ Na Nábřeží 46 2 46 23 100 2 46 23 100 

A.S. Puškina   96 4 90 23 94 4 86 22 90 

Radniční   104 4 101 25 97 4 99 25 95 

Resslova MŠ Radniční  78 3 75 25 96 3 76 25 97 

Sadová MŠ Petřvaldská 44 2 44 22 100 2 42 21 95 

Sukova   78 3 75 25 96 3 73 24 94 

Švabinského   69 3 67 22 97 3 69 23 100 

U Stromovky   66 3 60 20 91 3 62 21 94 

Balzacova   112 4 98 25 88 4 100 25 89 

Čelakovského   72 3 72 24 100 3 71 24 99 

Emila Holuba   116 5 93 19 80 5 94 19 81 
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Kosmonautů MŠ Balzacova  84 3 72 24 86 3 74 25 88 

Přímá   134 3 74 25 55 4 84 21 63 

Frýdecká ZŠ Frýdecká 49 2 48 24 98 2 48 24 98 

Selská ZŠ Selská 25 1 24 24 96 1 23 23 92 

Mládí   155 5 120 24 77 5 120 24 77 

Moravská   133 5 133 26 100 5 125 25 94 

Okružní   75 3 60 20 80 3 67 22 89 

Petřvaldská   125 5 121 24 97 5 117 23 94 

U Jeslí   68 3 66 22 97 3 66 22 97 

U Topolů   60 3 59 20 98 3 60 20 100 

U Školy  MŠ Moravská 28 1 23 23 82 1 22 22 79 

Občanská ZŠ Frýdecká 25 1 24 24 96 1 24 24 96 

U Křížů  ZŠ Zelená  40 2 40 20 100 2 40 20 100 

Celkem Havířov   2 255 88 2017 23 89 89 2040 23 90 

 

 

 

Graf č. 3 Věkové složení dětí v mateřských školách podle stavu k 30. 9. 2021 ve školním roce 

2021/2022 v procentuálním vyjádření  

 
 

 

2.1.3 Výstupy z šetření MAP vzdělávání pro ORP Havířov 

 

Pro zjištění konkrétních potřeb jednotlivých zapojených škol, pro mapování jejich 

problémů a pro popis aktuální situace ve všech mateřských školách v rámci území obce  

s rozšířenou působností Havířov bylo použito rozsáhlé dotazníkové šetření jak ze strany 

poskytovatele dotace, tedy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tak i ze strany 

13%

26%

27%

29%

5% narozené od 1.9.2018 do 1.9.2019    -

266 dětí

narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 -

531 dětí

narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 -

559 dětí

narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 -

582 dětí

narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 -

102 dětí
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příjemce dotace, kterým je statutární město Havířov. Dalším dotazníkovým šetřením byly 

zjišťovány potřeby škol v území, které zajišťoval realizační tým MAP II. 

V rámci ORP Havířov vybrali zástupci mateřských škol z hlavní oblasti podporované z OP ve 

formě realizace podporu kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí, dále pak podporu rozvoje 

čtenářské pregramotnosti a podporu rozvoje matematické pregramotnosti. Z dalších 

podporovaných oblastí OP pak digitální kompetence pedagogických pracovníků a sociální  

a občanské dovednosti a další klíčové kompetence5. 

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II je zveřejněn na 

webových stránkách města Havířova: 

 

https://www.havirov-city.cz/organizacni-odbor/dotace/mistni-akcni-plan-rozvoje-

vzdelavani-v-orp-havirov-ii-reg-c-cz02368-00-00 

 

 

 

 

2.1.4 Projekty – Šablony 

 

Školy využívají a dále mohou využívat finanční podpory v oblasti personální  

i v oblasti vzdělávání pedagogů prostřednictvím projektů zjednodušeného výkaznictví, tzv. 

Šablony. Šablony I a II již byly ukončeny a nyní probíhá podpora financování v rámci Šablon 

III.  

Ke stanovení oblastí podpory pro Šablony III využilo MŠMT výsledky srovnání potřeb (využité 

oblasti v Šablonách I a Šablonách II základních škol na republikové úrovni a výsledky šetření 

dalších potřeb). Šablony III jsou zaměřeny např. na podporu sdílení zkušeností, zahraniční stáže 

pedagogů, využívání ICT ve výuce, projektové dny.  

Výzva Šablony III umožňuje mateřským školám zejména pokračovat v personální podpoře, 

která jim umožňuje udržet pracovní pozice chůvy a školního asistenta. 

 

 

_________________________ 
5 Převzato z dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II 

  (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607 

https://www.havirov-city.cz/organizacni-odbor/dotace/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-orp-havirov-ii-reg-c-cz02368-00-00
https://www.havirov-city.cz/organizacni-odbor/dotace/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-orp-havirov-ii-reg-c-cz02368-00-00
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Graf č. 4 Šablony I – využití personální a vzdělávací podpory MŠ v letech 2016–2018 
 

 
 

 

Graf č. 5 Šablony II – využití personální a vzdělávací podpory MŠ v letech 2018–2020 

 

 
 

Graf č. 6 Šablony III – využití personální a vzdělávací podpory MŠ v letech 2020–2022 
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2.1.5 Projekty – Obědy do škol 

 

Od roku 2017 mohou mateřské školy v rámci projektu MPSV „Obědy do škol“ 

poskytovat stravu dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů. 

Projekt je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Projekt „Obědy 

do škol“ pomáhají dětem ve věku 3–15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné 

nouzi. V zapojených školkách se tyto děti mohou bezplatně stravovat na základě potvrzení, 

které jejich rodiče získali na Úřadu práce ČR. Oběd musí být sněden přímo ve škole, nejedná 

se tedy o přímou finanční podporu rodin. Projekt má primárně za cíl zajistit dětem ze 

znevýhodněných rodin pravidelnou kvalitní stravu a vypěstovat v nich základní stravovací 

návyky, které z domova bohužel často neznají. V případě mateřských škol dochází někdy  

k tomu, že rodiče v obtížné finanční situaci své děti kvůli povinnému stravnému do školky 

vůbec neposílají. Proto je zde tento projekt, aby se těmto situacím dařilo předcházet.  

 

 

Graf č. 7 Obědy do škol – využití finanční podpory MŠ v letech 2017–2020 (v tis. Kč) 
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2.1.6 Dlouhodobý plán oprav a investic školských objektů 

 

Jedním z pilířů Dlouhodobého plánu města je kontinuální zlepšování infrastruktury 

mateřských škol a jejich technického vybavení. Na tyto pilíře navazuje Dlouhodobý plán oprav 

a investic školských objektů, který definuje potřebu obnovy infrastruktury podle potřeb 

jednotlivých škol. Obnova infrastruktury a vybavení škol bude probíhat postupně, rozdělena do 

jednotlivých let, až do roku 2034.  

 

V minulém období byly ve velkém rozsahu prováděny opravy a rekonstrukce budov 

mateřských škol zaměřené na: 

• výměny oken (MŠ Sukova Havířov, MŠ Přímá Havířov, MŠ Mládí Havířov, MŠ 

Švabinského „Duhový korálek“ Havířov, MŠ Puškinova Havířov, MŠ Okružní  

Havířov – odl. pracoviště U Jeslí, MŠ Petřvaldská Havířov, MŠ Horymírova Havířov, MŠ 

Lípová Havířov – odl. pracoviště Karla Čapka, MŠ Okružní Havířov, MŠ Moravská 

Havířov, MŠ Moravská Havířov – odl. pracoviště U Školy),  

• rekonstrukce střech (MŠ Sukova Havířov a Mateřská škola MATEŘINKA, s.r.o.), zateplení 

objektů (MŠ U Topolů Havířov, MŠ Sukova Havířov, MŠ Přímá Havířov, MŠ Mládí 

Havířov, MŠ Petřvaldská Havířov, MŠ Radniční Havířov, MŠ Horymírova Havířov,  

MŠ Okružní Havířov, MŠ Moravská Havířov a MŠ Moravská Havířov – odloučené 

pracoviště U Školy 145/17, Havířov – Dolní Suchá), 

• dále se provedlo rozšíření budovy MŠ Frýdecká – zřízení jednoho oddělení MŠ v prostorách 

bývalého školnického bytu, prováděly se výměny rozvodů elektroinstalací a výměny 

osvětlovacích těles (MŠ „U kamarádů“ Havířov, MŠ Lípová, Havířov,  MŠ Občanská Dolní 

Datyně a MŠ U Školy Havířov - Dolní Suchá), byla provedena oprava kanalizační přípojky 

MŠ Frýdecká Havířov - Bludovice, instalace vzduchotechniky v kuchyni MŠ Občanská 

Dolní Datyně, opravy soc. uzlů (MŠ K. Čapka Havířov - Město, MŠ U Jeslí Havířov – 

Šumbark , MŠ Okružní Havířov, MŠ Na Nábřeží Havířov - Město), oprava přístupových 

chodníků k MŠ E. Holuba Havířov a opravy  zpevněných ploch na zahradě (MŠ Resslova 

Havířov-Město, MŠ Občanská Dolní Datyně, MŠ U Stromovky Havířov, MŠ „U kamarádů 

„ Havířov),  oprava dopravního hřiště MŠ Místní Havířov, oprava vstupů MŠ Horymírova 
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Havířov, MŠ K. Čapka Havířov a MŠ Sadová Havířov, výměny ležatých rozvodů vody 

v MŠ Puškinova Havířov a MŠ Švabinského Havířov, oprava výdejen stravy MŠ 

Švabinského Havířov, rekonstrukce oplocení MŠ „U kamarádů“ Havířov, MŠ Přímá 

Havířov). 

 

V letech 2014 až 2021 statutární město Havířov vynaložilo na opravy a investice do 

mateřských škol 128 421,00 tis. Kč, včetně přiznaných dotací. 

 

V období let 2022-2030 je v plánu pokračovat v opravách sociálních uzlů, opravách 

výdejen stravy, výměnách vodoinstalací, opravách zpevněných ploch v zahradách mateřských 

škol, opravách malých nákladních výtahů, rekonstrukcích střech, výměnách elektroinstalací  

a instalací rozvodů datových sítí, opravách oplocení a dalších.  

 

 

 

2.1.7 Školní jídelny a výdejny stravy 

 

 

Nedílnou součástí činnosti mateřských škol, včetně odloučených pracovišť, je také 

zajištění provozu školních jídelen. Školní stravování dětí zajišťuje 17 školních jídelen při MŠ 

s kapacitou 2 031 jídel. Kapacita nebyla od roku 2013/2014 rozšířena. Tři školní jídelny 

mateřských škol zajišťují stravu i tzv. cizím strávníkům.  

S nárůstem počtu dětí ve školách dochází k nárůstu počtu strávníků. V případě potřeby jsou 

přijímána opatření navyšováním kapacity v rejstříku škol a školských zařízení.  

Školní jídelny si dlouhodobě udržují velmi dobrou úroveň a nabízí kvalitní stravování. 

Průběžně jsou analyzovány potřeby školních jídelen a je posuzována kvalita vybavení  

a hospodárnost provozu. 

Školní jídelny nabízí rodičům také možnost zajistit dětem dietní stravu. Dietní stravu dětem 

zabezpečuje pro havířovské MŠ školní jídelna při MŠ Přímá Havířov.   Tím je dětem trpícím 

dietním omezením umožněno stravovat se v rámci školního stravování. Množství a druhy 

uvařených diet jsou závislé na počtu dětí s dietním omezením ve školách. 
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Kromě školních jídelen je dále provozováno 12 výdejen jídla při MŠ. Dovoz jídel je zajištěn 

pro 4 výdejny jídel při MŠ školní vývařovnou stravy při ZŠ Moravská a pro 8 výdejen jídel při 

MŠ vývařovnou stravy při ZŠ Na Nábřeží. 

 

 

 

Tabulka č. 5 Počty strávníků ve školních jídelnách a výdejnách MŠ v Havířově od školního  

                     roku 2014/2015 do školního roku 2021/2022 

 

 

školní rok 

Počet stravujících se 

dětí MŠ ve školních 

jídelnách 

Počet stravujících  

se dětí MŠ ve 

školních výdejnách 

Celkový počet stravujících  

se dětí, vlastních zaměstnanců  

a cizích dospělých strávníků 

2014/2015 1 531 656 2 531 

2015/2016 1 496 676 2 521 

2016/2017 1 439 660 2 438 

2017/2018 1 429 666 2 446 

2018/2019 1 393 641 2 405 

2019/2020 1 414 654 2 449 

2020/2021 1 378 639 2 397 

2021/2022 1 378 665 2 437 

 

 

 

 

Tabulka č. 6 Kapacita školních jídelen a naplněnost ve školním roce 2014/2015 až 2021/2022 

 

 

Kapacita 

ŠJ MŠ 

 

2 031 

 

Počet strávníků ve školních jídelnách a vývařovnách MŠ podle stavu k 31.10. - 

výkaz  

o činnosti zařízení školního stravování 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

1 531 1 496 1 439 1 429 1 393 1 414 1 378 1 378 
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Graf č. 8 Kapacita školních jídelen a naplněnost ve školním roce 2014/2015 až 2021/2022 
 

 
 
 

2.1.8 SWOT analýza MŠ  

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• kvalitní předškolní vzdělávání na území 

města (profilace škol, pestrost nabídek 

MŠ), 

• nízká míra výskytu patologických jevů, 

• zkušenosti i nabídka v oblasti vzdělávání 

dětí se SVP, děti nadaných, 

•  zajišťování souvislých praxí studentů 

SŠ i VŠ, 

• vlastní školní jídelny, 

• vzdělávací aktivity v rámci města, 

• organizace projektů zaměřených na 

rozvoj pohybových aktivit ze strany 

zřizovatele (např. Pohybová výchova, 

Havířov v pohybu…), 

• zapojení do přínosných projektů MAP, 

• zkušenosti s administrativou různých 

projektů-Šablony, Nadace, granty, 

• aktivita škol vůči institucím ve městě. 

• nedostatek kvalitních mladých učitelů 

(málo mužů, odcházejí mimo obor, 

nezájem), 

• vzájemné sdílení zkušeností MŠ x MŠ, 

MŠ x ZŠ, 

• klesající autorita učitelů, stárnutí 

kolektivů, 

• sociálně slabé lokality na území města, 

• propagace povinného vzdělávání v MŠ, 

OSPOD, 

• stav materiálního zázemí (budovy, 

vybavení sociální zázemí, parkování, 

zahrady, plot), 

• IT-síťování, vybavení, 

• elektroinstalace, koncept, 

• nevhodnost nastavení operačních 

programů pro MŠ (ROP, IROP…), 

• nedostatečná propagace předškolního 

vzdělávání v médiích, webová 

prezentace. 
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Příležitosti Ohrožení 

• specializace MŠ na určitou oblast, 

• hledání nových zdrojů financování-ESF, 

• posilování image a prestiže škol, 

• regionální financování – nové 

administrativní pracovní příležitosti, 

• jednotná metodika účtování pro školy ve 

městě, 

• spolupráce se zřizovatelem, 

• rekonstrukce budov, zateplování, okna, 

• modernizace školního zázemí, 

• migrace. 

• neznámé alternativy zřizovatele-

slučování (např. optimalizace sítě škol), 

• o vedoucí funkce v MŠ není zájem, 

neatraktivnost, nepopulární, 

neohodnoceno, 

• negativní časté změny v předškolní 

legislativě, 

• na OŠK chybí zástupce pro oblast 

pedagogiky, 

• centrální dodavatelé (potraviny…), 

• nárůst dietního stravování, 

• zpřísnění hygienických norem x nárůst 

výdajů, 

• ekonomická krize po pandemii COVID-

19. 

 

 

 

 

2.2 Základní vzdělávání 

 

Základní vzdělávání je jedinou součástí systému vzdělávání, kterou musí absolvovat 

všechny narozené děti. Ve vzdělávací soustavě České republiky navazuje na předškolní 

vzdělávání a tvoří její další stupeň, který je jako jediný v celé své šíři povinný. Devítiletá 

povinná školní docházka je základním pilířem celé vzdělávací soustavy a v mnoha ohledech 

hraje zásadní roli při osvojování si potřebných strategií učení a motivaci žáků k celoživotnímu 

učení. V rámci tohoto procesu žáci poznají své schopnosti a reálné možnosti, které budou 

uplatňovat společně s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další 

životní dráze a svém profesním uplatnění.  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), stanoví právní rámec pro celý proces základního vzdělávání  

a určuje pravidla pro jednotlivé typy zřizovatelů základních škol. Základní vzdělávání se 

uskutečňuje v konkrétní základní škole podle školního vzdělávacího programu vydaného 

ředitelem této školy. Tento školní vzdělávací program musí být v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem vydaným MŠMT ČR. 
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2.2.1 Přehled ZŠ na území města 

 

Statutární město Havířov je zřizovatelem 17 základních škol. Z celkového počtu 

základních škol je jedna škola pouze s 1. stupněm vyučovacím a jedna škola s polským jazykem 

vyučovacím. Od roku 2014 nedošlo na území města Havířova ke zrušení žádné ze základních 

škol.   

U čtyř základních škol jsou zřízená jako odloučená pracoviště i mateřské školy.  Každá 

základní škola má vymezen vlastní školský obvod, který je stanoven obecně závaznou 

vyhláškou č. 5/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 7/2009, kterou se vymezují školské 

obvody spádových ZŠ v Havířově. 

Statutární město Havířov zřídilo dvě přípravné třídy, které patří do části města Šumbark  

(ZŠ Gen. Svobody Havířov) a Město (ZŠ Žákovská Havířov). 

Přípravná třída je výchovný a vzdělávací program jako mezistupeň mezi mateřským  

a základním vzděláváním. Zřizuje se u základních škol pro děti, kterým by měla pomoci 

vyrovnat jejich vývoj, a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída 

se zřizuje na základě § 47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se 

souhlasem příslušného krajského úřadu. O zařazení dětí do přípravné třídy rozhoduje ředitel 

školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě doporučení školského poradenského 

zařízení.  

Hlavním smyslem zřízení přípravné třídy je připravit děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, jazykovým znevýhodněním, sníženou koncentrací pozorností, grafomotorickými 

obtížemi, vadami řeči či jiným znevýhodněním na vstup do první třídy základní školy.  

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu, děti se ve třídě 

neklasifikují.  

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, ale stejně jako školní docházka, 

také vzdělávání v přípravné třídě je povinné a je vedeno v třídní knize, zákonní zástupci jsou 

povinni nepřítomnost dítě omlouvat podle školního řádu. Děti z přípravné třídy mohou docházet 

do školní družiny základní školy. 
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Tabulka č. 7 Počty ZŠ v Havířově od roku 2014 do roku 2021 

Druh školy a 

školského zařízení 

Počet 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ZŠ 1. a 2. stupeň 15 15 15 15 15 15 15 15 

ZŠ jen 1. stupeň 1 1 1 1 1 1 1 1 

ZŠ s polským jazykem 

vyučovacím 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Celkem ZŠ 17 17 17 17 17 17 17 17 

 

Tabulka č. 8 Přehled počtu základních škol včetně odloučeného pracoviště dle jednotlivých  

                     částí města Havířova 

 

Části města Havířova Počet základních škol 

Životice 1 

Město 5 

Bludovice 2 

Datyně 1 (třída ZŠ – odl. prac.) 

Podlesí 3 

Šumbark 5 

Prostřední Suchá 1 

Dolní Suchá 0 

 

 

2.2.2 Vývoj počtu žáků v základních školách 

 

Počet žáků v základních školách od školního roku 2014/2015 do školního roku 

2020/2021 zaznamenával drobná zvýšení a snížení počtu žáků. Naplnění kapacity zatím nebylo 

dosaženo. Nejvyšší úbytek žáků byl v porovnání s předchozím školním rokem ve školním roce 

2021/2022 

Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji6 je kapacita základních škol v současné 

době dostatečná – dle výkazu k 30. 9. 2021 bylo v ZŠ 5 748 žáků, ke stejnému datu roku 2021 

byla kapacita ZŠ 7 460 žáků.  

_____________ 
6 RNDr. Ivan ŠOTKOVSKÝ, Ph.D. Demografická studie vývoje počtu dětí a žáků v mateřských školách  

   a základních školách statutárního města Havířova. Lučina, 2021. Strana 31. 



 
 
 

27 
  

   
 

Tabulka č. 9 Počty žáků v základních školách, jejichž zřizovatelem je město Havířov  

                     od školního roku 2014/2015 do školního roku 2021/2022 v Havířově 

 

Celkem Havířov 

Počet žáků podle stavu k 30.9. - výkaz o základní škole 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

 

5 811 

 

5 798 5 832 5 885 5 899 5 910 5 872 5 784 

 

 

Graf č. 9 Počty žáků v základních školách, jejichž zřizovatelem je město Havířov  

               od školního roku 2014/2015do školního roku 2021/2022  

 

Tabulka č. 10 Srovnání počtu žáků k předchozímu školnímu roku 

 

Školní rok Přírůstek / úbytek počtu žáků  Celkový pokles 

2015/2016 - 13 

 

- 63 

2016/2017                    +    34 

2017/2018                    +    53 

2018/2019                                  +    14 

2019/2020                                  +    11 

2020/2021                                  -     38 

2021/2022 - 124 
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Kapacitu základních škol zřizovaných statutárním městem Havířov doplňují vhodně základní 

školy jiných zřizovatelů, které jsou zřizované fyzickými a právnickými osobami, 

Moravskoslezským krajem, MŠMT.  

 

 

Tabulka č. 11 Kapacity, počty tříd a naplněnost základních škol ve školního roce 2014/2015 až  

                       2021/2022  

 

 

ZŠ na ulici 
Kapacita 

školy 

Počet žáků podle stavu k 30.9. - výkaz  

o základní škole 

 

Využití 

kapacity 

školy 2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

1. máje 760 647 656 663 653 631 611 616 609 80 % 

Gorkého 530 469 465 447 453 442 442 433 409 77 % 

Marušky 

Kudeříkové 
550 374 349 359 361 375 387 378 377 69 % 

Na Nábřeží 520 374 398 402 394 385 371 359 356 68 % 

Žákovská 500 406 404 419 413 435 447 442 432 86 % 

Františka Hrubína 430 359 355 357 367 376 383 384 372 87 % 

Karolíny Světlé 500 383 405 426 418 430 443 431 445 89 % 

Mládežnická 600 567 556 539 567 544 535 514 489 82 % 

Frýdecká 
330 

252 263 280 280 277 282 281 261 
85 % 

Občanská 18 14 13 16 19 19 20 20 

Selská 90 60 56 54 58 62 57 67 65 72 % 

Generála 

Svobody 650 506 508 501 495 497 484 480 472 73 % 

Jarošova 360 209 206 197 198 188 179 179 169 47 % 

Marie Pujmanové 450 367 358 377 375 387 395 389 371 82 % 

Moravská 500 410 398 407 422 441 443 431 411 82 % 

Školní 300 170 172 158 178 196 208 208 235 78 % 

Kapitána Jasioka 300 172 160 152 158 144 147 179 171 57 % 

Zelená 90 68 75 81 79 70 77 81 84 93 % 

 

Celkem Havířov 7 460 5 811 5 798 5 832 5 885 5 899 5 910 5 872 5 748 77 % 
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2.2.3 Výstupy z šetření MAP vzdělávání pro ORP Havířov 

 

Pro zjištění konkrétních potřeb jednotlivých zapojených škol, pro mapování jejich 

problémů a pro popis aktuální situace ve všech základních školách v rámci území obce  

s rozšířenou působností Havířov bylo použito rozsáhlé dotazníkové šetření jak ze strany 

poskytovatele dotace, tedy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tak i ze strany 

příjemce dotace, kterým je statutární město Havířov. Dalším dotazníkovým šetřením byly 

zjišťovány potřeby škol v území, které zajišťoval realizační tým MAP II. 

Zástupci základních škol z hlavní oblasti podporované z OP přiřadily první místo podpoře 

inkluzivního/společného vzdělávání, dále pak podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti a podpoře 

rozvoje matematické gramotnosti. Z dalších podporovaných oblastí OP se rozvíjí a realizují 

sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence7. 

 

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II je zveřejněn na 

webových stránkách města Havířova: 

 

https://www.havirov-city.cz/organizacni-odbor/dotace/mistni-akcni-plan-rozvoje-

vzdelavani-v-orp-havirov-ii-reg-c-cz02368-00-00 

 

 

 

2.2.4 Projekty – Šablony 

 

Školy využívají a dále mohou využívat finanční podpory v oblasti personální  

i vzdělávání pedagogů prostřednictvím projektů zjednodušeného výkaznictví, tzv. Šablony.  

Šablony I a II již byly ukončeny a nyní probíhá podpora financování v rámci Šablon III.  

K stanovení oblastí podpory pro Šablony III využilo MŠMT výsledky srovnání potřeb (využité 

oblasti v Šablonách I a Šablonách II základních škol na republikové úrovni) a výsledky šetření  

_________________________ 
7 Převzato z dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II 

   (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607 

https://www.havirov-city.cz/organizacni-odbor/dotace/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-orp-havirov-ii-reg-c-cz02368-00-00
https://www.havirov-city.cz/organizacni-odbor/dotace/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-orp-havirov-ii-reg-c-cz02368-00-00
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(dalších potřeb). Šablony III jsou zaměřeny např. na podporu sdílení zkušeností, na tandemovou 

výuku, zahraniční stáže pedagogů, využívání ICT ve výuce, projektové dny.  

Výzva Šablony III umožňuje základním školám zejména pokračovat v personální podpoře, 

která jim umožňuje udržet pracovní pozice školního asistenta, školního speciálního pedagoga, 

školního psychologa, sociálního pedagoga a školního kariérového poradce. 

 

 

Graf č. 10 Šablony I – využití personální a vzdělávací podpory ZŠ v letech 2016–2018 

 
 

 
 

 

 

Graf č. 11 Šablony I – využití personální a vzdělávací podpory ZŠ v letech 2018–2020 
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Graf č. 12 Šablony III – využití personální a vzdělávací podpory ZŠ v roce 2020–2022 
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z domova bohužel často neznají. To, že budou moci ve škole jít společně s ostatními dětmi 

oběd, jim také pomůže lépe se začlenit do kolektivu a má to nejen i význam s ohledem na zdravý 
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Graf č. 13 Obědy do škol – využití finanční podpory ZŠ v letech 2017–2020 (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

2.2.6 Dlouhodobý plán oprav a investic školských objektů 

 

Tak, jako u mateřských škol, je jedním z pilířů Dlouhodobého plánu města kontinuální 

zlepšování infrastruktury základních škol a jejich technického vybavení. Na tyto pilíře navazuje 

Dlouhodobý plán oprav a investic školských objektů, který definuje potřebu obnovy 

infrastruktury podle potřeb jednotlivých škol. Obnova infrastruktury a vybavení škol bude 

probíhat postupně, rozdělena do jednotlivých let, až do roku 2034.  

 

V minulém období byly ve velkém rozsahu prováděny opravy a rekonstrukce budov základních 

škol zaměřené na: 

• výměny oken (ZŠ 1. máje Havířov, ZŠ F. Hrubína Havířov, ZŠ Žákovská Havířov,  

ZŠ K. Světlé Havířov, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov, ZŠ Gen. Svobody Havířov,  

ZŠ Pujmanové Havířov),  

• rekonstrukce střech (ZŠ Gen. Svobody Havířov, ZŠ Pujmanové Havířov, ZŠ Gorkého 

Havířov, ZŠ M. Kudeříkové Havířov, ZŠ K. Světlé Havířov),  

• zateplení objektů (ZŠ 1. máje Havířov, ZŠ F. Hrubína Havířov, ZŠ Žákovská Havířov,  
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• dále byla provedena oprava příjezdové komunikace ke školní kuchyni a opraven hlavní 

vstup ZŠ Gorkého Havířov, oprava zpevněných ploch a schodiště ZŠ F. Hrubína, Havířov-

Podlesí, oprava příjezdové plochy ke školní kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov a oprava 

garáží v areálu ZŠ Mládežnická Havířov, opraveno vstupní schodiště ZŠ Frýdecká Havířov, 

opraveno boční schodiště ZŠ Na Nábřeží Havířov, opravena rampa a schodiště u školní 

jídelny ZŠ K. Světlé Havířov, opravena ocelová konstrukce podhledu bazénu  

ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí, opravy soc. uzlů (pav. D a pav. B) ZŠ M. Kudeříkové 

Havířov, družina a školnický byt ZŠ Gorkého Havířov, dva soc. uzly v ZŠ 1. máje Havířov, 

vybudováno bezbariérové WC v ZŠ Kapitána Jasioka Havířov), opravy lapáků tuku  

ZŠ 1. máje Havířov a ZŠ M. Kudeříkové Havířov, oprava podlahy v kuchyni  

ZŠ Mládežnická Havířov, rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Pujmanové 

Havířov, vyměněny ležaté rozvody vody v Polská škola Havířov, ZŠ Na Nábřeží Havířov 

a ZŠ Moravská Havířov.  

 

V letech 2014–2020 statutární město Havířov vynaložilo na opravy a investice do 

základních škol 336 483,00 tis. Kč. 

 

V období let 2022–2030 je v plánu pokračovat ve výměně elektroinstalací a instalaci 

rozvodů datových sítí v objektech škol, realizaci úsporných opatření metodou EPC u vybraných 

škol, revitalizaci objektů (ZŠ Moravská Havířov, ZŠ Jarošova Havířov, ZŠ Školní Havířov) - 

výměna oken, zateplení objektu a rekonstrukce střech, instalaci IRC sytému na ÚT  

ZŠ Moravská Havířov, rekonstrukci VZT kuchyně a tělocvičen v ZŠ Moravské Havířov, 

výměně rozvodů ZTI, opravy sociálních uzlů, opravy zpevněných ploch, výměny vodovodních 

přípojek, opravy kanalizačních přípojek, opravy nákladních výtahů v kuchyních ZŠ a osobního 

výtahu v ZŠ Moravské Havířov, opravy střech.  

 

2.2.7 Školní družiny  

 

Školní družiny jsou formou zájmového vzdělávání a zřizují se dle školského zákona  

a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Družiny slouží k výchově, 
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vzdělávání, poskytují žákům aktivity potřebné pro rozvoj žáků ve sportovní a zájmové činnosti, 

ale poskytují také odpočinkové aktivity. Žáci mají možnost využít času stráveného ve školní 

družině k přípravě na vyučování. Družiny napomáhají smysluplně naplňovat volný čas žáků po 

vyučování.  

Školní družiny poskytují vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací 

program umožňuje školním družinám se profilovat podle zájmů a potřeb žáků. Školní družiny 

jsou přednostně určeny žákům 1. – 5. tříd a dětem v přípravných třídách. 

Všechny základní školy zřizované statutárním městem Havířov organizují pro zájmové 

vzdělávání školní družinu. Kapacita školních družin je 2 015 žáků.  

Školy obvykle přijímají k zájmovému vzdělávání do školních družin žáky 1. a 2. tříd, výjimečně 

3. tříd. Pro přijetí žáků 4. a 5. tříd, již školy nemají kapacitu. Kapacita školních družin je 

omezena prostorovými možnostmi škol.  

Školní družinu nelze zřídit ve třídách 2. stupně ZŠ z důvodu odpolední výuky, nelze ji také 

zřídit ve třídách se speciálním vybavením apod.  

Průměrná naplněnost školních družin ve školním roce 2021/2022 byla ve výši 81 %. Na 

naplněnost školních družin má zejména vliv, v jaké lokalitě se škola nachází a kolik dětí v lokalitě 

žije. Je důležité, v jaké lokalitě se škola nachází, kolik dětí v lokalitě žije – to má vliv nejenom na 

naplněnost základních škol, ale také školních družin. Některé družiny mají kapacitu naplněnou  

a nemohou již vyhovět všem žádostem rodičů o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání. Takové školy 

následně požadují navýšení kapacity. 

 

 

Tabulka č. 12 Kapacita školních družin a naplněnost od školního roku 2014/2015 do školního  

                       roku 2021/2022 

 

 

ŠD na ulici 

Kapacita 

školní 

družiny 

Počet žáků podle stavu k 30.9. - výkaz  

o školní družině 

 

Využití 

kapacity 

školy 2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

1. máje 180 141 180 172 173 149 151 156 160 89 % 

Gorkého 90 90 86 90 90 90 89 82 87 97 % 

Marušky 

Kudeříkové 
120 111 120 120 120 120 120 120 115 96 % 
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Na Nábřeží 100 100 100 100 100 100 96 89 90 90 % 

Žákovská 150 100 100 120 120 149 150 141 136  91 % 

Františka Hrubína 150 120 120 142 138 147 149 140 138 92 % 

Karolíny Světlé 120 90 90 90 120 120 117 117 120 100 % 

Mládežnická 270 229 233 221 249 259 248 216 180 67 % 

Frýdecká 
120 

60 90 107 104 101 101 82 74 
78 % 

Občanská 17 14 13 16 19 19 20 20 

Selská 40 30 29 26 27 27 23 28 27 68 % 

Generála 

Svobody 150 114 118 143 139 139 145 138 138 92 % 

Jarošova 75 30 30 30 30 30 30 30 30 40 % 

Marie Pujmanové 125 88 104 109 119 104 104 94 90 72 % 

Moravská 150 87 87 96 102 134 127 118 90 60 % 

Školní 50 50 50 50 50 48 50 50 50 100 % 

Kapitána Jasioka 75 30 30 30 30 30 30 29 30 40 % 

Zelená 50 40 50 50 50 50 50 50 50 100 % 

Celkem Havířov 2 015 1 527 1 631 1 709 1 777 1 816 1 799 1 700 1 625 81 % 

 

 

Graf č. 14 Kapacita školních družin a naplněnost od školního roku 2014/2015 do školního  

                 roku 2021/2022 
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Tabulka č. 13 Srovnání počtu žáků ve ŠD k předchozímu školnímu roku 

 

Školní rok Přírůstek / úbytek počtu žáků ŠD Celkový přírůstek 

2015/2016                    +  104 

 

+  98 

2016/2017                    +    78 

2017/2018                    +    68 

2018/2019                                  +    39 

2019/2020                                  -     17 

2020/2021                                  -     99 

2021/2022 - 75 

 

 

2.2.8 Školní jídelny a výdejny stravy 

 

Nedílnou součástí činnosti základních škol, včetně odloučených pracovišť, je také 

zajištění provozu školních jídelen. Školní stravování žáků zajišťuje 11 školních jídelen při ZŠ 

s kapacitou 10 225 jídel, z toho 2 školní jídelny s celkovou kapacitou 3 400 jídel zajišťují 

stravu pro výdejny havířovských mateřských škol. Kapacita nebyla od roku 2013/2014 

rozšířena. Školní jídelny zajišťují stravu také pro žáky ve školách jiných zřizovatelů a tzv. cizím 

strávníkům.  

S nárůstem počtu žáků ve školách dochází k nárůstu počtu strávníků. V případě potřeby jsou 

přijímána opatření navyšováním kapacity v rejstříku škol a školských zařízení.  

Školní jídelny si dlouhodobě udržují velmi dobrou úroveň a nabízí kvalitní stravování. 

Průběžně jsou analyzovány potřeby školních jídelen a je posuzována kvalita vybavení  

a hospodárnost provozu. 

Školní jídelny nabízí rodičům možnost zajistit žákům dietní stravu. Dietní stravu žákům 

zabezpečuje pro havířovské ZŠ školní jídelna při ZŠ Mládežnická Havířov.  Tím je žákům 

trpícím dietním omezením umožněno stravovat se v rámci školního stravování.  Množství  

a druhy uvařených diet jsou závislé na počtu žáků s dietním omezením ve školách. 

Kromě školních jídelen je dále provozováno 6 výdejen jídla při ZŠ. Rozvoz jídel je zajištěn pro 

4 výdejny jídel při ZŠ školní vývařovnou stravy při ZŠ Moravská Havířov a pro 2 výdejny jídel 

při ZŠ vývařovnou stravy při ZŠ a MŠ Na Nábřeží. 



 
 
 

37 
  

   
 

Tabulka č. 14 Počty strávníků ve školních jídelnách a výdejnách v Havířově od školního roku  

                       2014/2015 do školního roku 2021/2022 

 

školní rok 

Počet 

stravujících se 

žáků ZŠ ve 

školních 

jídelnách 

Počet 

stravujících se 

žáků ZŠ ve 

školních 

výdejnách 

Počet 

stravujících se 

žáků SŠ u ZŠ 

Celkový počet stravujících 

se žáků, vlastních 

zaměstnanců a cizích 

dospělých strávníků 

2014/2015 3 143 701 671 5 893 

2015/2016 3 157 731 673 5 988 

2016/2017 3 289 766 685 6 247 

2017/2018 3 439 911 671 6 596 

2018/2019 3 483 902 723 6 673 

2019/2020 3 523 934 722 6 885 

2020/2021 3 412 930 555 6 617 

2021/2022 3 270 919 724 6 539 

 

 

Tabulka č. 15 Kapacita školních jídelen a naplněnost ve školním roce 2014/2015 až 2021/2022 

 

Kapacita 

ŠJ MŠ 

 

10 225 

Počet strávníků ve školních jídelnách a vývařovnách ZŠ podle stavu k 31.10. - 

výkaz  

o činnosti zařízení školního stravování 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

5 171 5 237 5 400 5 687 5 749 5 833 5 536 5 578 

 

 

Graf č. 15 Kapacita školních jídelen a naplněnost ve školním roce 2014/2015 až 2021/2022 
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2.2.9 Tělovýchova a sport   

 

V posledních letech se výrazně změnil životní styl rodin a náplň volného času dětí. Stále 

více průzkumů odhaluje, jak se pohybová gramotnost dětí zhoršuje. Děti nemají zakořeněné 

základní pohybové vzorce a návyky, které by měly být základem pro zdravý rozvoj motoriky.  

Děti do 6 let věku jsou přirozené a mají potřebu se hýbat. Mnohdy však nejsou děti k pohybu 

motivovány.  

Děti od 6 let mají již své povinnosti spojené s pravidelnou docházkou do školy. Škola dětem 

umožňuje pohyb v tělocvičně a na hřišti v době vyučování, i po vyučování v rámci činností  

a kroužků školy. I když mají děti zdánlivě dost pohybu, v mnoha případech pohybové aktivity po 

příchodu ze školy nepokračují.  

Navíc situace spojená s covid-19 a s tím související koronavirové uzávěry ochromily od jara 

2020 do minulého léta několikrát organizovaný amatérský sport, což způsobilo úbytek 

pohybových aktivit i u dětí se zájmem o sportovní aktivitu. Děti nesportují a mnohem raději 

tráví čas sezením u PC a mobilních zařízení. Je velmi těžké motivovat jak děti, tak i rodiče, aby 

své potomky učili sportovním návykům, aktivitám rozvíjející jejich pohybový rozvoj. V září  

a říjnu 2021, kdy začala nová sezona, se do sportovních klubů nevrátil dostatečný počet dětí, 

což vyplynulo z průzkumu České unie sportu, do něhož se v prosinci 2021 zapojilo téměř 1700 

zástupců klubů a jednot. 

Dětský život se kvůli několikaměsíčním uzavírkám škol i veškerých zájmových aktivit přesunul 

do on-line prostředí a děti o návrat ke sportu nestojí, nemají zdravý pohyb. Tohle může  

v budoucnu ohrozit zdraví národa, zatížit zdravotnický systém, ale také ohrozit ekonomickou 

výkonnost státu, protože právě sportem se získává disciplína, návyky na práci v kolektivu  

a odolnost vůči stresu. 

To jsou možné příčiny, proč se pohybová gramotnost žáků zhoršuje. Základní školy, MŠMT, 

kraj a statutární město Havířov se snaží podporovat rozvoj pohybu a sportu žáků pořádáním 

různých soutěží, vyhlašováním dotačních programů, zařazováním rozvoje tělovýchovy a sportu 

do projektů realizovaných na školách a dalšími aktivitami spojenými se zdravým pohybem. 

Od roku 2017 podporuje MŠMT ve školách výuku plavání, která má v našem školství tradici 

již od konce šedesátých let minulého století. Výuka plavání je určena žákům 1. stupně a je 

součástí školního vzdělávacího programu.  
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Tělocvičny a hřiště však využívá v době po vyučování také veřejnost, ať již k organizovaným 

nebo neorganizovaným pohybovým aktivitám. Tělocvičny je možné si pronajmout po celý rok 

(vyjma letních prázdnin), hřiště lze využívat každoročně od dubna do konce října.  

V současné době jsou v provozu tato hřiště ve školních areálech, kde správcem je SSRZ 

Havířov: ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov, Polská škola Havířov, ZŠ a MŠ Zelená Havířov, ZŠ 

Gorkého Havířov, ZŠ M. Kudeříkové Havířov, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov, ZŠ Žákovská 

Havířov, ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí, ZŠ Mládežnická Havířov, ZŠ K. Světlé Havířov, ZŠ  

Kpt. Jasioka Havířov, ZŠ Jarošová Havířov, ZŠ Pujmanové Havířov, ZŠ Gen. Svobody 

Havířov, ZŠ Školní Havířov. 

Tělocvičny i sportovní hřiště je nutné nejen udržovat, ale také modernizovat a rekonstruovat v 

souladu s novými požadavky a trendy v oblasti pohybu a sportu. Některá hřiště jsou již 

rekonstruována a jejich moderní vybavenost láká více dětí i dospělých k aktivnímu pohybu. 

Další hřiště jsou k rekonstrukci připravována. 

 

Základní školy využívaly od školního roku 2012/2013 k rozvoji pohybových aktivit žáků 

„Projekt rozšířené výuky míčových her vybraných tříd základních škol ve Sportovní hale 

Žákovská“, který byl určen pro 4. a 5. třídy základních škol, výuku vedl basketbalový trenér. 

Tento projekt přestal postupně naplňovat původní záměr – rozšířit a zpestřit výuku tělesné 

výchovy o míčové sporty a vzbudit tak v dětech větší zájem o zdravý pohyb, a proto byl k 31. 

12. 2021 ukončen. Protože však záměr motivovat děti ke zdravému pohybu je pro město 

Havířov nadále prioritní, je v plánu do škol zavést stejně zacílený projekt, který jej nahradí. 

V rámci svých sportovních kroužků nabízejí například taneční, plavecký, dopravní, volejbalový 

či florbalový kroužek. Základní školy spolupracují s lektorkou dopravní výchovy, která je 

zaměstnancem SSRZ, na Dětském dopravním hřišti v Havířově – Šumbarku, kde se učí 

bezpečně jezdit na kole. 

Mateřské školy využívají k rozvoji motorických dovedností, koordinace, flexibility a síly dětí, 

výchovy ke zdravému životnímu stylu projekt „Pohybová výchova“, který probíhá  

v gymnastické tělocvičně ZŠ Žákovská Havířov v dopoledních hodinách pod vedením 

zkušeného a kvalifikovaného trenéra Jiřího Tabáka anebo pod vedením vlastních 

pedagogických zaměstnanců. K docházce na kurzy plavání mateřské školy využívají bazén 
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Delfínek ve Sportovní hale Slavie Havířov-Město. Mateřské školy také spolupracují 

s odloučeným pracovištěm MŠ Petřvaldská Havířov na ulici Místní 3/355, Havířov-Město, kde 

probíhá výuka dopravní výchovy, kde se děti se učí bezpečné jízdě na koloběžce a kole.  

 

 

2.2.10 Vzdělávání   

 

Vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení. V češtině se v návaznosti na 

mezinárodně obvyklé vymezení pojmů zpravidla odlišuje formální a neformální vzdělávání 

jako záměrné, strukturované a organizované aktivity od informálního učení, které 

organizovanou formu, strukturu a leckdy i záměr postrádá. 

V protikladu ke vzdělávání je vzdělání obvykle chápáno nikoli jako proces, nýbrž jako stav,  

k němuž vzdělávání vede. V tomto pojetí lze vzdělání chápat buď jako souhrn osvojených 

znalostí, dovedností a schopností jednotlivého člověka, nebo úžeji jako formální uznání 

výsledků učení. Teorií vzdělávání se zabývá pedagogika a didaktika, které v různých podobách 

zkoumají formy, postupy a cíle výuky a učení. 

 

 

2.2.11 Rovné příležitosti ve vzdělávání  

 

Právo každého na vzdělání definuje Listina základních práv a svobod. Efektivní průběh 

inkluzivního vzdělávání vyžaduje spolupráci všech aktérů, kteří se na vzdělávání podílejí,  

a přijetí takových opatření, která povedou k odstranění segregace ve školách. 

Statutární město Havířov se snaží o zajištění poskytování stejné úrovně vzdělávání všemi 

školami na svém území již řadu let. Podporuje a podílí se na financování kvalitnějšího vybavení 

škol, podporuje spolupráci škol, využívání projektů podporující vzdělávání pedagogů, 

podporuje a účastní se rozšíření personální podpory škol  o školní psychology a asistenty, 

speciální pedagogy, projektem MAP zaměřeným na vzdělávání a spolupráci škol a dalšími 

iniciativami zaměřenými na zvyšující se úroveň v poskytování vzdělávání na havířovských ZŠ. 

Statutární město Havířov dlouhodobě podporuje také vzdělávání dětí a žáků se specifickými 

potřebami vzdělávání, dětí a žáků s tělesným postižením (vytváření bezbariérových škol, a to 

https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Den%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Didaktika
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDuka
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Den%C3%AD
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částečně nebo úplně), žáků s odlišným mateřským jazykem zajištěním výuky češtiny v určené 

škole, žáků z odlišného sociokulturního prostředí nebo žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

Záměrem statutárního města Havířov je nadále podporovat vzdělávání žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami zejména v oblasti budování kvalitně vybavených učeben, 

odstraňování překážek pro děti a žáky s omezenou pohyblivostí (bezbariérovost nebo částečná 

bezbariérovost škol), podporovat vzdělávání mimořádně nadaných žáků a v pořizování 

učebních pomůcek a jazykové přípravy žáků, kteří přicházejí do školy s různou úrovní 

znalostí češtiny (žáci rodičů cizinců, žáci pobývající dlouhodobě v zahraničí, kteří se vracejí 

zpět do země a další). 

 

 

2.2.12 Rozvoj gramotnosti  

 

Rozvoj gramotnosti v sobě zahrnuje především gramotnost čtenářskou, matematickou, 

jazykovou, přírodovědnou, digitální a pohybovou. Dalším hlavním cílem je také vzdělávání 

žáků a rozvoj osobnostních, sociálních a komunikačních dovedností. To vše nese vysoké 

nároky na odbornost a získávání nových poznatků u pedagogických pracovníků. 

 

2.2.13 Čtenářská gramotnost  

 

Čtenářská gramotnost je nezbytnou podmínkou pro dosažení dalších vzdělávacích cílů 

i odborné přípravy a pro rozvoj řady potřebných kompetencí žáků. Proto je třeba vytvářet 

předpoklady pro zvýšení její úrovně. 

Součástí Místního akčního plánu vzdělávání je Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti. V rámci svých aktivit realizuje pro pedagogy aktivity v oblasti čtenářské 

gramotnosti. Prostřednictvím vzdělávání pedagogů je podporována výuka žáků s využitím 

nových metod a poznatků ve vzdělávání.  

Pracovní skupina při výběru aktivit pro rozvoj čtenářské gramotnosti vychází ze závěrů šetření 

realizovaného MŠMT a Popisu potřeb škol. Z agregovaných dat vyplývají oblasti, ve kterých 

školy pociťují potřebu zlepšení.  



 
 
 

42 
  

   
 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP identifikovala potřebu vzdělávání dětí 

již v předškolním věku. V tomto věku se vyvíjí vyjadřování a komunikace a zavedení 

čtenářské „pregramotnosti“ již v mateřských školách by přispělo k celkovému rozvoji dítěte.  

V oblasti čtenářské gramotnosti je potřeba podporovat vzdělávání pedagogů mateřských škol.  

Budování čtenářských dílen a koutků a projektová výuka jsou pouze příklady, jakou formou je 

možné čtenářskou (pre)gramotnost podpořit. 

Další aktivity vedoucí k rozvoji čtenářské (pre)gramotnosti dětí a žáků pořádá Městská 

knihovna Havířov. Knihovna má každoročně připraveny aktivity pro předškolní děti i školní 

žáky, ale také pro pedagogy. S rozvojem čtenářství současně knihovna seznamuje pedagogy  

s novými knižními tituly pro každou věkovou skupinu, včetně světové literatury. Získané 

poznatky  

a zkušenosti předávají pedagogové svým žákům. Dobrým nástrojem pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti je sdílení zkušenosti mezi pedagogy škol, příklady dobré praxe. 

 

2.2.14 Matematická gramotnost  

 

Rozvoj matematické gramotnosti je také podporován projektem MAP vzdělávání pro 

ORP Havířov. Z šetření MAP lze vyvodit, v jakých oblastech matematické gramotnosti pociťují 

školy potřebu podpory, ale také, v jakých oblastech matematické gramotnosti škola sama vyvíjí 

aktivity.  

V projektu MAP vzdělávání pro ORP Havířov je zřízena Pracovní skupina pro rozvoj 

matematické gramotnosti. Realizační tým MAP zajišťuje aktivity podporující rozvoj 

kompetencí pedagogů a představení nových metod a postupů při výuce matematiky.  

Také v matematické gramotnosti je třeba podporovat získávání kompetencí již v předškolním 

věku dítěte. V rámci aktivit MAP jsou pořádány také aktivity pro rozvoj matematické 

pregramotnosti určené pedagogům mateřských škol. Prioritou je rozvoj stěžejních 

pregramotnosti a gramotností tak, aby mohly být využívány jako nástroje k dosažení dalších 

cílů. Vytvářet a podporovat schopnosti rozeznat potřeby informací, umět je vyhledat, 

vyhodnotit a efektivně využít 
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2.2.15 Digitální gramotnost   

 

V souvislosti se stále se rozšiřujícím významem digitálních technologií a jejich 

dopadem do běžného života každého z nás, by měla tato oblast vzdělávání reagovat na rychlý 

rozvoj digitalizace. V důsledku to neznamená pouze zajištění výukových prostředků a techniky 

pro rozvoj informačních gramotností, digitálních kompetencí a informatického myšlení 

žáků, ale především to znamená systematičtější přístup k přípravě učitelů na změny ve 

společnosti v oblasti digitálních technologií. Protože využívání digitálních technologií dnes už 

zasahuje také výuku v mateřských školách, je třeba se v oblasti digitálních dovedností zaměřit 

také na vzdělávání pedagogů mateřských škol. Je nutné, aby na školách působili pedagogové, 

kteří mají dostatečné digitální dovednosti a dokázali ovládat digitální zařízení využívaná  

v běžném životě. 

Získání digitálních kompetencí, praktické využití informačních technologií vyžaduje 

rovněž dodržování bezpečnostních pravidel. Kyberšikana již není pouze slovo, ale realita, která 

ubližuje dospělým a stále více dětem. Kyberšikaně se věnuje taktéž Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Havířov a v rámci aktivit projektu pořádá z oblasti kyberšikany akce pro 

výchovné poradce, ostatní pracovníky škol, rodiče. Bezpečné využití digitálních technologií by 

mělo být součástí každé výuky. 

 

2.2.16 Rizikové chování dětí a mládeže  

 

Ve školách se pedagogové stále častěji potýkají s nežádoucími rizikovými projevy 

chování dětí a žáků. Řešení takových projevů chování není jednoduché zvláště, pokud rodina 

nespolupracuje nebo dokonce problémové chování žáka popírá.  

Je důležité včas problém identifikovat, i když identifikace není jednoduchá. Žáci projevy 

rizikového chování umí před pedagogy skrývat, o to větší důraz je kladen na včasnou depistáž.  

Rizikové chování má různou podobu: fyzickou, psychickou, v sociálních a společenských 

vazbách.  

Nejčastější projevy rizikového chování ve školách jsou: 

• šikana, kyberšikana,  
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• psychická i fyzická agresivita vůči žákům a stále častěji také vůči pedagogům a ostatním 

pracovníkům školy,  

• užívání návykových látek (alkohol, cigarety, omamné látky), zde se projevuje nepatřičná 

vysoká společenská tolerance,  

• záškoláctví a skryté záškoláctví, a to mnohdy s podporou rodičů,  

• vyloučení jedinců z kolektivu,  

• projevy rasismu a xenofobie,  

• ale také zanedbávání, zneužívaní či týrání dítěte.  

Na základních školách se na procesu prevence rizikového chování podílejí školní metodici 

prevence, kariéroví a výchovní poradci a třídní učitelé. Na školách funguje celé školní 

poradenské pracoviště s vlastním zázemím a do procesu je zapojen také speciální pedagog  

a školní psycholog. 

Školní metodici prevence úzce spolupracují s krajskými koordinátory prevence, OSPOD, 

Městskou policií Havířov, Policii ČR a neziskovými organizacemi, jejichž programy se 

zaměřují na předcházení nežádoucích jevů chování, i když dosud nebylo realizováno opatření 

vedoucí ke snížení počtu přímé vyučovací povinnosti pro školní metodiky prevence.  

Odborníci na školách pracují s jednotlivci i třídními kolektivy. Pořádají pro žáky semináře, 

workshopy, poskytují metodickou podporu pedagogům, spolupracují s Pedagogicko-

psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem.  

V rámci krajské úrovně má také velký význam výkon primární prevence zajišťovaný oblastními 

metodiky prevence v PPP a SPC Moravskoslezského kraje a školními metodiky prevence.  

K systémovému vedení školních metodiků prevence jsou pořádány krajské konference primární 

prevence spolu s PPP a SPC, porady školních metodiků prevence, které jsou zajišťovány 

oblastními metodiky prevence v PPP a SPC. 

Na národní úrovni MŠMT metodicky vede a koordinuje síť koordinátorů prevence.  

V mateřských školách se pedagogové nejvíce setkávají s poruchami chování u dětí 

předškolního věku – děti svým chováním ohrožují na zdraví jak své vrstevníky, tak i pedagogy. 

Velkým nedostatkem na trhu je vzdělávání pedagogů mateřských škol právě v oblasti 

rizikového chování dětí již v předškolním věku a poradenství dětských psychologů pro 

mateřské školy.  
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2.2.17 SWOT analýza ZŠ 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• ochota investovat do vzdělávání, 

• stabilita poskytovatele finančních 

prostředků, 

• provedená optimalizace kapacit, 

• opravy dle možností zřizovatele, 

• personální obsazení – pedagogové, 

• dobrá komunikace se zřizovatelem, 

• dostatečná síť ZŠ,  

• dobrá dostupnost MHD k ZŠ, 

• podpora zřizovatele volnočasových 

aktivit a akcí škol, 

• MAP III – velká nabídka aktivit. 

 

 

• stav školních hřišť, 

• finance na větší rekonstrukce, 

• vzdělávání dětí probíhá v podmínkách 

regionu sociálně slabých rodin, 

• úbytek dětí z důvodu demografického 

stárnutí obyvatel a migrace obyvatel do 

jiných měst, 

• personální obsazení – provozní 

zaměstnanci (úklid, stravování), 

• spolupráce se sociálně slabšími 

rodinami, 

• síť ICT – budování na ZŠ, 

• nedostatečná nebo zastaralá technika, 

• nedostatečný prostor pro projektovou a 

mezipředmětovou výuku. 

Příležitosti Ohrožení 

• čerpání finančních prostředků 

z evropských strukturálních fondů, 

• centrální aktivity zřizovatele (jednotné 

účetnictví, nákupy…), 

• zapojení rodičů do života škol, 

• pokračování aktivit MAP, 

• modernizace ZŠ, sportovních hřišť, 

• projekty pro ZŠ organizované na úrovni 

města Havířova. 

 

• zásahy z centra (Praha), 

• epidemie s nadměrnou zátěží pedagogů, 

žáků, rodičů, 

• ekonomická krize po pandemii, 

• inkluze,  

• nedostatečná prestiž učitelského 

povolání ve společnosti, 

• připravovaná reforma v rámci RVP, 

ŠVP, 

• časté změny v legislativě, 

• žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, jejich nárůst a potřeby na 

zajištění výuky, 

• pokles počtu žáků, 

• ochrana duševního zdraví žáků. 
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2.3 Další vzdělávání a organizace volného času dětí a mládeže 

 

2.3.1 Střední, vyšší odborné, vysoké a základní umělecké školství v Havířově 

 

Na předškolní a základní vzdělávání navazuje střední, vyšší odborné a vysokoškolské 

vzdělávání. Zřizovatelem středních škol v Havířově je Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

a soukromé subjekty. Střední školy na území města Havířova, jejichž zřizovatelem je Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje jsou: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, 

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Střední škola 

technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, Střední škola 

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

Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

Havířov, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková 

organizace, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Mezi školy 

zřízené soukromými subjekty patří Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., Vyšší 

odborná škola Havířov s.r.o. a Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.  

Podpora ze strany města směrem ke středním školám spočívá ve formě dotací na různé kulturní 

akce a na sportovní a mimosportovní aktivity. Mezi nejvýznamnější městem podporované akce 

středních škol patří např. Havířovský majáles, MISS RENETA, K-MODE. 

Mezi další možnosti vzdělávání dětí a žáků patří základní umělecké školy, kde se mohou děti  

a žáci vzdělávat v široké škále uměleckých oborů. Na území města Havířova působí dvě 

základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

Jsou to: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na schodech 1, 

příspěvková organizace a Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková 

organizace. 

Město Havířov podporuje výše uvedené základní umělecké školy formou dotací, které 

poskytuje např. na rozvoj talentovaných žáků v soutěžních činnostech, účast v uměleckých 

soutěžích a přehlídkách, na koncertní činnost, výjezdy žáků na plenéry a soustředění nebo 

víkendová soustředění žáků. 

Na území města Havířova působí také jedna škola poskytující vysokoškolské vzdělání – 

Vysoká škola PRIGO, z. ú., která sídlí na ul. Vítězslava Nezvala 801/1, v Havířově-Městě. 
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Budova školy je majetkem města, kterou město škole pronajímá včetně přilehlých pozemků. 

Kromě klasické vysokoškolské výuky je škola v rámci Institutu celoživotního vzdělávání 

realizátorem akademie třetího věku. 

Akademii třetího věku vysoká škola realizuje za podpory a spolufinancování města Havířova. 

Studium je určeno seniorům, kteří jsou občany města Havířova a jsou ve starobním nebo 

invalidním důchodu.  

 

2.3.2 Organizace volného času dětí a žáků 

 

ASTERIX – středisko volného času Havířov (dále jen „SVČ“) je příspěvkovou 

organizací, jejímž zřizovatelem je statutární město Havířov. Tato příspěvková organizace je 

zařazena do sítě škol a platí pro ni stejná pravidla jako pro všechny školy, jak z hlediska 

bezpečnosti, tak náplně a úrovně činnosti. SVČ poskytuje účastníkům zájmového vzdělávání 

naplnění volného času zájmovou činností. Tato zájmová vzdělávání se uskutečňují ve formách 

pravidelných, příležitostných, spontánních, táborových a pobytových aktivit, osvětové činnosti 

i individuální práce s talenty. Činnost je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické 

pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné 

podmínky. Kromě klasických kroužků, akcí a táborů jsou uskutečňovány otevřené kluby, 

vzdělávací programy, výukové programy pro školy a školní družiny navazující na průřezová 

témata školních vzdělávacích programů i programů v rámci prevence sociálně patologických 

jevů. SVČ dále poskytuje metodickou a odbornou pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, 

školám a školským zařízením. Zapojuje se do komunitního plánování, participace, prevence, 

vzdělávání pedagogů. Cílem SVČ je především motivovat, podporovat a vést děti, mládež  

a dospělé k rozvoji osobnosti, ke klíčovým kompetencím, zejména ke smysluplnému trávení 

volného času.  

Ve městě existuje mnoho dalších sportovních, církevních a jiných neziskových organizací, 

které se zabývají využitím volného času dětí a mládeže.  
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3 KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A CÍLE 

 

Koncepční záměry a cíle vznikaly v souladu se strategickými dokumenty města: Vizi 

města 2020 +, Místním akčním plánem vzdělávání pro ORP Havířov, Plánem rozvoje sportu 

města Havířova v letech 2018-2025. Dokumenty jsou pro vznik Koncepce klíčové, stejně jako 

poznatky ze škol z každodenního kontaktu učitelů se žáky. 

Koncepční záměry a cíle představující stěžejní část celého strategického dokumentu. K cílům 

bude město směřovat prostřednictvím plnění 3 strategických cílů, v rámci, kterých bylo 

stanoveno 15 specifických cílů. 

 
 

3.1 Strategický cíl 1: Efektivní systém kvality výuky a výchovy  

 

 

 

3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání   

Popis cíle, hlavní opatření  Všechny školy hodnotí praktickou integraci žáků  

s podpůrným opatřením ve škole za pomoci pedagogů  

a asistentů pedagoga jako úspěšnou, daří se individualizovat 

výuku podle potřeb žáka. Dochází k efektivnější komunikaci 

mezi pedagogy, asistenty a rodiči žáků. Školy pořizují 

kvalitní kompenzační pomůcky a didaktické materiály pro 

žáky s různými druhy omezení.  

Důraz je kladen na vzdělávání pedagogů, asistentů pedagoga 

a výchovných poradců. V rámci projektu MAP probíhají 

semináře a workshopy v oblasti rovných příležitostí ve 

vzdělávání.  

Velmi důležitá je spolupráce škol s PPP a SPC, která je dle 

škol na velmi dobré úrovni. Včasná depistáž a následná 

diagnostika umožní učitelům i žákům výuku podle úrovně 

omezení žáka.   

Ve městě existují pouze 2 přípravné třídy na ZŠ.  

O vzdělávání v přípravných třídách mají zájem rodiče dětí 

předškoláků, ale potřeba na podporu vzdělávání budoucích 

prvňáčků vyplývá také ze zvyšujícího se počtu dětí, kterým 

bylo vydáno doporučení SPC, PPP na odklad povinné školní 

docházky. 

Cílová skupina Děti, žáci, pedagogové 
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Vazba na strategické 

dokumenty 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Havířov 

Vazba na další cíle 3.1.2 Podpora rozvoje gramotností  

3.1.3 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

3.1.6 Prevence rizikového chování žáků 

3.1.7 Podpora efektivního využívání ICT ve výuce 

Administrátor  OŠK ve spolupráci s realizačním týmem MAP 

Předpokládaní realizátoři Mateřské školy, základní školy 

Partneři Realizační tým MAP, PPP, SPC, OSPOD 

Plán realizace 2022-2030 

 

 

3.1.2 Podpora rozvoje gramotností   

Popis cíle, hlavní opatření  Vytvářet nadále pracovní skupiny v rámci MAP  

a jednotlivých gramotností a vést ke spolupráci škol. 

Podporovat gramotnosti v rámci aktivit projektu „Šablony“. 

Zapojovat se do aktivit pro žáky a pedagogy v rámci nabídky 

MAP. Uplatňovat nové formy výuky včetně informačních 

technologií. Motivovat žáky k celoživotnímu učení. Inovovat 

ŠVP podle závazného RVP s podporou ICT, technického 

vzdělávání žáků a navazovat spolupráci se SŠ na území města 

Havířova. 

Cílová skupina Děti, žáci, pedagogové 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Havířov 

Vize města 2020+ 

Vazba na další cíle 3.1.5 Prevence rizikového chování žáků 

3.1.6 Podpora efektivního využívání ICT ve výuce 

Administrátor  OŠK ve spolupráci s realizačním týmem MAP 

Předpokládaní realizátoři Mateřské školy, základní školy 

Partneři Zřizovatel, Městská knihovna Havířov, realizační tým 

MAP, SŠ 

Plán realizace 2022-2030 

 

 

3.1.3 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

Popis cíle, hlavní opatření  Podporovat studium k výkonu specializované činnosti 

v oblasti environmentální výchovy na školách. Vést žáky 

k vlastnímu názoru a odpovědnosti za současné i budoucí 

životní prostředí (v rámci projektů Den Země, budování 

zahrad, vodních systémů aj.). 

Vést žáky k třídění odpadu, v rámci žákových samospráv 

vytvářet aktivity a soutěže vedoucí k čistému školnímu 

prostředí i okolí školy. 

Cílová skupina Děti, žáci, pedagogové 
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Vazba na strategické 

dokumenty 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Havířov 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání   

Administrátor  OŠK ve spolupráci s realizačním týmem MAP  

Předpokládaní realizátoři Mateřské školy, základní školy 

Partneři Zřizovatel, realizační tým MAP, firmy, spolky 

Plán realizace 2022-2030 

 

 

3.1.4 Podpora tělovýchovy a sportu  

Popis cíle, hlavní opatření  Cíl je zaměřen na podporu pohybových aktivit dětí a žáků 

formou vzdělávání pedagogů v oblasti sportovních  

a pohybových aktivit a zdravého životního stylu dětí a žáků, 

a to zejména ve vazbě na nové trendy, možnosti pohybových  

a sportovních aktivit pro děti a žáky, včetně žáků  

s pohybovým omezením, a na respektování současného 

životního stylu dětí a mládeže. K dispozici mají školy vlastní 

sportovní areály, tělocvičny a zahrady. Tyto využívá  

v odpoledních hodinách a o víkendech veřejnost. Město 

podporuje formou dotací činnost sportovních a pohybových 

zájmových organizací. V rámci cíle bude podporován rozvoj 

spolupráce ZŠ a MŠ s organizacemi zaměřenými na pohyb, 

sport a zdravý životní styl dětí a mládeže. 

Cílová skupina Děti, žáci, pedagogové 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 

Vize města 2020+ 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání 

Administrátor  OŠK  

Předpokládaní realizátoři Mateřské školy, základní školy 

Partneři Sportovní a zájmové organizace 

Plán realizace 2022-2030 

 

 

3.1.5 Sport do škol 

Popis cíle, hlavní opatření  Motivovat děti ke zdravému pohybu je pro město Havířov 

nadále prioritní, je v plánu do škol zavést stejně zacílený 

projekt, který Míčové hry nahradí. Nový projekt „Sport do 

škol“, bude určen pro žáky 1. a 2. tříd havířovských 

základních škol. 

Pro nastavení nového projektu je významná také skutečnost 

související s déle trvajícím uzavíráním škol z důvodu 

protiepidemických opatření a nahrazováním prezenční výuky 

výukou on-line, do které hodiny tělesné výchovy nejsou 

zařazeny. Tento fakt se velmi negativně projevuje na 
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pohybových schopnostech dětí, které ztratily veškerou 

pohybovou aktivitu a fyzickou zdatnost a zhoršila se výrazně 

i jejich celková motorika. 

Je proto žádoucí, aby se město Havířov projektem „Sport do 

škol“ aktivně podílelo na zlepšení fyzické kondice dětí  

a nabídlo jim novou motivaci k pohybu v hodinách tělesné 

výchovy zpestřených o výuku různorodé škály sportů.  

Cílová skupina Děti, žáci, pedagogové 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 

Vize města 2020+ 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání 

Administrátor  Zřizovatel 

Předpokládaní realizátoři OŠK 

Partneři Kvalifikovaní trenéři – zástupci sportu (aerobik a sportovní 

gymnastika, atletika, basketbal, box, fotbal, hokej, judo, 

karate, moderní gymnastika, parkour, rugby, stolní tenis, 

taekwondo, tanec). 

Plán realizace Pilotní fáze projektu: 

• 2. pololetí školního roku 2021/2022 a účast žáků 1. 

tříd přihlášených základních škol, 

• školní rok 2022/2023, do projektu se zapojí i žáci 2. 

tříd základních škol, 

• školní rok 2023/2024 až 2029/2030pokračování 

v projektu s žáky 1. a 2. tříd základních škol. 

 

 

3.1.6 Prevence rizikového chování žáků   

Popis cíle, hlavní opatření  Snížení rizika nehodovosti a zranění dětí předškolního věku 

v silničním provozu, upozornění dětí na nebezpečné situace 

a případná rizika v silničním provozu, se kterými se mohou 

setkat v souvislosti s nástupem do školy v rámci projektu  

„S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“. 

Cílová skupina Děti před nástupem do 1. tříd ZŠ, pedagogové 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Koncepce prevence kriminality 

Vize města 2020+ 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Havířov 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání  

Administrátor  OŠK ve spolupráci s Městskou policii Havířov 

Předpokládaní realizátoři Mateřské školy 

Partneři Městská policie Havířov, Policie ČR 

Plán realizace každoročně – duben 
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3.1.7 Prevence rizikového chování žáků   

Popis cíle, hlavní opatření  Tematické okruhy preventivních besed v rámci projektů pro 

jednotlivé ročníky základních škol, zaměřené na základní 

pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, principy 

jednání a chování při pohybu žáků v silničním provozu, 

význam reflexních oděvů a doplňků, dopravní situace ve 

městě a chování při dopravních nehodách, význam a využití 

tísňových linek, prevence sebeochrany v rámci projektu „Pes 

není hračka, (Ne) bezpečný internet, prevence proti 

kriminalitě – Dej přednost životu. 

 

Cílová skupina Žáci 1. – 9. tříd, pedagogové 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Vize města 2020+ 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Havířov 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání 

Administrátor  Městská policie Havířov 

Předpokládaní realizátoři Základní školy 

Partneři Městská policie Havířov, Policie ČR, OSPOD 

Plán realizace 2022-2030 

 

 

3.1.8 Podpora efektivního využívání ICT ve výuce 

Popis cíle, hlavní opatření  Vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních kompetencí – 

např. v aplikaci výukového software nebo modernizaci 

webových stránek škol z důvodu větší informovanosti rodičů 

pomocí elektronických médií, využívání cloudových služeb, 

e-learningu, ale také ve vzdělávání žáků ke zvýšení 

digitálních kompetencí. V současné době je podpora 

vzdělávání pedagogů realizovaná v rámci různých výzev, 

DVPP  

a projektů. Vzdělávání pedagogů je třeba zaměřit na 

projektové vzdělávání a týmovou spolupráci. Vzdělávání 

pedagogů a žáků je podporováno také projektem MAP. Klást 

důraz na kybernetickou bezpečnost. 

Cílová skupina Pedagogové MŠ, ZŠ 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Vize města 2020+ 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Havířov 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání  

3.3.5 Vybudování a modernizace učeben ICT  

Administrátor  OŠK ve spolupráci s realizačním týmem MAP  

Předpokládaní realizátoři Mateřské školy, základní školy 

Partneři Vzdělávací instituce 

Plán realizace 2022-2030 
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3.1.9 Podpora spolupráce ZŠ a MŠ v rámci MAP III 

Popis cíle, hlavní opatření  V souladu s projektem MAP jsou podporovány aktivity 

základních a mateřských škol všech zřizovatelů, do kterých 

je zapojeno nejen SMH, ale také obce s rozšířenou 

působností. 

Projekt má zásadní význam pro rozvoj regionálního školství 

a vzdělávání a plynule navazuje na Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Havířov I, který byl realizován v období 

dubna 2016 až prosince 2017 a na projekt Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, realizovaný v období 

od 1.1.2018 do 31.12.2021. 
V rámci projektu MAP III společně pokračovat v podpoře 

vytvořených partnerství, v dalším rozvoji spolupráce  

a společného strategického plánování, především však máme 

možnost plánovat konkrétní opatření a aktivity v našich 

mateřských a základních školách za účelem zkvalitnění 

vzdělávání do dalšího navazujícího projektu MAP Havířov 

IV. Kromě aktivit společného vzdělávání určených 

pracovníkům škol i neformálních vzdělavatelů, bude 

realizována  aktualizace investičních priorit ve Strategickém 

rámci MAP a další. Spolupráce bude nadále rozvíjena také se 

školami jiných zřizovatelů, zejména v oblasti vzdělávání 

prostřednictvím MAP. 

Cílová skupina Děti, žáci, pedagogové 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Havířov 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání  

3.1.6 a 3.1.7 Prevence rizikového chování žáků  

Administrátor  OŠK ve spolupráci s realizačním týmem MAP 

Předpokládaní realizátoři Mateřské školy, základní školy 

Partneři Městská knihovna Havířov, Úřad práce, ZUŠ, neziskové 

organizace, zájmové organizace, sportovní kluby, SŠ, 

spádové obce 

Plán realizace 2022-2023 
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3.2 Strategický cíl 2: Podpora duševního zdraví a pohody  

 

 

 

3.2.1 Prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové  

        chování 

Popis cíle, hlavní opatření  Snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních 

problémů dětí a dospívajících. Příprava, tvorba a pilotní 

ověření 3 specifických a individuálně připravených 

preventivních vzdělávacích modulů zaměřených na 

předcházení duševního onemocnění u dětí a dospívajících 

(látkové a nelátkové závislosti, abúzus-zneužívání látek 

nezpůsobujících závislost, poruchy příjmu potravy  

a sebepoškozování). Bude vytvořena propojená funkční 

komunikační platforma, identifikující chybějící nástroje pro 

práci s cílovou skupinou (děti, dospívající, rodiče). Bude 

provedeno školení profesionálů (realizace preventivních 

aktivit, provádění včasné diagnostiky a intervence za účelem 

minimalizace rozvoje dalších rizik), budou vyškoleni 

školitelé nových modulů. Moduly budou pilotně 

implementovány a ověřeny dle individuálních potřeb ve  

3 odlišných lokalitách ČR – v Praze (městská část Praha 11) 

a ve dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji (Orlová  

a Havířov). 

Cílová skupina Žáci, školní psychologové 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí 

a mládeže na období 2019-2027 

Vize města 2020+ 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání  

Administrátor Univerzita Karlova, školní metodici prevence 

Předpokládaní realizátoři Základní školy 

Partneři ZŠ, OSPOD, OŠK, Městská policie Havířov, KÚ MSK, 

Policie ČR, pedagogičtí pracovníci, školní psychologové, 

pracovníci pedagogicko-psychologických poraden 

Plán realizace 2022–2023 
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3.3 Strategický cíl 3: Infrastruktura škol, vybavení, energetická opatření 

 

 

 

3.3.1 Optimalizace sítě škol 

Popis cíle, hlavní opatření  S ohledem na předpokládanou změnu počtu obyvatel 

v jednotlivých částech města by bylo vhodné přizpůsobit 

kapacity mateřských a základních škol demografickým 

změnám a potřebám občanů.  

Odbor školství a kultury při optimalizaci sítě škol bude 

vycházet ze zpracované „Demografické studie vývoje počtu 

dětí a žáků v mateřských a základních školách statutárního 

města Havířova v období 2022 až 2030“.  

Rovněž návrh optimalizace za ŠJ bude navržen v souladu se 

stávajícím normativním financováním školních jídelen a  

výdejen stravy. U školních jídelen a výdejen stravy došlo  

s novým financování ze státního rozpočtu od roku 2020 ke 

změně způsobu normativního nápočtu. Financuje se za stejný 

druh jídelny normativně za všechny strávníky za IČO bez 

ohledu na počtu odloučených pracovišť, což má za následek 

nižší počet přidělených úvazků zaměstnanců ŠJ. Z tohoto 

důvodu je vždy navrženo sloučení u školního  

stravování – školní jídelna a školní výdejna stravy. 

Cílová skupina Mateřské školy, základní školy 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Vize města 2020+ 

 

Vazba na další cíle - 

Administrátor OŠK 

Předpokládaní realizátoři Zřizovatel 

Partneři Mateřské školy, základní školy 

Plán realizace 2023–2027 

 

 

3.3.2 Outsourcing pro MŠ v oblasti IT 

Popis cíle, hlavní opatření  Zajištění služeb v oblasti IT pro mateřské školy 

prostřednictvím externího dodavatele. Outsourcingem se 

vyčlení činnosti dodavateli specializovanému na příslušnou 

činnost v oblasti IT služeb. 

Cílová skupina Mateřské školy 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Vize města 2020+ 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Havířov 

Vazba na další cíle 3.1.8 Podpora efektivního využívání ICT ve výuce 

Administrátor  OŠK ve spolupráci s organizačním odborem  
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Předpokládaní realizátoři Zřizovatel 

Partneři Mateřské školy 

Plán realizace 2022  

 

3.3.3 Realizace úspor metodou EPC u vybraných objektů  
Popis cíle, hlavní opatření  Jedná se o „Energetické služby se zárukou“ představující 

velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Metodu 

EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného 

snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách 

provozních nákladů, použitých na splácení původní investice. 

EPC je komplexní služba zahrnující návrh (energetická 

analýza), přípravu (návrh opatření na úsporu energie a snížení 

nákladů), financování projektu, realizaci, vyškolení obsluhy 

zařízení a vyhodnocení měření a sledování dosažených 

výsledků a dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností 

po dobu smluvního vztahu. 

Na základě provedené analýzy a z ní vyplývajících 

navržených opatření potenciálu úspor je do projektu zapojeno 

14 objektů základních škol a jeden objekt střediska volného 

času, na kterých bude realizováno provedení energeticky 

úsporných opatření, mezi které patří např.: 

• instalace fotovoltaických panelů, 

• instalace LED osvětlovacích těles, 

• instalace IRC systému (individuální regulace teploty 

v interiéru) a vyvážení otopné soustavy. 

Cílová skupina Základní školy, středisko volného času 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Analýza objektů pro realizaci metody EPC 

Vazba na další cíle 3.3.5 vybudování a modernizace učeben ICT 

Administrátor OŠK ve spolupráci s energetikem města  

Předpokládaní realizátoři C.I.E.S. CZ, s.r.o.  

Partneři Základní školy, středisko volného času 

Plán realizace 2022 - příprava realizace  

2023-2025 - realizace opatření  

 

 

3.3.4 Elektroinstalace, datové zasíťování, pořízení ICT technologií 

Popis cíle, hlavní opatření V souvislosti se zpracovanou Auditní zprávou vybraného 

hardware a operačních systémů u příspěvkových organizací 

města Havířov, kterou zpracovala v 07/2021 společnost 

X FUTURE Group s.r.o., bylo doporučeno instalovat 

v objektech škol strukturovanou kabeláž datových sítí. 

V případě realizace rozvodů strukturované kabeláže 

datových sítí v jednotlivých objektech se nabízí realizovat 
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současně výměnu elektroinstalace, která je ve většině 

případů původní. 

Cílová skupina Mateřské školy, základní školy, středisko volného času 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Auditní zpráva vybraného hardware a operačních systémů  

u příspěvkových organizací města Havířov 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání 

3.1.8 Podpora efektivního využívání ICT ve výuce  
Administrátor  OŠK ve spolupráci s odborem územního rozvoje (oddělení 

investic) 

Předpokládaní realizátoři V době zpracování Koncepce nebyl znám realizátor 

Partneři Mateřské školy, základní školy, středisko volného času 

Plán realizace Realizace rozvodů strukturované kabeláže datových sítí 

a výměny elektroinstalací u všech ZŠ, MŠ a SVČ je 

rozplánován na období let 2022–2025, přičemž u objektů 

s původní elektroinstalací by v prvním roce měl být 

vypracován projekt a v následujícím roce by měla 

proběhnout realizace. Pro realizaci rozvodů strukturované 

kabeláže datových sítí byly v první fázi pro rok 2022 

navrženy školy, u kterých již proběhla výměna 

elektroinstalace, případně jsou pro tyto objekty zpracovány 

projektové dokumentace na výměnu elektroinstalace.  

 

 

3.3.5 Vybudování a modernizace učeben ICT 

Popis cíle, hlavní opatření Školy mají zájem o postupné dovybavováni a modernizaci 

vzdělávací infrastruktury za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání v rámci výuky cizích jazyků, přírodních věd a 

práce s digitálními technologiemi. 

ICT technologie se rychle vyvíjejí a školy mají v mnoha 

případech již zastaralou techniku a pouze v základních 

sestavách. Je třeba dovybavovat a modernizovat 

infrastrukturu počítačové sítě v jednotlivých školách, tj. 

zajistit dovybudování konektivity sítě škol k veřejnému 

internetu a vnitřní konektivity sítě školy a zlepšit podmínky 

pro distanční vzdělávání.  

Mateřské školy disponují nevyhovujícím počítačovým 

vybavením.  

Cílová skupina Mateřské školy, základní školy 

Vazba na strategické 

dokumenty 

Vize města 2020+ 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Havířov 

Vazba na další cíle 3.1.1 Rovné příležitosti ve vzdělávání  
3.1.8 Podpora efektivního využívání ICT ve výuce  

Administrátor  OŠK ve spolupráci s odborem územního rozvoje (oddělení 

investic), odborem organizačním (oddělení IT)  
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Předpokládaní realizátoři Zřizovatel 

Partneři Mateřské školy, základní školy 

Plán realizace 2022-2030 
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4 IMPLEMENTACE 

 

Implementace je proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za 

účelem jejího dalšího použití8.  

Implementační část koncepce nastavuje základní principy a procesy při naplňování priorit 

rozvoje školství ve městě Havířově. Pro úspěšné naplnění koncepce je stěžejní odborné 

nastavení implementačních pravidel a ukotvení procesu strategického řízení.  

Implementační pravidla se týkají:  

• organizačního nastavení a systému řízení, 

• vyhodnocení naplňování Koncepce. 

Výhodou kvalitního strategického řízení a správné implementace je zajištění plnění cílů  

a dosažení vize, které byly stanoveny odborem školství a kultury touto Koncepcí do roku 2030 

stanoveny.  

Předpokládáme, že některé části implementace se budou v následujících letech měnit tak, aby 

odpovídaly změnám legislativy, rozvoji školství a finančním možnostem statutárního města 

Havířova. 

 

4.1 Organizační nastavení a systém řízení 

 

Klíčové rozhodující kompetence s přijetím Koncepce rozvoje školství na období 2022–2030 

má Rada města Havířova a Zastupitelstvo města Havířova.  

Hlavní činností orgánů města v procesu implementace (Rada města Havířova a Zastupitelstvo 

města Havířova) při naplňování cílů koncepce:  

• projednání zprávy o naplňování Koncepce za předchozí rok – plnění stanovených 

strategických cílů. 

 

Celý proces implementace bude řídit odbor školství a kultury. Jeho hlavní činností bude:  

• předložení implementace Školské komisi Rady města Havířova,  

• koordinace a zajištění komunikace mezi jednotlivými zapojenými subjekty,  

________________ 
8 Implementace – Wikipedie (wikipedia.org) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Implementace
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• předložení zprávy o naplňování Koncepce ke schválení Radě města Havířova  

a Zastupitelstvu města Havířova. 

 

Cíle koncepce administruje odbor školství a kultury, který na administraci spolupracuje 

s řediteli škol a školského zařízení a rovněž s realizačním týmem MAP. Při naplňování cíle 

3.1.6 a 3.1.7–s Městskou policií Havířov, při naplňování cíle 3.3.2 s organizačním odborem 

MMH, při naplňování cíle 3.3.3 s ekonomickým odborem MMH, při naplňování cíle 3.3.4  

s odborem územního rozvoje (oddělením investic) a při naplňování cíle 3.3.5 s odborem 

územního rozvoje (oddělením investic) a organizačním odborem (oddělením IT). 

 

 

4.2 Vyhodnocení naplňování Koncepce rozvoje školství 

 

Jednotlivé kroky implementace probíhají celý rok. Nejprve dochází k vyhodnocení 

strategické části dokumentu, vyhodnocení ročních strategických cílů a specifických cílů. 

Vyhodnocení je schvalováno v orgánech města.  

Na začátku každého roku bude probíhat vyhodnocení koncepce, zejména plnění jednotlivých 

cílů.  

Každoroční vyhodnocení bude členěno do jednotlivých strategických a specifických 

cílů. Bude sledován a vyhodnocen stav plnění cíle, který bude doplněn slovním komentářem ke 

zjištěnému stavu, příp. návrhy na změny.  

 

Struktura zprávy o naplňování cílů koncepce rozvoje školství na období 2022–2030:  

 

1. Úvod.  

2. Vyhodnocení cílů Koncepce – slovní popis vyhodnocení o jejich plnění či neplnění, 

zdůvodnění, příp. návrh přijatých opatření, uvedení objemu finančních prostředků 

vynaložených na projekty a aktivity v daném roce, zpracování do tabulky. 

3. Závěry vyplývající z hodnocení a doporučení pro naplňování cílů na následující rok.  
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Seznam použitých zkratek 

 

č.  Číslo 

ČR  Česká republika 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

IT  Informační technologie 

KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

MAP  Místní akční plán 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OP  Operační program 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí  

OŠK  Odbor školství a kultury 

PPP  Pedagogicko-psychologická poradna 

ROP  Regionální operační program 

RVP  Rámcový vzdělávací program 

Sb.  Sbírka 

SPC  Speciálně pedagogické centrum 

SVČ  Středisko volného času 

SŠ  Střední škola 

šk.r.  školní rok 

ŠJ  Školní jídelna 

ŠVP  Školní vzdělávací program 

tis.  Tisíc 

ZUŠ  Základní umělecká škola 

ZŠ  Základní škola 
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Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury MMH 
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za školskou komisi RMH: 

Mgr. Michaela Janíková, předsedkyně školské komise  

 

za základní školy: 

Mgr. Dagmar Kondělková, ředitelka Základní školy Havířov – Šumbark, Gen. Svobody 16/284 

okres Karviná 

PaedDr. Svatopluk Novák, ředitel Základní školy Havířov – Město, Na Nábřeží, příspěvková 

organizace 

Mgr. Dan Stankuš, ředitel Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

 

za mateřské školy: 

Bc. Jana Šenková, ředitelka Mateřské školy Havířov-Město Švabinského 7/993 

Bc. Miroslava Turecká, ředitelka Mateřské školy Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190 

Bc. Renata Slowiková, ředitelka Mateřské školy, Havířov – Šumbark Moravská 14/404 

 

 



Příloha č.  1

SOCIÁLNÍ OBLAST - REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY dle zákona č. 108/2006 Sb. 2022 - 2. KOLO
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1 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 x x x x x x x x x

Poskytování sociální služby domov 

se zvláštním režimem v roce 2022 11 035 000 20 000 17.03.2022 31.12.2022

Činnost domova se zvláštním režimem, 3 

klienti z Havířova. 10 000

2 Anděl Strážný, z.ú. 02771527 x x x x x x 5 000 x x

V bezpečí s Andělem Strážným v 

roce 2022 305 064 20 000 31.01.2022 31.12.2022

Terénní služba tísňové péče pro seniory - 

nonstop monitoring a pomoc v celé ČR. 

Cílem je díky dálkovému dohledu 

umožnit seniorům a zdravotně 

postiženým klientům žít co nejdéle ve 

svém přirozeném prostředí. 10 klientů 

z Havířova. 2 000

3

Diakonie ČCE - středisko 

Západní Čechy 45331154 x x x x x x x 5 000 x

Provoz (činnost) sociální služby - 

chráněné bydlení Můj 1+0 v roce 

2022 3 830 000 20 000 11.03.2022 31.12.2022

Činnost chráněného bydlení pro osoby 

s mentálním postižením, případně 

v kombinaci s vysokofunkčním autismem, 

1 klient z Havířova. 5 000

4

Domov Jistoty, příspěvková 

organizace 00847372 x x x x x 5 000 5 000 5 000 x

Dofinancování nákladů 

registrované sociální služby CHB 

Malá v Bohumíně v roce 2022 5 994 000 15 000 23.02.2022 31.12.2022

Činnost chráněného bydlení pro osoby 

s chronickým duševním onemocněním 

a kombinovaným postižením, 1 klient 

z Havířova. 5 000

5

Náš svět, příspěvková 

organizace 00847046 x x x x x x x x x

Činnost organizace v roce 2022 - 

poskytování registrovaných 

sociálních služeb občanům města 

Havířova 106 697 380 35 000 31.03.2022 31.12.2022

Organizace provozuje domov se 

zvláštním režimem (1), domov pro osoby 

se zdravotním postižením (4), chráněné 

bydlení (2), celkem 7 klientů z Havířova. 35 000

6

Perinatální hospic Dítě v srdci, 

z.s. 03503747 x x x x x x x x x Memoryboxy 212 000 25 000 30.03.2022 31.12.2022

Odborné sociální poradenství rodinám, 

které trpí ztrátou dítěte během 

těhotenství, porodu či krátce po něm. 

Memorybox je terapeutická pomůcka 

ke snížení traumatu rodičů, uchování 

vzpomínek a lepšímu vyrovnání se se 

ztrátou. V roce 2021 klienty 13 rodin 

z Havířova, v roce 2022 očekáváno i více. 0

7 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 x x x x x x 14 000 12 000 29 000

Žádost o navýšení dotace - 

Poskytování soc. služby Domov 

pro seniory občanům statutárního 

města Havířova v roce 2022 31 274 000 80 000 31.03.2022 31.12.2022

Činnost domova pro seniory, 6 klientů 

z Havířova. Výše dotace poskytnuté 

v I. kole je ve srovnání s příspěvky 

okolních obcí a vzhledem k výraznému 

růstu nákladů (PHM, energie, potraviny, 

mzdy) nedostačující (aktuálně 13,20 Kč 

na klienta/den). 0

8 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 10 000 x x x

Činnost azylového domu 

HANNAH Orlová 8 269 485 15 000 31.03.2022 31.12.2022

Činnost azylového domu poskytujícího 

přechodné ubytování rodinám s dětmi 

a samotným ženám včetně pomoci 

s řešením životní situace, 11 klientů 

z Havířova. 0

9

Sociální služby Karviná, 

příspěvková organizace 70997136 x x x x x x x x x

Poskytování sociální služby 

Chráněné bydlení občanům 

statutárního města Havířova v roce 

2022 645 005 10 000 30.03.2022 31.12.2022

Činnost chráněného bydlení pro osoby 

s mentálním postižením, s kombinací 

mentálního a lehkého tělesného či 

smyslového postižení a se sníženou 

schopností v základních životních 

dovednostech starší 18 let, 1 klient 

z Havířova. 0
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Plánované 

náklady 

na projekt/

činnost  v roce 

2022 v Kč

Požadovaná 

dotace  

v roce 2022   v 

Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2022

Dotace 

2022 

1. kolo

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

6.6.2022

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Sociální oblast RS 2022, 2. kolo 1
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Plánované 

náklady 

na projekt/

činnost  v roce 

2022 v Kč

Požadovaná 

dotace  

v roce 2022   v 

Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2022

Dotace 

2022 

1. kolo

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

6.6.2022

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

10

Sociální služby Karviná, 

příspěvková organizace 70997136 x x x x x 5 000 5 000 0 x

Poskytování sociální služby Denní 

stacionář občanům statutárního 

města Havířova v roce 2022 583 000 20 000 30.03.2022 31.12.2022

Činnost denního stacionáře pro osoby 

s mentálním, fyzickým či kombinovaným 

postižením, 2 klienti z Havířova 0

CELKEM 260 000 57 000

Vysvětlivky: /v Kč/

7 000 000

6 593 850

406 150

57 000

349 150

Návrh na převod:

a) do sociální oblasti "S" ve výši 119 150 Kč

b) do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví - zdravotnictví 230 000 Kč

Návrh dotací ve 2. dotačním kole celkem 

Výše zůstatku prostředků po návrzích ve 2. dotačním kole celkem

sloupec "Dotace v r. 2019, 2020, 2021, 2022 - 1. kolo v Kč"  x = v tomto roce nebyl 

podán projekt/činnost
Schválený objem pro oblast sociální "RS" celkem

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti sociální "RS" pro 2. dotační kolo celkem 

Sociální oblast RS 2022, 2. kolo 2



Příloha č.  2

SOCIÁLNÍ OBLAST - PROJEKTY A ČINNOST NA PODPORU AKTIVIT SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ 2022 - 2. KOLO
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1

ADAM - autistické děti a my, 

z.s. 22867368 118 13 138 0 269

Terapie 

pro děti s 

autismem

60 000

Terapie 

pro děti s 

autismem

60 000

Činnost 

spolku

100 000

Činnost 

spolku

100 000

Podpora ukrajinských dětí 

s autismem 241 800 200 000 31.03.2022 31.12.2022

Terapeutická podpora dětské 

psycholožky a speciální pedagožky (obě 

původem z Ukrajiny) až 24 ukrajinským 

dětem s hendikepem a traumatem, 

pravidelná skupinová setkání a letní 

příměstský tábor. 100 000

2 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 x x x x x 70 000 20 000 25 000 20 000

Žádost o navýšení dotace 

Zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením v Havířově v roce 2022 3 117 000 150 000 24.03.2022 31.12.2022

Navýšení dotace je požadováno vzhledem 

k náročné ekonomické situaci, 

koronavirová krize vyčerpala rezervy a 

nyní došlo ke skokovému navýšení 

nájemného i dalších nákladů (PHM, 

energie, materiál). Cílem projektu je 

udržet a rozšířit provoz chráněné dílny v 

Havířově na 2 směny, zaměstnáno 8 

osob, z toho 7 se zdravotním postižením 

dlouhodobě evidovaných na ÚP, většina 

ze sociálně nepodnětného prostředí. 

Provozovna zajišťuje praní, žehlení, 

mandlování a expedici prádla, snaží se 

zlepšit sociální postavení pracovníků, 

minimalizovat závislost na sociálních 

dávkách. 0

3 Szyszkowicz Jan občan x x x x x x x x x Expedice Rebeka: Havířov - Hel 60 000 30 000 31.03.2022 30.09.2022

Charitativní akce na podporu tělesně 

postižené Rebeky Bábové - cesta dvou 

sportovců na koloběžkách z Havířova do 

polského města Hel má za cíl především  

zviditelnit sbírku, jejíž výtěžek bude 

využit k financování terapie a nákupu 

pomůcek, dále také motivovat k pohybu - 

k expedici se na kratší úseky přidávají 

další lidé. 19 150

CELKEM 380 000 119 150

Vysvětlivky: /v Kč/

1 250 000

1 250 000

0

119 150

-119 150

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Plánované 

náklady 

na projekt/

činnost v roce 

2022 v Kč

Dotace 

2022 

1. kolo

v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2021

v Kč

Na pokrytí dotací navrženo přesunout chybějící finanční prostředky ze sociální oblasti RS

Návrh dotací ve 2. dotačním kole celkem 

Chybějící finanční prostředky na pokrytí návrhů komise v 2. dotačním kole celkem 

Návrh 

RMH 

dne 

6. 6. 2022 

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Požadovaná 

dotace v roce 

2022 v Kč

Datum doručení 

žádosti na rok 

2022

Schválený objem pro oblast sociální "S" celkem

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti sociální "S" pro 2. dotační kolo celkem 

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

sloupec "Dotace v r. 2019, 2020, 2021, 2022 - 1.kolo v Kč"  x = v tomto roce nebyl 

podán projekt/činnost

Sociální S 2022, 2. kolo



Příloha č.  3

KULTURNÍ OBLAST 2022 - 2. KOLO
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1 Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. 22736441 x x x x x

40000 

jiný 

projekt

100000 

jiný 

projekt

200000 

jiný 

projekt

250000 

jiný 

projekt

XV. výročí folklorního souboru 

Jagár 100 000 50 000

1.4.2022 

(poštou 

31.03.2022) 31.12.2022

Cílem projektu je vytvořit unikátní a 

ucelené divadelně/hudební představení u 

příležitosti 15. letého výročí založení 

souboru Jagár, ve spolupráci s divadelním 

spolkem Sputnik. 40 000

2 COAL Events s.r.o. 08972591 x x x x x x x x x COAL festival 2022 658 200 120 000 30.03.2022 31.08.2022

Předkládaný projekt je 9. ročník 

moderního multižánrového festivalu 

elektronické hudby, konající se v oblasti 

Žermanické přehrady, který se nepřímo 

odkazuje na MSK (COAL-angl. uhlí). 

Akce probíhá dva dny, na třech pódiích se 

představí umělci čeští i zahraniční. Cílem 

projektu je podpořit netradičním a 

moderním způsobem kulturní dění v 

regionu. 20 000

3

Farní sbor Slezské církve 

evangelické a. v. v Havířově-

Suché 69624593 x x x x x x x x x

Rekonstrukce sociálního zařízení 

objektu na ul. Budovatelů - 

investiční dotace 920 352 100 000 30.03.2022 31.12.2022

Cílem projektu je zlepšení hygienických 

podmínek a jejich přizpůsobení 

současným standardům. Budova byla 

postavena v roce 1929 a slouží do dnešní 

doby (každoroční dotační podpora 

Dětského klubu Paprsek v oblasti 

školské).   0

4

Hudba nezná hranice Havířov, 

z.s. 07501706 x x x x x x 30 000 235 000 195 000

Vydání autorského díla - úplné 

notové zápisy 230 000 70 000 28.03.2022 31.12.2022

Příprava obrovského projektu 

hudebně/tanečního s profesionálními 

partiturami pro všechny skladby, 

rozepsání pro každý hudební nástroj, pro 

děti včetně smyků. Ke každé partituře i 

demo MP3 nahrávka pro zkoušky jak 

hudebníků, tak tanečníků. 70 000

5

JAZZ CLUB NEBE 

HAVÍŘOV s.r.o. 07289049 x x x x x 120 000 120 000 200 000 0

Kulturní činnost Jazz clubu v roce 

2022 850 000 350 000 30.03.2022 31.12.2022

Činnost jediného hudebně/kulturní klubu 

v Havířově, fungujícího na denní bázi s 

organizací mnohých kulturních akcí 

(koncerty, talk show, Listování s L. 

Hejlíkem, turnaje ve stolním fotbale). 0

6

Kroužek krojovaných horníků 

dolu František 22743162 x x x x x x 25 000 x x

Hornické slavnosti Kutná Hora 

2022 40 000 30 000 28.02.2022 31.10.2022

Reprezentace Hornického regionu 

Karvinska a Havířovska na Setkání 

hornických měst a obcí v Kutné Hoře. 10 000

7 Leinveberová Dagmar 03472175 x x x x x x x x x

Činnost taneční skupiny LDance v 

roce 2022 321 800 150 000 31.03.2022 31.12.2022

Činností je vzdělávání dětí a mládeže od 

r. 2014 v oblasti tance a pohybové 

průpravy, reprezentace města Havířova po 

celé ČR na tanečních soutěžích a 

kulturních vystoupeních, pořádání letních 

příměstských a pobytových táborů, 

akademie s vystoupením tanečníků, 

soustředění a workshopů. Výuka probíhá 

3x týdně. 40 000

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2022

Dotace 

2022,     

1. kolo        

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Plánované 

náklady 

na projekt/

činnost v roce 

2022 v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2022 v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

6.6.2022

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

P
o
řa

d
o
v
é 
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sl

o
 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021        

v Kč

kulturní oblast 2022, 2. kolo 1
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Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2022

Dotace 

2022,     

1. kolo        

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Plánované 

náklady 

na projekt/

činnost v roce 

2022 v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2022 v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

6.6.2022

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

P
o
řa

d
o
v
é 

čí
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o
 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021        

v Kč

8 Musicant z. s. 14060655 x x x x x x x x x

Venkovní koncerty u malé Jamajky 

v roce 2022 200 000 120 000

01.04.2022 

(poštou 

31.03.2022) 31.10.2022

Účelem spolku je podporovat kulturní 

aktivity se zaměřením na hudební 

produkci. Cílem projektu je organizovat 

letní produkci pod Letním kinem Havířov 

v alternativní podobě koncertů jazzových, 

folklorních, rockových i předem 

nevymezených žánrů v letním období. 

Malá Jamajka se stala cílem rodin s dětmi 

(nové dětské hřiště) i mladých lidí. 0

9

Základní umělecká škola Leoše 

Janáčka, Havířov, p.o. 62331647 x x x x x 60 000 95 000 95 000 40 000

30. výročí založení ZUŠ L. 

Janáčka, Havířov, p.o. 50 000 35 000 31.03.2022 30.06.2022

30. výročí školy bylo ve šk. roce 2020/21 

kdy covidová situace neumožňovala 

oslavu, až nyní.  Koncert se uskuteční v 

Reprezentačním sále školy 17. a 18. 5. 

2022.  35 000

CELKEM 1 025 000 215 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2019, 2020, 2021, 2022 - 1. kolo v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 
2 474 000

2 402 000

72 000

215 000

-143 000
Chybějící finanční prostředky na pokrytí návrhů komise v 2. dotačním 

kole celkem 

Návrh dotací ve 2. dotačním kole celkem 

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v kulturní oblasti pro 2. dotační kolo celkem 

Schválený objem pro kulturní oblast celkem 

Na pokrytí dotací navrženo přesunout chybějící finanční prostředky ze 

školské oblasti

kulturní oblast 2022, 2. kolo 2



Příloha č.  4 

ŠKOLSKÁ OBLAST 2022 - 2. KOLO
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1 Amatérský spolek rybářů 06646972 18 6 6 20 50 0 x x x

Dětský tábor na rybníku Břízovec 

v roce 2022 15 000 15 000 30.03.2022 31.08.2022

Spolek se zabývá sdružováním milovníků 

přírody a rybářství, vyplněním volného času 

mládeže. Z dotace by zaplatili pohonné hmoty 

do elektrocentrály na ohřev teplé vody, 

osvětlení, vaření a zdrav.dozor ve třech 

turnusech dětského táboru. 15 000

2 Divadelní spolek BUKOS * 67341136 0 0 0 10 10 20 000 20 000 20 000 x Letní dětský tábor v roce 2022 170 000 30 000 31.03.2022 31.08.2022

Spolek je amatérským divadelním sdružením. 

Cílem projektu je každoroční organizace 

prázdninového pobytu pro děti ve věku 6-13 

let, zaměření na sport, kolekt.hry.  Bude se 

konat v areálu hasičské základny v obci 

Moravice. 30 000

3 Little Star School z.s. 11974907 x x x x x x x x x

Rekonstrukce, přestavba a 

vybavení dětského hřiště v roce 

2022 632 000 200 000 31.03.2022 31.12.2022

Nová dětská skupina na území 

Havířova,rozvíjející a rozšiřující se, započala 

činnost 17.1.2022. Službou je péče o děti od 2 

do 6 let, s dvojjazyčnou výchovou a 

vzděláváním. Dotace by byla využita na 

vybavení zahrady a rekonstrukci a stavební 

úpravy nových prostor, pro navýšení kapacity 

dětské skupiny. 50 000

4

Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s. 25353446 x x x x x x 20 000 20 000 x POZNÁVÁME PROFESE 2022 25 000 20 000 25.03.2022 31.12.2022

Cílem projektu je představení různých profesí 

žákům ZŠ prostřednictvím zážitkových dnů 

odborných dovedností. 20 000

CELKEM 842 000 265 000 115 000

*Neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb.  Bez statusu aktivního spolku není možné poskytnout nebo vyplatit dotaci.  Klub byl vyzván Rejstříkovým soudem, aby provedl nápravu.

Vysvětlivky: /v Kč/

 sloupec "Dotace v r. 2019, 2020, 2021, 2022 - 1.kolo v Kč" x = v tomto roce nebyl podán 1 737 000

1 469 000

268 000

10 000

115 000

163 000

Popis projektu / Specifikace činnosti

Nečerpané / vrácené finanční prostředky poskytnuté v 1. dotačním kole

Dotace 

2022,          

1. kolo

v Kč

Schválený objem pro  školskou oblast, včetně mimosportovních kroužků celkem

Schválené poskytnutí dotací ve školské oblasti v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků ve školské oblasti pro 2. dotační kolo celkem 

Navrženo převést do kulturní oblasti na pokrytí  návrhů ve 2. kole 

dotačního řízení

Návrhy dotací v 2. dotačním kole celkem 

P
o

řa
d

o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Plánované 

náklady 

na projekt/

činnost v roce 

2022 v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2022 v Kč

Datum doručení 

žádosti na rok 

2022

Výše zůstatku prostředků po návrzích ve 2. dotačním kole celkem

Návrh 

RMH 

dne 

6.6.2022

v Kč

Školská oblast 2022, 2. kolo



Příloha č.  5 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - ZDRAVOTNICTVÍ 2022 - 2. KOLO
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1 Andělé Stromu života p. s. 03632661 x x x x x 100 000 90 000 100 000 20 000

Žádost o navýšení dotace 

Spolufinancování provozu 

pobočky Mobilní hospic strom 

života v Havířově 

v roce 2022 3 972 000 130 000 17.03.2022 31.12.2022

Hospicová služba, domácí péče, 

odlehčovací služby, půjčovna pomůcek 

a sociální služby pro pozůstalé, domácí 

péče, rehabilitační péče, psychologické 

poradenství.. Strom života je nestátní 

zdrav. zařízení. Služby jsou zdarma - 

pro nevyléčitelně nemocné a jejich 

blízkým, kteří o ně doma pečují. 

K 31.12.2021 péče o 35 havířovských 

občanů, a jejich rodinám, s celkovou 

dobou péče 1 434 dní. 110 000

2 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 x x x x x 125 000 135 000 150 000 40 000

Žádost o navýšení dotace 

Mobilní hospicová péče pro děti a 

dospělé v roce 2022 18 084 665 210 000 29.3.2022 31.12.2022

Hospicová péče terminálně nemocným 

dětem a dospělým pacientům v Havířově - 

ke dni podání žádosti 14 dospělých a 2 

děti. , r. 2020 19 dospělých a 3 děti.  

Náklady na jednoho pacienta činí 80 000 

Kč. Péče zdravotně nevyléčí. pacientům  

zajišťují lékaři, zdr. sestry, soc. 

pracovnice, psychiatr, psychologové, 

právník, dětský psycholog, duchovní.... 110 000

3

Nemocnice Havířov, 

příspěvková organizace 00844896 x x x x x

610 000 

jiné 

projekty 

3 000 

000 

 jiný 

projek 

3 500 

000

 jiný 

projekt

Výstavba mateřské školy 

v areálu nemocnice - investiční 

dotace 7 000 000 5 000 000 29.10.2021 31.12.2023

Cílem projektu je stavební rekonstrukce 

prostor bývalé prádelny na MŠ. 

Rekonstrukcí bude vytvořena MŠ pro 

celkem 24 dětí s nezbytným sociálním 

zázemím, převážně pro potřeby 

zaměstnanců naší nemocnice. Výstavba 

MŠ zvýší nabídku služeb pro 

zaměstnance nemocnice a přispěje tak ke 

stabilizaci stavu zdravotního personálu . 5 000 000

4

Oblastní charita Červený 

Kostelec 48623814 x x x x x x x x x

Rehabilitační pobyty pro občany 

Havířova nemocné roztroušenou 

sklerózou 34 057 000 20 000 31.03.2022 31.12.2022

Nestátní zdravotnické a sociální zařízení, 

poskytuje služby nemocným lidem s 

roztroušenou sklerózou. Pravidelnou a 

účinnou rehabilitací dochází ke zlepšení 

nemoci minimálně k udržení zdravotního 

stavu  a zvýšení soběstačnosti chronicky 

nemocných klientů (rehabilitace je v 

rozmezí 1 - 3 měsíc). V roce 2021 byla 2x 

poskytnuta tato služba 1 havířovské 

občance . 0

5 Sanatorium Kochova s.r.o.  02402106 x x x x x 50 000 100 000 50 000

Sanatorium Kochova Havířov-

Šumbark - modernizace sociálních 

a rehabilitačních zařízení, nákup 

antidekubitních matrací 1 385 680 1 385 680 29.10.2021 31.12.2022

Zdravotnické zařízení následné péče s 24 

hodinovou zdravotnickou  a 

ošetřovatelskou péčí, rehabilitační péče, 

nácvik běžných denních činností, 

mobilizace klientů. Součástí komplexu je 

specializovaná ambulantní péče. 10 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt/ 

činnost  

v roce 2022 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2022 v Kč

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Popis projektu / Specifikace činnosti

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2022

Dotace 

2021 

v  Kč 

Dotace 

2022, 

1. kolo

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

6.6.2022

v Kč

OBOZ - Zdravotnictví 2022, 2. kolo  

https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?ico=48623814&jazyk=cz&xml=1
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2019

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady na 

projekt/ 

činnost  

v roce 2022 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2022 v Kč

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Popis projektu / Specifikace činnosti

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2022

Dotace 

2021 

v  Kč 

Dotace 

2022, 

1. kolo

v Kč

Návrh 

RMH 

dne 

6.6.2022

v Kč

6 TŘI, z.ú. 18623433 x x x x x x x x x

Hospic Dobrého Pastýře   

v Čerčanech - spolufinancování 

provozu 52 000 000 20 000 30.03.2022 31.12.2022

Poskytování paliativní péče.  Právo na 

důstojný, bezbolestný a klidný závěr 

života je základní potřebou člověka. 

Odborný personál pečuje o své pacienty 

na vysoké úrovni a zmařuje se na 

odstranění či minimal. symptomů 

doprovázejících nevyléčitel. onemocnění, 

zejména bolesti.  V roce 2021 byla 

poskytnuta služba 1 občanů Havířova v 

délce 81 lůžko dnů. 0

CELKEM 116 499 345 6 765 680 5 230 000

Vysvětlivky: /v Kč/

100 000

100 000

0

5 230 000

-5 230 000

Zůstatek prostředků v oblasti OBOZ - zdravotnictví pro 2. dotační kolo 

celkem 

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Chybějící finanční prostředky na pokrytí návrhů komise v 2. dotačním 

kole celkem 

Schválený objem pro OBOZ - zdravotnictví celkem

a) doporučeno dotaci nemocnici ve výši 5 000 000 Kč financovat z jiných zdrojů

b) na pokrytí ostatních dotací  navrženo přesunout chybějící finanční prostředky ze 

sociální oblasti RS

sloupec "Dotace v r. 2019, 2020, 2021,2022, 1. kolo v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole celkem 

OBOZ - Zdravotnictví 2022, 2. kolo  



Příloha č. 6

SPORTOVNÍ OBLAST 2022 - 2. KOLO
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1

Badmintonový klub Havířov 

z.s. 09232460 4 4 7 23 38 x 20 000 0 Činnost v roce 2022 100 000 50 000 0 0 0 09.03.2022 31.12.2022 Badminton 30 000

2

Česká asociace skateboardingu 

z. s. 22820752 744 133 147 106 1130 x x x

Český skateboardový pohár 2022 

Havířov 125 500 49 000 0 0 0 30.03.2022 31.08.2022 Skateboarding 45 000

3 Český volejbalový svaz 00540285 14 184 4 774 1 170 9 772 29 900 x x x Finálový turnaj Extraligy Juniorů 205 000 100 000 0 0 0 24.03.2022 30.09.2022 Volejbal 80 000

4 Duhové noty 22854274 15 6 0 4 25 25 000 x x Dětský den s Dr. Sporťákem 485 000 300 000 0 0 0 31.03.2022 31.08.2022

Sportovní akce pro děti 

ve spolupráci s Nemocnicí 

Havířov a SKST Havířov. 0

5

GARAY GYM Slávie Havířov, 

z.s. 05177278 9 22 31 24 86 30 000 50 000 70 000 Navýšení dotace na činnost 143 876 143 876 0 0 0 31.03.2022 31.12.2022 Kulturistika a fitness 60 000

6 HC AZ Havířov 2010 z.s. 68941994 235 106 0 15 356 4 600 000 7 000 000 6 000 000 Navýšení dotace na činnost 11 025 000 1 000 000 0 0 0 31.03.2022 31.12.2022 Mládežnický hokej 1 000 000

7 HC Havířov 2010 s.r.o. 28627181 0 17 30 15 62 7 000 000 8 000 000 4 000 000 Navýšení dotace na činnost 18 100 000 4 000 000 1 800 000 0 100 000 31.03.2022 31.12.2022

Seniorský hokej - sestup do 

2. ligy 3 700 000

8 Hokejbalový klub Havířov, z.s. 09031804 10 15 25 24 74 x x x Činnost v roce 2022 250 000 35 000 0 0 0 31.03.2022 31.12.2022 Hokejbal 35 000

9 Kmec Martin 76572129 x x x x x x x x

Havířovská Vychytávka 

(Mezinárodní závody v 

dogfrisbee) 90 000 20 000 0 0 0 28.03.2022 30.06.2022 Dogfrisbee 0

#

Městský Fotbalový Klub 

Havířov, z.s. 27008240 106 27 20 34 187 3 300 000 3 300 000 2 300 000 Navýšení dotace na činnost 4 685 000 1 200 000 400 000 0 0 29.03.2022 31.12.2022 Fotbal 1 000 000

#

Městský Fotbalový Klub 

Havířov, z.s. 27008240 106 27 20 34 187

3 300 000 

činnost 30 

000 

projekt 3 300 000 2 300 000

Oslava 100 let výročí klubu + 5. 

ročník mezinárodního turnaje v 

rámci příhraniční spolupráce 

města 375 000 200 000 0 0 0 29.03.2022 31.10.2022 Fotbal 140 000

# Orel jednota 65468392 19 19 12 32 82 60 000 60 000 x Činnost v roce 2022 120 000 60 000 0 0 0 24.03.2022 31.12.2022

Plavání rodičů s dětmi, 

florbal, sportovní aktivity 

pro všechny 50 000

# regioRUN * 01327097 0 0 0 0 5 20 000 30 000 x

PRVNÍ HAVÍŘOVSKÝ 

MARATON 2022 120 000 60 000 0 0 0 31.03.2022 31.12.2022 Běh 40 000

# regioRUN * 01327097 0 0 0 0 5 20 000 30 000 x Kopečkova 2022 200 000 50 000 0 0 0 31.03.2022 31.12.2022 Běh do kopce 50 000

#

Sportovní klub stolního tenisu 

Havířov, z.s. 18055991 45 22 31 96 194 1 600 000 1 600 000 1 700 000

Evropský pohár  klubů - ETTU 

Trophy a ETTU cup 200 000 100 000 0 0 0 31.03.2022 31.12.2022 Stolní tenis 70 000

Návrh 

RMH 

dne 

6.6.2022

v Kč

Požadovan

á dotace 

v roce 2022 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2022

Dotace 

2021

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 

2022 -      

1. kolo

v Kč

Popis projektu / 

Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Plánované 

náklady

na projekt 

/ činnost  

v roce 2022 

v Kč

Max. částka 

na platy 

hráčů

v Kč

Max. 

částka 

na nákup 

hráčů

v Kč

Max. částka 

na hostování 

hráčů

v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2020

v Kč

Sportovní oblast 2022, 2. kolo 1



Příloha č. 6
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Návrh 

RMH 

dne 

6.6.2022

v Kč

Požadovan

á dotace 

v roce 2022 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2022

Dotace 

2021

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 

2022 -      

1. kolo

v Kč

Popis projektu / 

Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Plánované 

náklady

na projekt 

/ činnost  

v roce 2022 

v Kč

Max. částka 

na platy 

hráčů

v Kč

Max. 

částka 

na nákup 

hráčů

v Kč

Max. částka 

na hostování 

hráčů

v Kč

P
o

ř
a

d
o

v
é
 č

ís
lo

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2020

v Kč

#

Tělovýchovná jednota Start 

Havířov, zapsaný spolek 62331345 96 23 5 7 131

650 000 

basketbal  

400 000 

atletika

660 000 

basketbal 

900 000 

atletika

670 000 

basketbal     

1 100 000 

atletika

Streetbalový turnaj o pohár 

primátora města Havířova 140 000 50 000 0 0 0 04.03.2022 31.08.2022 Basketbal 50 000

# TJ Slovan Havířov, z.s.  45239070 195 96 70 23 384

1 200 000 

činnost 

300 000 

projekty 1 300 000 1 130 000

Navýšení dotace na činnost 

florbalového oddílu 700 000 320 000 0 0 0 30.03.2022 31.12.2022 Florbal 130 000

# Torpedo Havířov, z. s. 64630455 139 81 64 68 352 850 000 900 000 650 000 Navýšení dotace na činnost 3 521 580 630 000 0 50 000 20 000 31.03.2022 31.12.2022 Florbal 150 000

#

Vodní lyžování a wakeboarding 

Havířov z.s. 64628663 14 7 6 45 72

185 000 

činnost     

45 000 

projekt

200 000  

80 000 

projekt 200 000 Pořízení vodní překážky Kicker 120 000 80 000 0 0 0 29.03.2022 31.10.2022

Vodní lyžování 

a wakeboarding 40 000

40 705 956 8 447 876 6 670 000

*Neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb.   Bez statusu aktivního spolku není možné poskytnout nebo vyplatit dotace.  Klub byl vyzván Rejstříkovým soudem, aby provedl nápravu.

Vysvětlivky: 

/v Kč/

37 080 000

30 324 900

6 670 100

6 670 000

100

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole celkem 

Výše zůstatku prostředků po návrzích ve 2. dotačním kole celkem

sloupec "Dotace v r. 2019, 2020, 2021,2022, 1. kolo v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán

CELKEM

Schválený objem pro sportovní oblast, včetně sportovních kroužků a HLSŠ celkem 

Schválené dotace ve sportovní oblasti v 1. dotačním kole celkem

Zůstatek prostředků pro sportovní oblast po 1. dotačním kole, rozpočtových úpravách 

a přesunech celkem   

Sportovní oblast 2022, 2. kolo 2



Příloha č. 10 

 

Přesuny mezi oblastmi a navýšení schváleného rozpočtu OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ 

na rok 2022 

 

1) Provedení přesunu finančních prostředků ve výši 349 150,00 Kč – ze sociální oblasti  

      - Činnost registrovaných sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb. takto: 

• do sociální oblasti - Projekty a činnost na podporu aktivit souvisejících se sociální 

oblastí, finanční prostředky ve výši 119 150,00 Kč,  

• do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví – Zdravotnictví, finanční prostředky ve 

výši 230 000,00 Kč. 

 

Zdůvodnění:  

Komise pro plánovaní sociálních služeb na svém jednání dne 27. 4. 2022 doporučila Radě 

města Havířova a RMH návrh odsouhlasila, převést nevyužité prostředky ze sociální 

oblasti – podoblasti Činnost registrovaných sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb. – „RS“, 

ve výši 349 150,00 Kč takto: 

a) na pokrytí svých návrhů na poskytnutí dotací v sociální oblasti – podoblasti Projekty  

a činnost na podporu aktivit souvisejících se sociální oblastí – „S“, navrhla přesunout 

nevyužité finanční prostředky ve výši 119 150,00 Kč (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), 
  

b) k pokrytí návrhů na poskytnutí dotací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví – 

podoblasti Zdravotnictví navrhla přesunout nevyužité finanční prostředky ve výši  

230 000,00 Kč (viz příloha č. 5 tohoto materiálu). 

 

2)  Provedení přesunu finančních prostředků ve výši 143 000,00 Kč ze školské oblasti do 

oblasti kulturní.  

     Zdůvodnění: 

     Návrhy na poskytnutí dotací kulturní komisí ve 2. kole dotačního řízení na rok 2022 jsou 

vyšší než zůstatek finančních prostředků, které měla komise a následně RMH po 1. kole 

dotačního řízení na rok 2022. Kulturní a letopisecká komise na svém jednání dne 10. 5. 2022 

doporučila na pokrytí návrhů na poskytnutí dotací v kulturní oblasti přesunout nevyužité 

prostředky ze školské oblasti. RMH s tímto návrhem souhlasila. 

 

3) Navýšení finančních prostředků OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“, o 1 645 900,00 Kč  

na poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 000,00 Kč Nemocnici Havířov, 

příspěvkové organizaci (dále jen „Nemocnice“) na výstavbu mateřské školy v areálu 

Nemocnice (viz příloha č. 5 tohoto materiálu). 
 

     Zdůvodnění: 

Komise sociální a zdravotní na svém jednání dne 27. 4. 2022 doporučila a RMH návrh 

odsouhlasila, poskytnout Nemocnici dotaci ve výši 5 000 000,00 Kč z jiných finančních 

zdrojů (viz příloha č. 5 tohoto materiálu).  

Důvodem je nedostatek finančních prostředků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  

– podoblast zdravotnictví na pokrytí požadované částky.  
 

K pokrytí všech návrhů RMH, včetně návrhu na poskytnutí dotace Nemocnici ve výši 

5 000 000,00 Kč chybí ve výdajové části rozpočtu OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“    finanční 

prostředky ve výši 1 645 900,00 Kč. 



Příloha 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

Zastupitelstvo města Havířova 

Obecně závazná vyhláška města Havířova 

o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných 

akcí na území města Havířova 

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 20.06.2022 usnesením  

č.  …/26ZM/2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a d) a ustanovení § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Předmět  

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení:  

a) výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž 

nemusí být doba nočního klidu dodržována; 

b)  závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí, konaných 

na veřejném prostranství1 a v nezastřešených areálech, v zájmu zabezpečení veřejného pořádku 

ve městě. 

 

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

(1) Akcí se rozumí veřejnosti přístupné společenské, sportovní a kulturní akce, včetně 

tanečních zábav, diskoték, cirkusů a lunaparků. 

(2) Pořadatelem je právnická nebo fyzická osoba, která pořádá akci svým jménem a na svou 

odpovědnost.  

 

Čl. 3 

Doba nočního klidu 

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.2 

 

 
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
2 dle ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, 

že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou 

vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž 

je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“ 

 



Čl. 4 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 

 

(1)   Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu 

konání oslav příchodu nového roku. 

(2)   Na stanoveném graficky znázorněném území v příloze „Vymezené území“ této vyhlášky 

se z důvodu filmových projekcí v Letním kině doba nočního klidu zkracuje v měsíci 

červenci:  

a) každou noc v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 23:30 hodin;  

b) každou noc v pátek a v sobotu od 23:45 hodin.  

(3)   Na stanoveném graficky znázorněném území v příloze „Vymezené území“ této vyhlášky 

se z důvodu filmových projekcí v Letním kině doba nočního klidu zkracuje v měsíci srpnu:  

a) každou noc v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 23:15 hodin;  

b) každou noc v pátek a v sobotu od 23:45 hodin.  

(4)   Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 do 06:00 hodin v noci po dni konání tradiční 

celoměstské akce: 

a) amatérských kapel „Festiválek v Letním“ v měsíci červnu; 

b) „Půlnoční bohoslužba pod širým nebem“ dne 24.12. 

(5)  Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin ve dnech konání tradiční 

celoměstské akce „Havířovské slavnosti“ v měsíci září. 

(6)   Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 4 písm. a), b) a v odst. 

5 tohoto článku bude zveřejněna minimálně 5 dnů před datem konáním akce na 

internetových stránkách statutárního města Havířova www.havirov-city.cz (záložka 

„Volný čas“). 

 

Čl. 5 

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení akcí  

(1) Pořadatel je povinen uzpůsobit pořádání akce tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. 

(2) Pořadatel je povinen zajistit dostatečný počet členů pořadatelské služby starších 18 let, 

kteří musí být přítomni v průběhu konání celé akce a musí být viditelně označeni 

rozlišovací páskou s nápisem „POŘADATEL“. 

(3) Pořadatel je povinen písemně nebo e-mailem minimálně 5 dnů před datem konání akce 

informovat Městskou policii Havířov o datu konání akce a je-li pořadatelem právnická 

osoba, je pořadatel povinen sdělit i jméno a příjmení fyzické osoby, která za něj při 

pořádání akce jedná. 

http://www.havirov-city.cz/


(4) Fyzická osoba, která je pořadatelem nebo jedná za právnickou osobu, která akci pořádá, 

musí dosáhnout věku 18 let a musí být plně svéprávná. 

 

Čl. 6 

Účinnost 

(1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2016, o nočním 

klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území 

města Havířova ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2020, kterou se mění a doplňuje 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při 

pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova.   

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po 

dni jejího vyhlášení. 

Součástí obecně závazné vyhlášky je:  

Příloha „Vymezené území“ 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Bělica, MBA  

primátor města  

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek  

náměstek primátora  

 

 

 

 

 

 

Účinnost: 

 

      

 

 



Příloha 
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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) 

xxxxx 

xxxxx 

11.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 4730 k.ú. Havířov – město, orná 

půda, rozloha 3 076 m2,  

pozemek parc.č. 4657/2 k.ú. Havířov – město, 

rozloha 2 524 m2 

vlastník navrhovatel 

 

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.11.2018, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚP 

Havířov 

pozemky parc.č. 4730, 4657/2 se nachází v 

nezastavěném území, jsou součástí stabilizované 

plochy zemědělské - orná půda, trvalé travní 

porosty (Z) 

- třída ochrany ZPF II/BPEJ 6.43.00  (3 076 m2) 

- třída ochrany ZPF II/ BPEJ 6.43.10 (2 524 m2) 

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

zařadit pozemky do 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. 1 na pozemcích parc.č. 4730, 4657/2 k.ú. Havířov – město z důvodu ochrany 

zemědělského půdního fondu, kde jsou pozemky zemědělské půdy zařazeny do II. třídy 

ochrany. 

Dle Územního plánu Havířov úplného znění po změně č. 4 jsou pozemky součástí 

nezastavěného území a jsou zařazeny do stabilizované plochy zemědělské – orná půda, trvalé 

travní porosty (Z).  

Předmětné pozemky se nachází v území, kde je kultura zemědělské půdy zařazena do II. třídy 

ochrany. Podle ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu") je nutno 

pro nezemědělské účely použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a 

nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních 

pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov 

a zařízení. 

Dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 

odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany 

zemědělského půdního fondu.  
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V tomto případě návrh na vymezení nové zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných domů na 

zemědělské půdě s II. třídou ochrany nelze specifikovat za veřejný zájem, který převažuje nad 

veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.    

Pořizovatel dále upozorňuje na ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona, že cílem a úkolem 

územního plánování je nutno chránit volnou krajinu zbytky volné přírody na území obce. 

Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem již 

vymezené zastavitelné plochy. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné 

využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

pozemků. Hlavní zásadou při vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou požadavky na ochranu 

architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní 

urbanistický a stavební vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním z cílů a úkolů územního 

plánování je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 

včetně urbanistického a architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro 

hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 

nezastavitelných pozemků. Z toho vyplývá, že zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na 

potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť by navazovaly na soustředěnou stávající 

zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 

atraktivnost pro stávající zástavbu. 

Dostatečné a optimální množství zastavitelných ploch je řešeno vydanou změnou územního 

plánu a další zastavitelné plochy budou prověřeny v následné změně územního plánu, 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, avšak mimo 

pozemků, kde je kultura zemědělské půdy zařazena do I. a II. třídy ochrany.   

Pozemek parc.č. 4657/2 se nachází ve vymezeném významném krajinném prvku ze zákona, 

dále pozemkem prochází stávající trasa přivaděče ostravského oblastního vodovodu a  

středotlaký plynovod. Pozemkem parc.č. 4730 prochází stávající trasa řadu pitné vody.      

 

Pozn. 

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

z aktuálních územně analytických podkladů. 

2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného území 

a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 Hodnotícího 

listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je uveden taxativní 

výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. Dále je nutno také 

uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit 

pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

 

Vysvětlivky, seznam zkratek: 

ÚP - územní plán 

SZ - stavební zákon 

KN - katastr nemovitostí 

ZPF -  zemědělský půdní fond 

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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snímek z katastrální mapy 

 

 

 
 

 

 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 
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letecký snímek  
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orientační vymezení pozemku 
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Hodnotící list lokalita č. 2 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu Havířov 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 

1. Základní údaje  

1.1.Navrhovatel: 

(jméno, adresa) 

xxxx 

xxxx   

11.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku) 

pozemek parc.č. 16 k.ú. Prostřední Suchá, zahrada, 

rozloha 2 119 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. 16 se nachází v zastavěném 

území, je součástí stabilizované plochy zemědělské 

– zahrady (ZZ) 

 

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

zařadit pozemek do plochy smíšené výrobní (VS) 

 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem 

§ 46 odst. 2, 3 SZ 

 

Funkční složka (oblast) 

- obecná kritéria posouzení 

Hodnocení  Pozitiva    

(kladné 

+) 

Negativa  

(záporné 

-) 

2.1. Urbanismus 

- charakter zástavby 

- pokračování souvislé 

  zástavby 

 

 

- pozemek je součástí zastavěného území, 

nachází se v k.ú. Prostřední Suchá ve 

stabilizované ploše zemědělské – zahrady (ZZ) 

- jedná se o území, kde především převažuje 

smíšená výrobní funkce podél silnice III/475 ul. 

Dělnická a ul. Stará  

 

+ 

 

 

 

+ 

2.2. Dopravní infrastruktura 

- zpevněná příjezdová  

  komunikace 

 

- příjezd k pozemku zabezpečen po stávající 

účelové komunikaci z ul. Stará 

 

+ 

2.3. Technická 

infrastruktura 

- elektřina 

- voda 

- kanalizace 

 

 

- napojení na stávající vedení 

- napojení na stávající vodovod  

- napojení na stávající kanalizační sít 

 

 

+ 

+ 

+ 

2.4. Majetkové vztahy 

- příjezdová komunikace 

 

- okolní parcely - ostatní 

 

-vlastník účelové komunikace – statutární město 

Havířov  

- vlastník sousedních parcel - z části navrhovatel, 

z části soukromé nebo právnické osoby  

 

+ 

 

 

+/ - 
 

3. Stanovisko pořizovatele 

§ 46 odst. 3 SZ 
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Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v lokalitě 

č. 2 na pozemku parc.č. 16 k.ú. Prostřední Suchá a z efektivního a hospodárného důvodu 

prověřit předložený návrh na změnu územního plánu v rámci řešení Změny č. 6 Územního plánu 

Havířov, která je pořizována na základě schválené Zprávy o uplatňování územního plánu 

Havířov za období 04/2018 – 04/2022 zastupitelstvem města.  

Dle Územního plánu Havířov úplného znění po změně č. 4 se pozemek parc.č. 16 k.ú. Prostřední 

Suchá nachází v zastavěném území a je součástí stabilizované plochy zemědělské – zahrady 

(ZZ). 

Pozemek v dané lokalitě se nachází v území, kde především převažuje smíšená výrobní funkce 

podél silnice III/475 ul. Dělnické. V dané lokalitě se nachází několik staveb, které provozují 

výrobní či podnikatelskou činnost nebo službu. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější využít 

předmětný pozemek pro podobnou výrobní činnost nebo službu než samotné využití zahrady 

pro pěstování zemědělských plodin a nebo výstavby rodinného domu, kdy vymezená plocha ZZ 

tuto možnost ve využiti přípustném za určitých podmínek připouští.  

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

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

projednané zprávy o vyhodnocení územního plánu, kterou pořizovatel předloží zastupitelstvu 

města. Z těchto důvodů doporučujeme možnost prověřit předložený návrh na změnu územního 

plánu v rámci řešení návrhu Změny č. 6 Územního plánu Havířov. 

 

Pozn. 

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

z aktuálních územně analytických podkladů. 

 

Vysvětlivky, seznam zkratek: 

ÚP - územní plán 

SZ - stavební zákon 

KN - katastr nemovitostí 

+, –            pozitiva (kladná+) – územně přijatelná podmínka nebo jev pro rozvoj území 

                  negativa (záporné -) – územně limitující podmínka nebo jev pro rozvoj území 

                  (a to i např. z hlediska neefektivních vyvolaných investic z veřejných prostředků  

                  nebo např. z hlediska životního prostředí apod.) 
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snímek z katastrální mapy 

 

 

 

 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 
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letecký snímek  

 

 

orientační vymezení pozemku 

 



  Příloha  

Zpráva o průběhu valné hromady konané dne 4. května 2021 

 

Dne 4. května 2022 od 10:00 hod. se na adrese Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, konala 

valná hromada společnosti ENVEZ, a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, 

IČO 073 342 14 (dále jen „Společnost“). 
  

Jednání valné hromady Společnosti (dále jen „valná hromada“) se uskutečnilo v souladu 

s navrženým programem valné hromady. 

 

Body programu valné hromady:  
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady 

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 
2021 

3. Schválení koncepce podnikatelské činnosti 
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 

5. Rozhodnutí o návrhu na úhradu ztráty za rok 2021 

6. Schválení rozpočtu na rok 2022 a rok 2023   

7. Různé  
 

Hlasování na valné hromadě za akcionáře statutární město Havířov proběhlo v souladu 

s usnesením Rady města Havířova č. 4233/84RM/2022 ze dne 2.5.2022.  

 

k bodu 1 programu:  

Jednání valné hromady zahájil člen představenstva Společnosti , který 
konstatoval, že jsou přítomni zástupci všech akcionářů Společnosti. 
Člen představenstva Společnosti  dále konstatoval, že valná hromada nebyla 
svolána řádně. K tomuto konstatování všichni přítomní akcionáři prostřednictvím svých 
zástupců výslovně souhlasili se způsobem svolání valné hromady, jak umožňují Stanovy.  
Valná hromada byla usnášení schopná.  
Bylo zvoleno složení orgánů valné hromady:  
předseda valné hromady –  

zapisovatel –  

skrutátor –  

ověřovatel zápisu –  

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
   

k bodu 2 programu:  

Valná hromada vzala na vědomí Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a 
o stavu jejího majetku za rok 2021 ve smyslu Přílohy č. 1 (Vč. Zprávy dozorčí rady za rok 
2021) 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 
k bodu 3 programu: 

Valná hromada schválila Koncepci podnikatelské činnosti ve smyslu Přílohy č. 2. 
Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 



k bodu 4 programu: 

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve smyslu Přílohy č. 3 (včetně 
zprávy o vztazích).   
Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 
k bodu 5 programu: 

Valná hromada schválila úhradu ztráty Společnosti za rok 2021 ve výši  Kč 
převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let ve smyslu Přílohy č. 4. 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 

k bodu 6 programu:  

Valná hromada schválila roční rozpočet na rok 2022 a rok 2023 ve smyslu přílohy č. 5 (roční 
rozpočet na rok 2022 a rok 2023). 
Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 

k bodu 7 programu:  

Nebyly předloženy žádné návrhy k projednání, předseda valné hromady poděkoval za účast a 
valnou hromadu v 11:00 hod. ukončil. 
 

Zprávu sepsal: , náměstek primátora  
 



  Příloha  

Zpráva o průběhu valné hromady konané dne 3. června 2022 
 

Dne 3. června 2022 se konala valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem 
Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále jen „společnost“). 
  

Jednání valné hromady zahájil , který konstatoval, že jsou přítomni 
akcionáři, kteří vlastní celkem 146 ks akcií, což představuje 100 % z celkového počtu.  
Valná hromada byla usnášení schopná.  
Jednání valné hromady se uskutečnilo v souladu s navrženým programem valné hromady. 
Body programu valné hromady:  
1 Zahájení 
2 Volba orgánů valné hromady 

3 Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku společnosti, podnikatelský záměr r. 2022 

4 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně zprávy auditora 

5 Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku 

6 Schválení auditora pro rok 2022 

7 Odvolání členů představenstva a dozorčí rady, volba členů představenstva a dozorčí rady 

8 Závěr 
 

Hlasování na valné hromadě za akcionáře statutární město Havířov v bodech 2, 3, 4 a 6 proběhlo 
v souladu s usnesením Rady města Havířova č. 4296/85RM/2022 ze dne 23.5.2022. 

Hlasování na valné hromadě za akcionáře statutární město Havířov v bodech 5 a 7 proběhlo 
s ohledem na návrhy akcionářů a z těchto návrhů získané informace.  

   

k bodu 2 programu:  

Bylo zvoleno složení orgánů valné hromady:  
předseda valné hromady:  (advokát) 

zapisovatelka:  

skrutátoři: ,   

ověřovatelé zápisu: ,  

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů 

 

k bodu 3 programu: 

Místopředseda představenstva přednesl závěry ze zprávy představenstva o činnosti a stavu 

majetku společnosti. Podnikatelský záměr r. 2022 

Bez hlasování, vzato na vědomí.  
 

k bodu 4 programu:  

Člen dozorčí rady seznámil přítomné akcionáře o průběhu a způsobu kontrolní činnosti dozorčí 
rady za rok 2021 a přednesl stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce roku 2021, v následujícím 
znění: Při přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku 
nebyly shledány závady. Na základě této skutečnosti a s ohledem k přihlédnutí k výroku 
auditora dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku společnosti 
a návrh na rozdělení vytvořeného zisku za rok 2021. 
Bez hlasování, vzato na vědomí. 
k bodu 5 programu: 

Ekonomka společnosti paní  informovala všechny přítomné akcionáře o 
dosažených ekonomických výsledcích v roce 2021 a následně proběhlo hlasování o schválení 
roční účetní závěrky za rok 2021.  



Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 

Dále bylo přistoupeno k představení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, který zněl: 
Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit rozdělení zisku za rok 2021 následovně: 
celkový hospodářský výsledek činí 1.856.392,10 Kč a představenstvo navrhuje jej rozdělit: 
- na výplatu dividend: 438.000,00 Kč (což činí 3.000,00 Kč na akcii) 

- na výplatu tantiém: 438.000,00 Kč 

- nerozdělený zisk: 980.392,10 Kč 
 

K tomuto bodu programu byl dne 20.5.2022 podán Návrh dozorčí rady ve znění: Na základě 
zjištěných skutečností o šetření právních jednání  valná hromada 
pozastavuje rozhodnutí o vyplacení tantiém a dividend za rok 2021 do doby, než bude 
vyjasněna pochybnost, zdali  společnosti Depos Horní Suchá, a.s. 
jednali s péčí řádného hospodáře, to je s nezbytnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí. 
Na základě shody všech akcionářů bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu, jehož obsahem 
bylo rozhodnutí celkový hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 1.856.392,10 Kč evidovat 
jako nerozdělený zisk.  
Vyvolána rozprava 

Závěry z rozpravy: 

Vyjádření zástupce akcionáře statutární město Havířov pana , v tomto 

znění:  
Akcionář statutární město Havířov tento návrh podpoří. Shodneme na tom, že jednáním . 

 je dnes společnost bez ředitele. S tím souvisí i odvolání původního ředitele, kterým 
byl pan , a to k 12.4.2022. K této věci mám tyto dotazy:  

1. Předpokládám, že panu  bylo vyplaceno odstupné. O jakou konkrétní 
částku se jednalo?  

2. Jaký konkrétní vliv měla tato částka na finanční hospodaření firmy?  

3. Zaregistroval jsem, že představenstvo společnosti zadalo zpracování právní analýzy u 

nezávislé právní společnosti v otázce, zda pan  nepřekročil 
svou pravomoc. Zda postupoval s péčí řádného hospodáře a zda svým jednáním 
nezpůsobil škodu. Připomínám, že členové představenstva ručí svým majetkem, a to po 

dobu 3 let od ukončení své funkce, je tomu tak? 

Zástupce akcionáře statutárního města Havířov na závěr konstatoval, že tedy nezbývá než 
vyčkat, jak odborné právní posouzení dopadne a na základě výsledku bude postupováno dál. 
Bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu ve znění: celkový hospodářský výsledek za rok 
2021 ve výši 1.856.392,10 Kč evidovat jako nerozdělený zisk. 
Výsledek hlasování: pro 71 % hlasů, zdrželo 29 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
Návrh byl přijat. 
Pokračování rozpravy 

Závěry z pokračování rozpravy: 

1. Rozdíl mezi odměnami pro členy statutárních orgánů a tantiémami 
A. odměny dle čl. 19 odst. 1 Stanov  

- roční odměny, vypláceny měsíčně ve výši 1/12 roční částky 

  



B. tantiémy, dle původního návrhu ve výši 438.000,00 Kč  
2.  odměnu dle Stanov s ohledem na střet zájmů nepobíral –  obce 

nemůže pobírat ani odměny za členství, ani tantiémy, byla mu vyplácena pouze roční 
náhrada nákladů. 

3. Pan  obdržel  svého průměrného platu jako odstupné a 

 z konkurenční doložky. Z důvodu nejistotu v otázce oprávněnosti zveřejnění 
konkrétní částky, tato konkrétní částka sdělena nebyla.  

4. Vyplacení těchto finančních prostředků se v této částce promítne jako mzdové náklady 
za tento rok 

Rozprava byla ukončena s ohledem na skutečnost, že se valná hromada sešla za účelem 
schválení hospodaření za rok 2021 a výše uvedená problematika je otázkou hospodaření roku 
2022. 

 

k bodu 6 programu: 

Pro provedení auditu účetní závěrky pro rok 2022 byl schválen auditor , 
č. oprávnění , se sídlem . 
Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 

k bodu 7 programu: 

Ve věci Odvolání členů představenstva a dozorčí rady, volba členů představenstva a dozorčí 
rady byly připojeny tyto materiály: 
 

1. Návrh akcionáře společnosti AWT Rekultivace a.s. ze dne 2.5.2022 (dále jen „Návrh 1“) 
2. Návrh akcionáře město Petřvald 18.5.2022 (dále jen „Návrh 2“) 
3. Návrh akcionáře obec Těrlicko (dále jen „Návrh 3“) předložen na jednání valné hromady 

 

S ohledem na dotaz zástupce akcionáře města Horní Suchá na možnost jmenovitého odvolávání 
a jmenování členů představenstva a dozorčí rady předseda valné hromady tento podnět 
nevnímal jako problém. 
 

Odůvodnění Návrhu 3:  

- volbou člena představenstva navrženého společností AWT Rekultivace a.s., který je 
zároveň zaměstnancem této společnosti, může dojít ke střetu zájmů a hrozí porušení 
zákona o veřejných zakázkách  

- společnost AWT Rekultivace a.s. v současné době provozuje skládku odpadů, jedná se 
o stejný obor podnikání jako má společnost Depos Horní Suchá, a.s. a prostřednictvím 
získávání informací a přetahování zákazníků může docházet k poškozování společnosti 
Depos Horní Suchá, a.s. 

Na to reagoval zástupce akcionáře AWT Rekultivace a.s. takto: 
- společnost AWT Rekultivace a.s. se zabývá odlišným druhem odpadu než společnost 

Depos Horní Suchá, a.s. 
- navrhovaný člen představenstva za AWT Rekultivace a.s. je zaměstnanec společnosti a 

dle zákona není ve střetu zájmů 

 

Hlasování o Návrhu 3: 
a) odvolání člena dozorčí rady  



Výsledek hlasování: pro 12 % hlasů, zdrželo 60 % hlasů, proti 28 % hlasů. 
Bod a) návrhu nebyl přijat. 
 

b) volba člena dozorčí rady  

Výsledek hlasování: pro 12 % hlasů, zdrželo 88 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
Bod b) návrhu nebyl přijat. 
 

c) volba člena představenstva  

- nedošlo k hlasování a bod byl přeskočen s odůvodněním:  je aktuálně stále 
členem dozorčí rady  
 

Hlasování o Návrhu 2: 
 

Vyvolána rozprava 

Závěry z rozpravy před hlasováním:  

Návrh akcionáře města Petřvald pro jednání VH ze dne 18.5.2022, ve kterém je navrhováno 
odvolání člena představenstva společnosti , zvolení členem 
představenstva  a potvrzení ve funkci člena představenstva  

, je projednán v bodě 7 programu, přestože byl navrhován k bodu 2 programu, a to 

s ohledem, že je zřejmé, že se v návrhu jedná o orgány společnosti, nikoli orgány valné 
hromady. 

 

a) odvolání člena představenstva  

 

Vyvolána rozprava 

Závěry z rozpravy před hlasováním:  
 z funkce  společnosti ke dni 30.5.2022 

odstoupil. Odstoupení je platné v okamžiku, kdy takto učinil. Účinné je odstoupení v okamžiku, 
kdy jej vzal na vědomí orgán, který jej do funkce zvolil = valná hromada společnosti  
Bez hlasování, VH vzala na vědomí odstoupení  z funkce  

 společnosti Depos Horní Suchá, a.s.  
 

b) volba člena představenstva  

Výsledek hlasování: pro 75 % hlasů, zdrželo 13 % hlasů, proti 12 % hlasů. 
Bod b) návrhu byl přijat. 
 

c) potvrzení ve funkci člena představenstva  

Výsledek hlasování: pro 47 % hlasů, zdrželo 53 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
Bod c) návrhu nebyl přijat. 
 

Hlasování o Návrhu 1: 

 

I. Odvolání členů představenstva: 
a)  

Výsledek hlasování: pro 28 % hlasů, zdrželo 47 % hlasů, proti 25 % hlasů. 
Bod a) návrhu nebyl přijat. 
 

b)  

Výsledek hlasování: pro 44 % hlasů, zdrželo 44 % hlasů, proti 12 % hlasů. 
Bod b) návrhu nebyl přijat. 



 

c)  

S ohledem na předchozí závěr bez hlasování 
 

II. odvolání členů dozorčí rady 

a)  

Výsledek hlasování: pro 56 % hlasů, zdrželo 44 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
Bod a) návrhu byl přijat. 
 

b)  

Výsledek hlasování: pro 61 % hlasů, zdrželo 39 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
Bod b) návrhu byl přijat. 
 

III. volba členů představenstva 

a)  

S ohledem na předchozí výsledek hlasování nyní bez hlasování 
 

b)  

Výsledek hlasování: pro 55 % hlasů, zdrželo 45 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
Bod b) návrhu byl přijat. 
 

Vyvolána rozprava 

Závěry z rozpravy:  

6členné představenstvo společnosti má aktuálně 7 členů, všichni akcionáři souhlasí s tím, aby 
znovu proběhlo hlasování o  a  

 

a) odvolání  z představenstva 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 

b) jmenování  členem dozorčí rady 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 

c) Jmenování  členem dozorčí rady 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 

Vyvolána rozprava 

Závěry z rozpravy: 

Představenstvo společnosti má nyní (správně) 6 členů. 
Dozorčí rada společnosti má nyní (správně) 3 členy. 
 

k bodu 8 programu:  

Na závěr  poděkoval všem akcionářům za účast a ukončil jednání valné 
hromady.  

 

 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 
právních služeb MMH. 
 

Zprávu sepsal: , člen Zastupitelstva města Havířova. 
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POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

Představenstvo akciové společnosti  

CEVYKO a.s., 

se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov IČ: 085 99 254 (dále jen CEVYKO a.s.) 

svolává v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č.90/2012 Sb. (dále jen ZOK) 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

která se bude konat dne 22. června 2022, od 10:00 hod.,  

ve společné notářské kanceláři  notářů 

se sídlem na adrese   

 

POŘAD JEDNÁNÍ: 
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.  
2. Volba orgánů valné hromady. 
3. Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 

27.000.000,-Kč, upsáním nových akcií určenými zájemci. 
4. Rozhodnutí o změně stanov. 
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti CEVYKO a.s. a o stavu jejího majetku za účetní 

období roku 2021, přednesení údajů z řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s. za rok 2021. 

Přednesení návrhu na úhradu ztráty za rok 2021.  

6. Zprávy o vztazích za účetní období roku 2021 dle ust. § 82 ZOK, přednesení závěrů ke zprávě o vztazích 
za účetní období roku 2021.  

7. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2021, vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce 
společnosti CEVYKO a.s. za rok 2021 a k přezkoumanému návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 
2021. Informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2021 zpracované dle ust. 
§ 82 ZOK a stanovisko ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2021. 

8. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti CEVYKO a.s. za rok 2021. 

9. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021. 

10. Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy představenstva v souvislosti s jejich účastí na 
jednáních představenstva společnosti. 

11. Rozhodnutí o určení výše finančního plnění pro členy dozorčí rady v souvislosti s jejich účastí na jednáních 

dozorčí rady společnosti. 
12. Závěr 

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen registrace) bude probíhat dne 22. 06. 2022, od 09:45 hod., 

v místě konání valné hromady. Akcionář (fyzická osoba) - předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Člen 
statutárního orgánu akcionáře (právnické osoby), předloží při prezenci vedle svého platného průkazu 
totožnosti i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku ve smyslu ust. § 1 zákona č. 
304/2013 Sb. (zejména výpis z obchodního rejstříku, výpis ze spolkového rejstříku) vedeného příslušným 
rejstříkovým soudem (ne starší 3 měsíců před datem konání valné hromady). Těmito výpisy je povinen se 
prokázat i zmocněnec právnické osoby jednající na základě plné moci. Osoba jednající za akcionáře, který je 
městem (resp. statutárním městem) předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i usnesení 
zastupitelstva města přijatého dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, o její delegaci, 
jakožto zástupce města, na valnou hromadu společnosti.  Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, 
musí se zmocněnec prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda 
byla udělena pro zastoupení jen na jedné valné hromadě, nebo na více valných hromadách v určitém období.   

Způsob hlasování: Hlasování na valné hromadě je veřejné. Akcionáři hlasují zvednutím ruky. S každou akcií 
na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, vydanou společností - je spojen 1 hlas. 

Uplatňování návrhů a protinávrhů k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady upravuje ust. 

§ 361 až § 363 ZOK. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu představenstva a teprve, pokud 
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návrh představenstva nebude valnou hromadou schválen, hlasuje se následně o protinávrzích akcionářů, 
v pořadí, v jakém byly uplatněny.  

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění: 

Bod 2: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu, 
které navrhne představenstvo na jednání valné hromady.  

Valná hromada v souladu s ust. § 422 odst. 2 ZOK určuje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání 
hlasů.   

Zdůvodnění: Návrh vychází z ust. § 422 ZOK, jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady.  
Představenstvo upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady až na 
řádné valné hromadě pro případ, že by některá z osob, pokud by byla uvedena již v pozvánce na valnou 
hromadu, se nemohla fakticky účastnit jednání valné hromady. Podle ust. § 422 odst. 2 ZOK může valná 
hromada rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh 
valné hromady. 

Bod 3: Návrh usnesení: Valná hromada v souladu s ust. § 475 ZOK rozhoduje o zvýšení základního kapitálu 
společnosti CEVYKO a.s. upsáním nových akcií určenými zájemci takto:  

Návrh usnesení: Valná hromada v souladu s ust. § 475 ZOK rozhoduje o zvýšení základního kapitálu 
společnosti CEVYKO a.s. upsáním nových akcií určenými zájemci takto:  

I. Hodnota zvýšení základního kapitálu 

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 27.000.000,- Kč upsáním nových akcií, a to 
z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 29.000.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu, která činí 
56.000.000,-Kč.    

Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku 27.000.000,-Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, se 
nepřipouští.  

II. Upisované akcie 

Základní kapitál společnosti CEVYKO a.s. se zvyšuje upsáním těchto listinných akcií: 

počet upisovaných akcií celkem:     27.000 ks,  

jmenovitá hodnota každé upisované akcie:   1.000,- Kč,  
úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:  27.000.000,-Kč,            
forma upisovaných akcií:     na jméno,   

které společnost CEVYKO a.s. vydá jako listinné akcie ve smyslu ust. § 256 odst. 5 ZOK (dále jen Akcie). 

Na zvýšení základního kapitálu nejsou upisovány a vydávány akcie různých druhů. 

III. Emisní kurs upisovaných akcií 

Emisní kurs každé upisované Akcie činí:   1.000,-Kč 

Úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií činí:  27.000.000,-Kč 

Emisní kurs všech upisovaných Akcií se v celém rozsahu splácí výlučně peněžitými vklady ve smyslu ust. § 

15 ZOK určených zájemců specifikovaných pod bodem V. usnesení. 

IV. Přednostní právo na upisování akcií 

Nové Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, neboť 
všichni akcionáři společnosti CEVYKO a.s. se v souladu s ust. § 490 odst. 2 a odst. 3 ZOK vzdali svého 
přednostního práva akcionářů na upsání nových Akcií obsaženého v ust. § 484 a násl. ZOK, upisovaných ke 
zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. v souladu s tímto usnesením. 
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V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií 

Určuje se, že všech 27.000 ks nových Akcií specifikovaných pod bodem II. usnesení bude nabídnuto k upsání 
pouze určeným zájemcům, kterými jsou tito akcionáři společnosti CEVYKO a.s.: 

a) statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město, IČ: 002 97 488 (dále jen 
statutární město Havířov), kterému společnost CEVYKO a.s. nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve 
smyslu ust. § 479 ZOK upsalo celkem 9.450 ks Akcií specifikovaných pod bodem II. usnesení, v úhrnné 
jmenovité hodnotě 9.450.000,-Kč (při jmenovité hodnotě každé upisované Akcie ve výši 1.000,-Kč), za 
emisní kurs všech jím upisovaných Akcií v úhrnné výši  9.450.000,-Kč (při emisním kursu každé 
upisované Akcie ve výši 1.000,-Kč),  

b) obchodní společnost ASOMPO, a.s., se sídlem č.p. 194, 742 72 Životice u Nového Jičína, IČ 258 72 826 

(dále jen ASOMPO, a.s.), které společnost CEVYKO a.s. nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu 
ust. § 479 ZOK upsala celkem 9.450 ks Akcií specifikovaných pod bodem II. usnesení, v úhrnné 
jmenovité hodnotě  9.450.000,-Kč (při jmenovité hodnotě každé upisované Akcie ve výši 1.000,-Kč), 
za emisní kurs všech jí upisovaných Akcií v úhrnné výši  9.450.000,-Kč (při emisním kursu každé 
upisované Akcie ve výši 1.000,-Kč),   

c) Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z. s., se sídlem Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová, IČ: 
083 75 437 (dále jen Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s.), kterému společnost CEVYKO 
a.s. nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 ZOK upsal celkem 8.100 ks Akcií 
specifikovaných pod bodem II. usnesení, v úhrnné jmenovité hodnotě 8.100.000,-Kč (při jmenovité 
hodnotě každé upisované Akcie ve výši 1.000,-Kč), za emisní kurs všech jím upisovaných Akcií v úhrnné 
výši  8.100.000,-Kč (při emisním kursu každé upisované Akcie ve výši 1.000,-Kč). 

VI. Způsob upsání nových Akcií a peněžité vklady určených zájemců  

Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry, ani dohodou všech 
akcionářů podle ust. § 491 ZOK.  

Určuje se, že všechny nové Akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. budou 
upsány výlučně smlouvou o upsání akcií uzavřenou dle ust. § 479 ZOK  mezi společností CEVYKO a.s., straně 
jedné a určenými zájemci uvedenými pod bodem V. usnesení, jakožto upisovateli, na straně druhé, podle 
které: 

- statutární město Havířov na zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. upíše celkem 9.450 
ks Akcií v souladu s bodem V. písm. a) usnesení a zaváže se splatit jejich emisní kurs v úhrnné výši 
9.450.000,-Kč svým peněžitým vkladem ve výši 9.450.000,-Kč, ve lhůtě a způsobem stanovenými pod 
bodem VIII. usnesení, za účelem zvýšení své účasti ve společnosti CEVYKO a.s. ve smyslu ust. § 15 
ZOK, 

- obchodní společnost ASOMPO, a.s. na zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. upíše 
celkem 9.450 ks Akcií v souladu s bodem V. písm. b) usnesení a zaváže se splatit jejich emisní kurs 
v úhrnné výši 9.450.000,-Kč svým peněžitým vkladem ve výši 9.450.000,-Kč, ve lhůtě a způsobem 
stanovenými pod bodem VIII. usnesení, za účelem zvýšení své účasti ve společnosti CEVYKO a.s. ve 
smyslu ust. § 15 ZOK, 

- Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. na zvýšení základního kapitálu společnosti 
CEVYKO a.s. upíše celkem 8.100 ks Akcií v souladu s bodem V. písm. c) usnesení a zaváže se splatit 
jejich emisní kurs v úhrnné výši 8.100.000,-Kč svým peněžitým vkladem ve výši 8.100.000,-Kč, ve 
lhůtě a způsobem stanovenými pod bodem VIII. usnesení, za účelem zvýšení své účasti ve 
společnosti CEVYKO a.s. ve smyslu ust. § 15 ZOK. 
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VII. Upisovací lhůta 

Určení zájemci mohou upsat všech 27.000 ks nových Akcií specifikovaných pod bodem II. usnesení, 
upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s., pouze do konce upisovací lhůty, jejíž 
délka je stanovena ode dne 22. 06. 2022 (včetně)  - do dne 30. 09. 2022 (dále jen upisovací lhůta).   

Společnost CEVYKO a.s. první den upisovací lhůty doručí všem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy 
o upsání akcií, opatřený úředně ověřeným podpisem osob členů představenstva oprávněných zastupovat 
společnost CEVYKO a.s., jenž bude mít náležitosti stanovené v ust. § 479 ZOK a v tomto usnesení.    

Upsáním Akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií dle ust. § 479 ZOK a v souladu s tímto 
usnesením, mezi společností CEVYKO a.s., na straně jedné a určenými zájemci uvedenými bod bodem V. 
usnesení, jakožto upisovateli, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků tak, aby 
takto podepsaná smlouva o upsání akcií byla doručena do sídla společnosti CEVYKO a.s. a uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v účinném znění - do konce 

upisovací lhůty stanovené pod bodem VII. usnesení (tj. do dne 30. 09. 2022). Smlouva o upsání akcií uzavřená 
v upisovací lhůtě mezi společností CEVYKO a.s., na straně jedné a určenými zájemci uvedenými pod bodem 
V. usnesení, jakožto upisovateli, na straně druhé, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v účinném znění.   

VIII. Lhůta splacení emisního kursu nových Akcií a bankovní účet pro splacení emisního kurzu Akcií 

Každý upisovatel je povinen do dne 31. 03. 2023 splatit v celé výši emisní kurs všech jím upsaných Akcií, z 
něhož část alespoň ve výši 30% emisního kursu všech jím upsaných Akcií, je každý upisovatel povinen splatit 
již do dne 30. 09. 2022. 

Upisovatel - statutární město Havířov je povinen do dne 31. 03. 2023 splatit svým peněžitým vkladem celý 
emisní kurs všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 9.450.000,-Kč, z něhož část ve výši nejméně 2.835.000,-
Kč (odpovídající alespoň 30% emisního kursu všech jím uspaných Akcií), je upisovatel povinen splatit již do 
dne 30. 09. 2022.   

Upisovatel – společnost ASOMPO, a.s. je povinen do dne 31. 03. 2023 splatit svým peněžitým vkladem celý 
emisní kurs všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 9.450.000,-Kč, z něhož část ve výši nejméně 2.835.000,-
Kč (odpovídající alespoň 30% emisního kursu všech jím uspaných Akcií), je upisovatel povinen splatit již do 
dne 30. 09. 2022.   

Upisovatel – právnická osoba Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s., je povinen do dne 31. 03. 
2023 splatit svým peněžitým vkladem celý emisní kurs všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 8.100.000,-
Kč, z něhož část ve výši nejméně 2.430.000,-Kč (odpovídající alespoň 30% emisního kursu všech jím 
uspaných Akcií), je upisovatel povinen splatit již do dne 30. 09. 2022. 

Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií bezhotovostním způsobem - převodem 
finančních prostředků ve výši jeho peněžitého vkladu na bankovní účet společnosti CEVYKO a.s., číslo účtu 
115-9942750287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pod variabilním symbolem, kterým je IČO 
příslušného upisovatele a se zprávou pro příjemce – „vklad do základního kapitálu“.   

Upisovatel splní svou vkladovou povinnost, spočívající ve splacení emisního kursu jím upsaných Akcií, 
okamžikem připsání finančních prostředků ve výši jeho peněžitého vkladu na bankovní účet společnosti 
CEVYKO a.s., specifikovaný shora v tomto bodu VIII. usnesení. 
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IX. Účinky zvýšení základního kapitálu 

Účinky zvýšení základního kapitálu nastanou podle ust. § 464 odst. 1 ZOK okamžikem zápisu nové výše 
základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před zápisem nové výše základního kapitálu společnosti 
CEVYKO a.s. do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30% emisního kursu všech 27.000 ks 
upsaných Akcií. Představenstvo společnosti CEVYKO a.s. podá návrh na zápis nové výše jejího základního 
kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání všech 27.000 ks  Akcií a po splacení 
alespoň 30% jejich emisního kursu.  

Odůvodnění:  Všichni akcionáři společnosti se akcionářskou smlouvou zavázali, že v období od 2020 do 2023 
postupně vloží do základního kapitálu společnosti své peněžité vklady v úhrnné výši 90.000.000,-Kč. Pro rok 

2022 se akcionáři zavázali upsat akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 27.000.000,-Kč, v poměru jak 
je uvedeno pod bodem V. návrhu usnesení a jejich emisní kurs splatit svými peněžitými vklady v úhrnné výši 
27.000.000,-Kč.     

Z důvodu zajištění koordinovaného postupu budou všichni akcionáři upisovat nové akcie smlouvou o upsání 
akcií, uzavřenou podle ust. § 479 ZOK mezi společností CEVYKO a.s., na straně jedné a všemi akcionáři, jako 
předem určenými zájemci o upsání akcií, na straně druhé.  Pro použití tohoto postupu zákon vyžaduje, aby 
se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií ještě před hlasováním o zvýšení 
základního kapitálu, svým prohlášením dle ust. § 490 ZOK učiněným na této valné hromadě.  

Návrh usnesení nově prodlužuje lhůtu pro splácení celého emisního kursu upsaných akcií do dne 31. 03. 

2023 s tím, že každý upisovatel je povinen z celkového emisního kursu jím uspaných akcií splatit část alespoň 
ve výši 30%, již do dne 30. 09. 2022. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií je navržena tak, aby byl celý 
emisní kurs upsaných akcií splacen s dostatečným předstihem ještě před konáním další valné hromady, 
které má do konce června 2023 rozhodnout o zvýšení základního kapitálu o částku 36.000.000,-Kč a aby se 

splatnost emisního kursu akcií upisovaných v souladu s tímto navrženým usnesením, nedotkla plnění 
závazků akcionářů rozhodnout na příští valné hromadě, konané do konce června 2023, o dalším zvýšení 
základního kapitálu v souladu s akcionářskou smlouvou. Prodloužení lhůty pro splacení emisního kursu akcií 
poskytuje možnost všem akcionářům, v období mezi dvěma valnými hromadami, které budou rozhodovat 

o zvýšení základního kapitálu, optimalizovat svoje cash flow.  

S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva, všechny nově upisované akcie jsou 
stejného druhu. Podle stanov společnosti CEVYKO a.s. je převoditelnost akcií na jméno omezena souhlasem 
valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů.        

Bod 4: Změna stanov 

Valná hromada v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK rozhoduje o změně stanov takto:    

V čl. 8 „Předmět podnikání společnosti“ se v první odrážce textu mění a upřesňuje jeho obsah tak, že se k 

předmětu podnikání pod názvem: „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona“, doplňuje na něj navazující text tohoto znění: „ …, v těchto oborech činností:  

a) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

c) testování, měření, analýzy a kontroly 

d) poskytování technických služeb“    

V čl. 20 „Postavení a působnost představenstva“ se doplňují nové odstavce 7 až 10, v tomto znění: 

Odst. 7: Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném v ust. § 441 ZOK, 
neurčí-li tyto stanovy jinak.   



6 

 

Odst. 8: Člen představenstva může být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo 
obdobným předmětem činnosti, jaký vykonává společnost CEVYKO a.s., nebo osobou v obdobném postavení, 
je li tato jiná právnická osoba ovládána některým z akcionářů společnosti CEVYKO a.s. K výkonu činnosti člena 
představenstva podle čl. 20 odst. 8 Stanov se nevyžaduje souhlas dozorčí rady, ani jiného orgánu společnosti 
a člen představenstva tuto činnost zakázánu nemá. Tím však není dotčena povinnost člena statutárního 
orgánu jednat v souladu s pravidly proti střetu zájmů zakotvenými v ust. § 54 a násl. ZOK, v zájmu a s náležitou 
loajalitu vůči společnosti CEVYKO a.s.  

Odst. 9: Člen představenstva nemá zakázánu činnost, které se týká zákaz konkurence podle ust. 441 ZOK, 

jestliže před jeho zvolením do funkce člena představenstva, nebo v průběhu výkonu této funkce (vznikla-li na 

jeho straně skutečnost týkající se zákazu konkurence až po jeho zvolení) písemně upozornil dozorčí radu na 
svou konkrétní činnost náležející do zákazu konkurence podle ust. § 441 ZOK a dozorčí rada svým usnesením 

vyslovila souhlas s tím, že člen představenstva může vykonávat konkrétní činnost náležející do zákazu 
konkurence podle ust. § 441 ZOk. Člen představenstva nemá zakázánu činnost, jež jinak náleží do zákazu 
konkurence podle ust. § 441 ZOK ode dne, kdy dozorčí rada s takovou činností člena představenstva vyslovila 

souhlas, pokud dozorčí rada neurčí jiné datum, od kterého se na tuto konkrétní činnost člena představenstva 

zákaz konkurence nevztahuje. 

Odst. 10: Kandidát navržený do funkce člena představenstva je povinen upozornit dozorčí radu na svou 
činnost, které se týká zákaz konkurence podle ust. § 441 ZOK, alespoň 10 dnů před tím, než má valná hromada 

rozhodnout o jeho volbě do funkce člena představenstva. Zvolený člen představenstva je povinen písemně 
upozornit dozorčí radu, že vykonává nebo má příležitost vykonávat činnost, které se týká zákaz konkurence 
dle ust. § 441 ZOK, bez zbytečného odkladu po té, co se o této okolnosti dozví a vyžádat si od dozorčí rady 
souhlas k výkonu této činnosti. Jestliže dozorčí rada neudělí členu představenstva souhlas s výkonem činnosti 
náležející do zákazu konkurence podle ust. § 441 ZOK, pak člen představenstva tuto činnost vykonávat nesmí, 
s právními následky porušení zákazu konkurence stanovenými ZOK a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. Dozorčí rada informuje valnou hromadu o tom, jak rozhodla ve věci činnosti člena představenstva 
(nebo kandidáta na tuto funkci), týkající se zákazu konkurence podle ust. § 441 ZOK.    

V čl. 23 „Postavení a působnost dozorčí rady“ se doplňují nové odstavce 6 až 9 tohoto znění: 

Odst. 6: „Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném v ust. § 451 ZOK, neurčí-
li stanovy jinak.  

Odst. 7: Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo 
obdobným předmětem činnosti, jaký vykonává společnost CEVYKO a.s., nebo osobou v obdobném postavení, 
je li tato jiná právnická osoba ovládána některým z akcionářů společnosti CEVYKO a.s. K výkonu činnosti člena 
dozorčí rady podle čl. 23 odst. 7 Stanov se nevyžaduje souhlas valné hromady, ani jiného orgánu společnosti 
a člen dozorčí rady tuto činnost zakázánu nemá. Tím však není dotčena povinnost člena dozorčí rady jednat 
v souladu s pravidly proti střetu zájmů zakotvenými v ust. § 54 a násl. ZOK, v zájmu a s náležitou loajalitu vůči 
společnosti CEVYKO a.s.  

Odst. 8: Člen dozorčí rady nemá zakázánu činnost, které se týká zákaz konkurence podle ust. 451 ZOK, jestliže 
před svým zvolením do funkce člena dozorčí rady, nebo v průběhu výkonu této funkce (vznikla-li na jeho 

straně skutečnost týkající se zákazu konkurence až po jeho zvolení) písemně upozornil valnou hromadu na 
svou konkrétní činnost náležející do zákazu konkurence podle ust. § 451 ZOK a valná hromada svým 
usnesením vyslovila souhlas s tím, že člen dozorčí rady může vykonávat konkrétní činnost náležející do zákazu 
konkurence podle ust. § 451 ZOk. Člen dozorčí rady nemá zakázánu činnost, jež jinak náleží do zákazu 
konkurence podle ust. § 451 ZOK ode dne, kdy valná hromada s takovou činností člena dozorčí rady vyslovila 
souhlas, pokud valná hromada neurčí jiné datum, od kterého se na tuto konkrétní činnost člena dozorčí rady 
zákaz konkurence nevztahuje. 

Odst. 9: Kandidát navržený do funkce člena dozorčí rady je povinen před svým zvolením písemně upozornit 

představenstvo a valnou hromadu na svou činnost týkající se zákazu konkurence podle ust. § 451 ZOK, 

nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, která má na pořadu jednání rozhodnutí o volbě člena dozorčí 
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rady. Představenstvo v pozvánce na valnou hromadu zařadí na pořad jejího jednání rozhodnutí o udělení 
souhlasu s výkonem činností člena dozorčí rady náležející do zákazu konkurence dle ust. § 451 ZOK a 

v pozvánce na valnou hromadu uvede upozornění kandidáta do funkce člena dozorčí rady na jeho konkrétní 
činnost týkající se zákazu konkurence.  Zvolený člen dozorčí rady je povinen písemně upozornit 
představenstvo a valnou hromadu, že vykonává nebo má příležitost vykonávat činnost týkající se zákazu 
konkurence dle ust. § 451 ZOK, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o této okolnosti dozví, se žádostí o 
svolání valné hromady k projednání a rozhodnutí o udělení souhlasu s výkonem činností člena dozorčí rady 
náležející do zákazu konkurence dle ust. § 451 ZOK. Představenstvo na žádost člena dozorčí rady svolá valnou 
hromadu k projednání a rozhodnutí o udělení souhlasu s výkonem činnosti člena dozorčí rady náležející do 

zákazu konkurence podle ust. §451 ZOK tak, aby se valná hromada konala do 90 dnů od doručení žádosti 
člena dozorčí rady o její svolání. Jestliže valná hromada neudělí členu dozorčí rady souhlas s výkonem činnosti 
náležející do zákazu konkurence podle ust. § 451 ZOK, pak člen dozorčí rady tuto činnost vykonávat nesmí, 
s právními následky porušení zákazu konkurence stanovenými ZOK a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy.   

V čl. 15 odst. 2 „Postavení a působnost valné hromady“, se pod písm. t) doplňuje nová působnost valné 
hromady v tomto znění: t) rozhodovat o udělení souhlasu s výkonem činností člena dozorčí rady náležející do 
zákazu konkurence dle ust. § 451 ZOK.  

 V čl. 23 odst. 2 „Postavení a působnost dozorčí rady“, se pod písmenem h) doplňuje nová působnost dozorčí 
rady v tomto znění: h) rozhodovat o udělení souhlasu s výkonem činnosti člen představenstva náležející do 

zákazu konkurence podle ust. § 441 ZOK.  

V čl. 16 „Účast na valné hromadě“, se v odst. 2, v prvním souvětí na jeho konci, v části věty „….za podmínek 
a způsobem obsaženým v ust. § 361 za použití ust. § 369 odst. 2 ZOK“, vypouští slova: „ ust. § 361 za použití 
ust. § 369 odst. 2“, v důsledku čehož první souvětí čl. 16 odst. 2 nově zní takto: „Akcionář je oprávněn účastnit 
se valné hromady, hlasovat na ní, má právo za podmínek a způsobem obsaženým v ust. § 357 až 360 ZOK  
požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro 
posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a 
protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, za podmínek a způsobem obsaženým 
v ZOK.“ 

V čl. 16 „Účast na valné hromadě“, se v odst. 3 vypouští (ruší) celá věta druhá, včetně věty za středníkem 
tohoto znění: „Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho 
společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do 
orgánů společnosti.“ 

V čl. 16 „Účast na valné hromadě“, se v odst. 3, v posledním souvětí tohoto odstavce na jeho konci, v části 
věty: „…. v jakém byly doručeny společnosti“, vypouští poslední dvě slova: „doručeny společnosti“, která se 
nahrazují novým slovem: „uplatněny“, v důsledku čehož poslední souvětí čl. 16 odst. 3 nově zní takto: „Jestliže 
akcionář předloží valné hromadě ke schválení návrhy či protinávrhy k návrhům představenstva, pak se vždy 
hlasuje nejprve o návrhu představenstva a teprve pokud návrh představenstva nebude valnou hromadou 
schválen, hlasuje se v dalším pořadí o návrzích, resp. protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly 
uplatněny.“ 

 V čl. 16 „Účast na valné hromadě“, se v odst. 4 ponechává jen věta první a celý ostatní obsah tohoto odstavce 
se mění tak, že se ruší a nahrazuje novým obsahem, v tomto znění: „Ohledně návrhů a protinávrhů akcionářů 

k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, doručených společnosti po uveřejnění pozvánky 

na valnou hromadu, avšak nejpozději 3 dny před konáním valné hromady, postupuje představenstvo 
v souladu s ust. § 362 ZOK. Ohledně návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem, které budou zařazeny na 
pořad jednání valné hromady, doručených společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na 
valnou hromadu, postupuje představenstvo v souladu s ust. § 363 ZOK“. 

Zdůvodnění:   Navrhovaná změna stanov, v části týkající se předmětu podnikání společnosti, reaguje na 

aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, vydané pod sp. zn. 27Cdo 3549/2020, ze dne 12. 05. 2021, v jehož 
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odůvodnění vyjádřil právní názor, že ujednání stanov, ze kterého vyplývá předmět podnikání společnosti 
„výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, je neurčité, neboť z takto 

negativně vyjádřeného předmětu podnikání nelze zjistit, jaký je konkrétní obsah předmětu podnikání, resp. 

činnosti společnosti. Shora citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR představuje průlom do tohoto 

zavedeného a obvyklého označení předmětu podnikání obchodních korporací v jejich stanovách, které se 
shoduje s názvem živnosti stanovené živnostenským zákonem pro tuto živnost volnou. Doplněním čl. 8 stanov 

je pozitivním způsobem vymezen obsah jednotlivých oborů činností, pro které bylo společnosti vydáno 
živnostenské oprávnění v rámci předmětu podnikání živnosti volné: „Výroba obchod a služby neuvedené 
v přílohách č. 1 až 3.“  

Novelou zákona o obchodních korporacích bylo bez náhrady vypuštěno ust. §  442 ZOK a ust. §  452 ZOK, ve 

kterých byla obsažena právní domněnka, že člen představenstva nebo dozorčí rady  nemá zakázánu určitou 
činnost,  týkající se zákazu konkurence, pokud na ni upozornil valnou hromadu, a ta nevyjádřila nesouhlas 

s tím, aby člen voleného orgánu tuto činnost vykonával.  Vypuštěním těchto ustanovení vznikla právní 
mezera, neboť pokud by stanovy, v reakci na novelizovanou změnu ZOK, nesvěřily valné hromadě a dozorčí 
radě působnost ve smyslu vypuštěného ust. § 442 a ust. § 452 ZOK, pak by byl zákaz konkurence členů 
volených orgánů absolutní a žádný orgán by neměl ve své působnosti pravomoc rozhodovat o osvobození 
členů volených orgánů ze zákazu konkurence. Takový stav by mohl být nepraktický a kontraproduktivní 
zvláště v situacích, pokud by sami akcionáři společnosti nemohli navrhovat členy představenstva, nebo 
dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. do volených orgánů jiných právnických osob, ovládaných těmito 
akcionáři. 

Navržený mechanismus je postaven na principu aktivního a výslovného souhlasu dozorčí rady, nebo valné 
hromady s tím, že člen představenstva nebo dozorčí rady může vykonávat konkrétní činnost týkající se zákazu 
konkurence, na kterou písemně upozornil. Je navrhováno, aby vůči členům představenstva tuto působnost 
vykonávala dozorčí rada, jako kontrolní orgán společnosti a vůči členům dozorčí rady, aby tuto působnost 
vykonávala valná hromada, jako nejvyšší orgán společnosti.   

V čl. 16 Stanov, týkají se výkonu akcionářských práv v souvislosti s účastí akcionářů na valné hromadě, byly 
stanovy uvedeny do souladu s dílčími změnami ZOK, které přinesla jeho novelizace.  

Bod 5: Vyjádření: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti CEVYKO a.s. a o stavu jejího 
majetku za účetní období roku 2021 je akcionářům předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Tato zpráva 
představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o činnosti společnosti CEVYKO a.s. a o stavu jejího majetku 
ke dni 31. 12. 2021 a zahrnuje veškeré důležité informace týkající se výkonu činnosti společnosti CEVYKO a.s. 
v roce 2021.  

Bod 6: Vyjádření: Všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě a vůči společnosti CEVYKO a.s. jsou jejími 
ovládajícími osobami. Akcionář - Statutární město Havířov je ovládající osobou vůči společnosti Technické 
služby Havířov a.s. V účetním období roku 2021 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi společností  CEVYKO 
a.s. a jejími jednotlivými akcionáři (s výjimkou níže uvedené smlouvy o upsání akcií), ani smlouvy mezi 

společností CEVYKO a.s. a osobami, které jsou ovládány akcionáři společnosti. V účetním období roku 2021, 

v souvislosti s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti CEVYKO a.s. o částku 
18.000.000,-Kč, uzavřela společnost CEVYKO a.s. se všemi jejími akcionáři smlouvu o upsání akcií dle ust. § 
479 ZOK, kterou její akcionáři upsali celkem 18.000 ks akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, 
v úhrnné jmenovité hodnotě 18.000.000,-Kč a na základě které svými peněžitými vklady do základního 
kapitálu společnosti splatili emisní kurs všech upsaných akcií v úhrnné výši 18.000.000,-Kč. V účetním období 
roku 2021 nebyla učiněna žádná právní jednání, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládajících 
akcionářů, či v zájmu jimi ovládaných osob, jež by se týkala majetku společnosti CEVYKO a.s. přesahujícího 
10% jejího vlastního kapitálu. Společnosti CEVYKO a.s. v účetním období roku 2021 nevznikla žádná újma ze 
vztahů s jejími akcionáři,  ani ze vztahů k osobám, ve kterých mají akcionáři společnosti CEVYKO a.s. 
majetkovou účast. V účetním období roku 2021 se ze vztahů mezi společností CEVYKO a.s. a jejími akcionáři 
a ze vztahů mezi společnosti CEVYKO a.s. a osobami ovládanými jejími akcionáři - neprojevily žádné výhody, 
ani nevýhody.  
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Bod 7: Vyjádření: Zpráva o činnosti dozorčí rady je akcionářům předkládána na základě ust. § 447 ZOK a 
ust. § 449 ZOK. Dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na 
úhradu ztráty za rok 2021, ani ke zprávě o vztazích za účetní období 2021. Dozorčí rada doporučuje valné 
hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, sestavenou k 31. 12. 2021 a návrh 
představenstva na úhradu ztráty za rok 2021, ve znění jak je obsažen pod bodem 9 pozvánky. Dozorčí rada 

se ztotožnila se závěry představenstva, že ze vztahů mezi společností CEVYKO a.s. a jejími akcionáři, ani ze 
vztahů společností CEVYKO a.s. k třetím osobám, ve kterých mají její akcionář účast, nevznikla společnosti 
CEVYKO a.s. za účetní období roku 2021 žádná újma, a že z těchto vztahů se v účetním období roku 2021 

neprojevily pro společnost CEVYKO a.s. žádné výhody, ani nevýhody. 

Bod 8: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CEVYKO a.s. za rok 2021, 

sestavenou k 31. 12. 2021. 

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, sestavené k 31. 12. 2021, 

neboť podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti CEVYKO a.s. k 31. 12. 2021, nákladů, výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021, v souladu s českými účetními předpisy. 

Bod 9: Návrh usnesení: Valná hromada v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o úhradě ztráty 
za rok 2021 takto: Ztráta společnosti CEVYKO a.s. za účetní období roku 2021, ve  výši – 1.768.006,27 Kč, se 
v celém rozsahu převádí na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.  

Zdůvodnění: S ohledem ke skutečnostem, že společnost vznikla v roce 2019, dosavadní výše jejího základního 
kapitálu činí 29.000.000,-Kč a společnost hodlá v letech 2020 až 2023 kumulovat své vlastní zdroje na 

financování pořízení technologického zařízení na využití směsného komunálního odpadu a na výstavbu 
vlastních provozních budov, představenstvo za tohoto stavu využilo racionální a účetními předpisy 
stanovenou možnost jak vypořádat ztrátu za rok 2021, kterou je její převedení na účet neuhrazené ztráty 
minulých let.    

Bod 10: Návrh usnesení: Valná hromada určuje, že každému členu představenstva náleží finanční plnění ve 
výši 700,-Kč, v souvislosti s každou jeho účastí na jednáních představenstva společnosti CEVYKO a.s., nejvýše 
však do úhrnné výše 10.000,-Kč ročně.  

Tímto usnesením se ruší a nahrazuje dosavadní usnesení řádné valné hromady společnosti přijaté dne 25. 

06. 2021, tohoto zrnění: „Valná hromada určuje, že každému členu představenstva náleží za každou jeho 
účast na jednáních představenstva společnosti CEVYKO a.s. a ve spojitosti s ní - finanční plnění ve výši 700,-
Kč, nejvýše však částka v úhrnné výši 8.400,-Kč ročně.“   

Bod 11: Návrh usnesení: Valná hromada určuje, že každému členu dozorčí rady náleží finanční plnění ve 
výši 700,-Kč, v souvislosti s každou jeho účastí na jednáních dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s., nejvýše 
však do úhrnné výše 10.000,-Kč ročně. 

Tímto usnesením se ruší a nahrazuje dosavadní usnesení řádné valné hromady společnosti přijaté dne 25. 
06. 2021, tohoto zrnění:  „Valná hromada určuje, že každému členu dozorčí rady náleží za každou jeho účast 
na jednáních dozorčí rady společnosti CEVYKO a.s. a ve spojitosti s ní - finanční plnění ve výši 700,-Kč, 
nejvýše však částka v úhrnné výši 8.400,-Kč ročně.“ 

Zdůvodnění k bodům 10 a 11:  Podle ust. § 5 odst. 2 zákona o střetu zájmů veřejnému funkcionáři, který je 
obcí určen, aby vykonával funkci člena statutárního nebo dozorčího orgánu podnikající právnické osoby, 
pokud v ní má obec akcionářský podíl, nenáleží za tuto činnost odměna, s výjimkou finanční plnění, které 
veřejný funkcionář obdrží v souvislosti se svou účastí na jednání statutárního nebo dozorčího orgánu 
podnikající právnické osoby, v souladu s běžnými zvyklostmi, max. však do výše 10 000,- Kč ročně. 
Představenstvo předpokládá nový návrh usnesení o určení výše finančního plnění pro členy volených orgánů 
společnosti, v souvislosti s jejich účastí na jednáních těchto orgánů, kterým navrhuje zvýšit maximální roční 
úhrnný limit těchto plnění, a to z dosavadní úhrnné výše 8.400,-Kč ročně - na maximální úhrnnou výši 10.000,-

Kč ročně, jelikož se předpokládá, že v souvislosti s rozvojem společnosti CEVYKO a.s. se zvýši frekvence počtu 

jednání představenstva a dozorčí rady, které se budou konat v kratších intervalech, než jen jednou za 
kalendářní měsíc, což znamená jednání představenstva a dozorčí rady více krát než 12x za rok. Dozorčí rada 
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vyjadřuje závěr, že navržená výše finančního plnění v souvislosti s účastí členů volených orgánů na jednáních 
představenstva, nebo dozorčí rady - je přiměřená.  

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis)  

Aktiva celkem:           25.868 tis Kč Pasiva celkem:                           25 868 tis Kč 

Z toho: oběžná:                                   24 314 tis Kč Z toho: vlastní kapitál:              25 738 tis Kč                 

Peněžní prostředky na účtech:        24 314 tis Kč Cizí zdroje:                                  130 tis Kč                        

Výsledek hospodaření za rok 2021:  - 1.768.006,27 Kč. 

Na internetových stránkách společnosti www.cevyko.cz,  jsou ode dne 20. 05. 2022 (včetně) až do 30. dne po 
konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup: úplný 
návrh změn stanov, řádná účetní závěrka za rok 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2021, zpráva o vztazích za účetní období 2021 

zpracovaná dle ust. § 82 ZOK. Upozornění na práva akcionářů: Každý akcionář je oprávněn v sídle společnosti 
CEVYKO a.s. zdarma nahlédnout do úplného návrhu změn stanov, a to v pracovních dnech od 20. 05. 2022 - 
do dne konání řádné valné hromady, vždy od 8:00 hod do 14:00 hod. a vedle toho je oprávněn zdarma 
nahlédnout a seznámit se s úplným návrhem změn stanov na shora specifikovaných internetových stránkách 
společnosti. Pozvánka na řádnou valnou hromadu je ode dne 20. 05. 2022 uveřejněna na internetových 
stránkách společnosti www.cevyko.cz a zaslána všem akcionářům v souladu s čl. 26 Stanov. Představenstvo 
upozorňuje akcionáře, že na internetových stránkách společnosti www.cevyko.cz, budou taktéž uveřejňovány 
veškeré změny, doplnění, nebo opravy této pozvánky a návrhů usnesení v ní obsažených, včetně jejich příloh. 
Akcionáři se v souladu s ust. § 84 ZOK mohou seznámit se zprávou o vztazích za účetní období roku 2021 ve 
stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou, tj. v souladu s ust. § 436 ZOK na internetových 
stránkách společnosti www.cevyko.cz, na kterých jsou uveřejněny.      

 

v Havířově dne 17. 05. 2022 

 

 

za CEVYKO a.s.      za CEVYKO a.s. 

 

 

 

      

předseda představenstva     člen představenstva 

CEVYKO a.s.      CEVYKO a.s. 

 

 

 

 

http://www.cevyko.cz/
http://www.cevyko.cz/
http://www.cevyko.cz/
http://www.cevyko.cz/


   

STANOVY 
 

akciové společnosti 
 

CEVYKO a.s. 
 
 

 
 
 
 

Článek 1. 
UPSÁNÍ AKCIÍ  

1. Zakladatelé ve spojitosti se založením akciové společnosti CEVYKO a.s., upisují akcie 

specifikované v čl. 11. odst. 1 až odst. 3 Stanov, na které je rozvržen základní kapitál společnosti 

CEVYKO a.s. ve výši 2.000.000,-Kč, takto:      

1.1 Zakladatel 1 - statutární město Havířov, tímto upisuje celkem 700 ks listinných, kmenových 

akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1 ks akcie, blíže specifikovaných v čl. 11 

Stanov, za emisní kurs všech jím upsaných Akcií v úhrnné ve výši 700.000,-Kč (což představuje 

emisní kurs ve výši 1.000,-Kč/1 ks každé upsané akcie), které společnost vydá zakladateli 1 

v listinné podobě do 60 ti dnů od vzniku společnosti a úplného splacení celého emisního kursu 

všech jím upsaných akcií.  

1.2 Zakladatel 2 – společnost ASOMPO, a.s., tímto upisuje celkem 700 ks listinných, kmenových 

akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1. 000,-Kč/1 ks akcie, blíže specifikovaných v čl. 11 

Stanov, za úhrnný emisní kurs ve výši 700.000,-Kč (což představuje emisní kurs ve výši 1.000,-

Kč/1 ks každé upsané akcie), které společnost vydá zakladateli 2 v listinné podobě do 60 ti dnů 

od vzniku společnosti a úplného splacení celého emisního kursu všech jím upsaných akcií.  

1.3 Zakladatel 3  - Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s., tímto upisuje celkem 600 ks 

listinných, kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1. 000,-Kč/1 ks akcie, blíže 

specifikovaných v čl. 11 Stanov, za úhrnný emisní kurs ve výši 600.000,-Kč (což představuje 

emisní kurs ve výši 1.000,-Kč/1 ks každé upsané akcie), které společnost vydá zakladateli 3 

v listinné podobě do 60 ti dnů od vzniku společnosti a úplného splacení celého emisního kursu 

všech jím upsaných akcií.  

Článek 2. 

ZPŮSOB A LHŮTA SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU UPSANÝCH AKCIÍ A 

ROZSAH SPLACENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU PŘED VZNIKEM SPOLEČNOSTI 

1. K okamžiku vzniku společnosti CEVYKO a.s. musí být splacen celý základní kapitál společnosti 

v rozsahu 100%.  Ke dni vzniku společnosti CEVYKO a.s. musí být splacen v rozsahu 100% celý 

emisní kurs všech 2.000 ks upsaných akcií, na něž je rozvržen základní kapitál společnosti, 

v úhrnné výši 2.000.000,-Kč, jemuž odpovídá jmenovitá hodnota všech 2.000 ks upsaných akcií, 

na něž je rozvržen základní kapitál společnosti, v úhrnné výši 2.000.000,-Kč. 

sonnog
Textový rámeček
PŘÍLOHA Č. 2
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ZPŮSOB A LHŮTA SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU AKCIÍ UPSANÝCH ZAKLADATELEM 1 

2. Zakladatel 1 – statutární město Havířov vkládá do společnosti za účelem nabytí účasti ve 

společnosti - peněžitý vklad ve výši 700.000,-Kč, kterým v celém rozsahu splácí emisní kurs jím 

upsaných 700 ks akcií specifikovaných v čl. 11 Stanov, v úhrnné výši 700.000,-Kč, způsobem a 

ve lhůtě obsažených v čl. 2 odst. 3 Stanov.  

3. Zakladatel 1 – statutární město Havířov, se zavazuje, že do 60-ti dnů od přijetí těchto Stanov, 

splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií v úhrnné výši 700.000,- Kč svým peněžitým vkladem 

ve výši 700.000,-Kč, a to bezhotovostním způsobem – převodem finančních prostředků ve výši 

svého peněžitého vkladu na zvláštní bankovní účet specifikovaný v čl. 3 odst. 2 Stanov, zřízený 

správcem vkladu dle ust. § 23 ZOK ve prospěch nově založené společnosti CEVYKO a.s. 

ZPŮSOB A LHŮTA SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU AKCIÍ UPSANÝCH ZAKLADATELEM 2 

4. Zakladatel 2 – společnost ASOMPO, a.s. vkládá do společnosti za účelem nabytí účasti ve 

společnosti - peněžitý vklad ve výši 700.000,-Kč, kterým v celém rozsahu splácí emisní kurs jím 

upsaných 700 ks akcií specifikovaných v čl. 11 Stanov, v úhrnné výši 700.000,-Kč, způsobem a 

ve lhůtě obsažených v čl. 2 odst. 5 Stanov.  

5. Zakladatel 2 – společnost ASOMPO, a.s., se zavazuje, že do 60-ti dnů od přijetí těchto Stanov, 

splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií v úhrnné výši 700.000,- Kč svým peněžitým vkladem 

ve výši 700.000,-Kč, a to bezhotovostním způsobem – převodem finančních prostředků ve výši 

svého peněžitého vkladu na zvláštní bankovní účet specifikovaný v čl. 3 odst. 2 Stanov, zřízený 

správcem vkladu dle ust. § 23 ZOK ve prospěch nově založené společnosti CEVYKO a.s. 

ZPŮSOB A LHŮTA SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU AKCIÍ UPSANÝCH ZAKLADATELEM 3 

6. Zakladatel 3 – Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. vkládá do společnosti za 

účelem nabytí účasti ve společnosti - peněžitý vklad ve výši 600.000,-Kč, kterým v celém 

rozsahu splácí emisní kurs jím upsaných 600 ks akcií specifikovaných v čl. 11 Stanov, v úhrnné 

výši 600.000,-Kč, způsobem a ve lhůtě obsažených v čl. 2 odst. 7 Stanov.  

7. Zakladatel 3 – Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s., se zavazuje, že do 60-ti dnů 

od přijetí těchto Stanov, splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií v úhrnné výši 600.000,- Kč 

svým peněžitým vkladem ve výši 600.000,-Kč, a to bezhotovostním způsobem – převodem 

finančních prostředků ve výši svého peněžitého vkladu na zvláštní bankovní účet specifikovaný 

v čl. 3 odst. 2 Stanov, zřízený správcem vkladu dle ust. § 23 ZOK ve prospěch nově založené 

společnosti CEVYKO a.s. 

Článek 3. 

URČENÍ SPRÁVCE VKLADU A BANKOVNÍHO ÚČTU PRO SPLACENÍ PENĚŽITÝCH VKLADŮ  

1. Zakladatelé určují a pověřují správcem vkladu: zakladatele 1 – statutární město Havířov, se 

sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město, IČ: 002 97 488. 

2. Zakladatelé jsou povinni splatit své peněžité vklady na splacení emisního kursu jimi upsaných 

akcií, bezhotovostním způsobem - převodem finančních prostředků na zvláštní bankovní účet  

č.ú. 115-9942750287/0100, který zřídí správce vkladu u Komerční banky a.s., v souladu s ust. 

§ 23 ZOK ve prospěch nově založené společnosti CEVYKO a.s. s tím, že banka s 

těmito finančními prostředky neumožní nakládat dříve, než nově založená společnost CEVYKO 

a.s. bude zapsána do obchodního rejstříku.  
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3. Správce vkladu před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku vydá 

písemné prohlášení o rozsahu splnění vkladové povinnosti jednotlivými zakladateli, resp. o 

rozsahu splacení emisního kursu všech akcií upsaných jednotlivými zakladateli. 

Článek 4. 

URČENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY  

1. V souladu s čl. 14 Stanov zakladatelé zvolili dualistický systém vnitřní struktury společnosti, a 

proto valná hromada v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. b) a c) Stanov volí a odvolává členy 

představenstva a volí a odvolává členy dozorčí rady společnosti. Podle čl. 21 odst. 1 Stanov má 

představenstvo společnosti 3 členy a podle čl. 24 odst. 1 Stanov má dozorčí rada společnosti 3 

členy.  

2. Zakladatelé určují prvními členy představenstva: 

▪ __________________, dat. nar. ____________, bytem __________________________ 

▪ __________________, dat.nar. ____________, bytem __________________________ 

▪ __________________, dat.nar., ____________ bytem __________________________ 

3. Zakladatelé určují prvními členy dozorčí rady:    

▪ __________________, dat.nar. ____________, bytem ___________________________ 

▪ __________________, dat.nar. ____________, bytem ___________________________ 

▪ __________________, dat.nar. ____________, bytem ___________________________ 

 
Článek 5. 

FIRMA SPOLEČNOSTI 
 

Firma společnosti zní:  CEVYKO a.s.  

 

Článek 6. 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

 

Sídlem společnosti je:  Havířov  

 

Článek 7 

INTERNETOVÁ ADRESA SPOLEČNOSTI 

 

Internetová adresa: www.cevyko.cz  

 

Článek 8 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, v těchto 

oborech činností: 

a) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
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c) testování, měření, analýzy a kontroly  
d) poskytování technických služeb  

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

- výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot 

- silniční motorová doprava – nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

- silniční motorová doprava – nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí  

 

Článek 9. 

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

1. Společnost zastupují navenek ve všech věcech:  

a) buď předseda představenstva společně s dalším členem představenstva,  

b) nebo dva členové představenstva společně. 

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní 

firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné zastupovat společnost navenek; při 

podpisu se uvede, z jakého titulu své funkce příslušné osoby za společnost podepisují a jednají. 

 

Článek 10. 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

1. Hodnota základního kapitálu společnosti činí 2.000.000,- Kč. 

2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí 

se pořizuje notářský zápis.  

3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví 

valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní 

právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu 

jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis 

i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. V ostatním se zvýšení základního kapitálu 

řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK. 

4. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a těmito 

Stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, 

s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního 

kapitálu ke dni pověření. Představenstvo může v rámci pověření uděleného dle ust. § 511 odst. 

1 ZOK zvýšit základní kapitál i vícekrát. Pověření podle ust. § 511 odst. 1 ZOK je možno udělit 

nejdéle na dobu 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. V rámci pověření 

představenstva zvýšit základní kapitál upisováním nových akcií, může být jejich emisní kurs 

splacen buď peněžitými vklady nebo nepeněžitými vklady upisovatelů. Jestliže valná hromada 

pověří postupem podle ust. § 511 a násl. ZOK představenstvo zvýšit základní kapitál 

upisováním nových akcií, které mají být vydány za vnesené nepeněžité vklady upisovatelů, pak 

představenstvo také schvaluje předmět nepeněžitých vkladů upisovatelů a dozorčí rada 

rozhoduje o ocenění předmětu nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce.       
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5. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál 

snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se 

nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému snížení základního 

kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení 

základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud 

Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení 

základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo 

vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě 

losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 

516 až 545 ZOK. 

6. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK. 

 

 

Článek 11. 

AKCIE  

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.000 kusů kmenových, listinných akcií na jméno, 

ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1ks (dále jen Akcie). Všechny Akcie, na něž je rozvržen 

základní kapitál společnosti, jsou cenné papíry ve smyslu zákonné definice zakotvené v ust. § 

514 OZ, jsou vydány v listinné podobě (jako listinný cenný papír) a nejsou přijaty jako 

účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu.  

2. Akcie obsahují: a) označení, že jde o akcie, b) identifikaci Společnosti, jakožto emitenta akcií, 

c) identifikaci akcionáře, d) jmenovitou hodnotu akcie, e) formu akcie: „na jméno“, f) druh 

akcie“ „kmenová“, g) číselné označení akcie a h) podpis osob oprávněných jednat za 

společnost.  

3. S každou Akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů 

spojených se všemi Akciemi společnosti (celkový počet hlasů ve společnosti) je 2.000 hlasů. 

4. Práva spojená s Akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba 

uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu 

neodpovídá skutečnosti. Akcionář s Akciemi na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který 

vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje:  

a)  označení druhu a formy akcie, 

b)        jmenovitá hodnota akcie;  

c)  jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře;  

d)  ID datové schránky akcionáře, nebo e-mailová adresa akcionáře (zejména pro zasílání 

pozvánek na valnou hromadu) 

e) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby 

ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;  

f)  číselné označení akcie;  

g)  změny zapisovaných údajů;  

h)  oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.  
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5. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 

Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí 

bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v 

seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti 

usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast 

na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. 

6. Listinná Akcie na jméno se převádí rubopisem a předáním jejich nabyvateli, na základě smlouvy 

o převodu akcií.  Rubopis musí obsahovat převodní doložku „za nás na řad“ s identifikací osoby 

nabyvatele, na jehož řad jsou akcie na jméno převáděny a podpis převodce. Rubopis musí být 

datován ke dni jeho podpisu převodcem (akcionářem). 

7. Společnost může akcionáři vydat na místo jednotlivých Akcií hromadnou listinu, která 

nahrazuje více listinných Akcií téhož druhu společnosti, o stejné jmenovité hodnotě.  Vlastník 

hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé Akcie, které hromadná listina 

nahrazuje. 

8. Hromadná listina musí obsahovat všechny náležitosti Akcií, které nahrazuje, včetně jejich 

číselného označení a dále celkový počet kusů všech jednotlivých Akcií, které hromadná listina 

nahrazuje.    

9. Pokud vlastník hromadné listiny požádá společnost o vydání jednotlivých listinných Akcií, které 

hromadná listina nahrazuje, je společnost povinna tyto jednotlivé Akcie akcionáři vydat do 60 

dnů ode dne, kdy akcionář doručí svou žádost o vydání jednotlivých Akcií do sídla společnosti.  

10. Žádost o vydání jednotlivých Akcií za hromadnou listinu musí obsahovat jméno nebo firmu 

akcionáře, jeho bydliště nebo sídlo, počet akcií, které hromadná listina nahrazuje a zda 

akcionář požaduje vydat za hromadnou listinu jednotlivé Akcie, nebo více hromadných listin. 

11. Hromadná listina je převoditelná rubopisem a předáním na základě smlouvy o převodu akcií. 

Na převod hromadné listiny se vztahuje omezení převoditelnosti dle čl. 12 Stanov, tak jako na 

Akcie na jméno, které hromadná listina nahrazuje a dále předkupní právo akcionářů dle čl. 13 

Stanov, tak jako na akcie, které hromadná listina nahrazuje. Převod hromadné listiny je 

podmíněn předchozím souhlasem valné hromady společnosti, k jejímu převodu však 

postačuje, pokud valná hromada udělila předchozí souhlas s převodem Akcií, které hromadná 

listina nahrazuje.   

12. Všichni zakladatelé Společnosti při jejím založení uzavřeli akcionářskou smlouvu, ve které 

sjednali pravidla společného jednání ve shodě při výkonu hlasovacích práv na valné hromadě 

a při prosazování společného vlivu na řízení a kontrolu společnosti, zejména pravidla, kterými 

se řídí: a) výše finančních plnění akcionářů ve prospěch společnosti formou peněžitých vkladů 

do jejího základního kapitálu, kterými se podílejí na spolufinancování investičních nákladů 

společnosti na pořízení technologického zařízení na třídění a využití směsného komunálního 

odpadu, b) složení představenstva a dozorčí rady společnosti, c) výkon hlasovacích práv 

akcionářů při volbě a odvolání členů představenstva nebo dozorčí rady, d) výkon hlasovacích 

práv při rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním 

nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady akcionářů na základě dohody 

akcionářů o upsání akcií, e) základní zásady jednání akcionářů při výkonu akcionářských práv 

ve společnosti (dále jen Akcionářská smlouva). Účast ve společnosti může nabýt a jejím 
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akcionářem se může stát pouze osoba, která uzavře dohodu o přistoupení k Akcionářské 

smlouvě se všemi akcionáři společnosti. 

 

Čl. 12 

OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI 

1. Každý převod Akcií na jméno vydaných společností, jakož i všech samostatně převoditelných 

práv s nimi spojených, je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady společnosti.  

V souladu s ust. § 271 odst. 1 ZOK smlouva o převodu akcií na jméno vydaných společností 

nenabude účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s jejich převodem. Není-li souhlas 

valné hromady s převodem akcií na jméno udělen do 6-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o 

převodu akcií na jméno, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve 

smlouvě o převodu akcií na jméno sjednáno jinak. 

2. Valná hromada udělí souhlas s převodem akcií na jméno vždy, jestliže akcie na jméno mají být 

převedeny na jiného akcionáře společnosti v rámci uplatnění jeho předkupního práva dle čl. 

13 Stanov.   

3. Účast ve společnosti může nabýt a akcionářem společnosti se může stát pouze osoba, která 

společnosti prokáže, že splňuje tyto kumulativní předpoklady: 

a)  Je buď územním samosprávným celkem (obcí, městem, krajem), nebo právnickou osobou 

s předmětem podnikání v oblasti nakládání s odpady, ve které mají podíl, představující 

účast  v této  právnické osobě, výlučně jen územní samosprávné celky (obce, města, kraje) 

a současně 

b)  uzavřela se všemi akcionáři Společnosti (vyjma převodce, nabývá-li od něj všechny jeho 

akcie) písemnou dohodu o přistoupení k Akcionářské smlouvě (viz čl. 11 odst. 12 Stanov), či 

jinou obdobnou dohodu, na základě níž se zájemce o nabytí Akcií stane účastníkem 

Akcionářské smlouvy (viz čl. 11 odst. 12) ke dni nabytí Akcií.  

4. Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas k převodu Akcií na osobu nabyvatele, 

jestliže osoba, na níž mají být Akcie převedeny (nabyvatel), nesplňuje kumulativní předpoklady 

pro nabytí účasti ve Společnosti specifikované v čl. 12 odst. 3 písm. a) a b) Stanov. 

5. Jestliže akcionář má záměr převést své Akcie na jméno na jiného, pak s touto osobou uzavře 

smlouvu o převodu akcií, která bude obsahovat ujednání, že účinnost smlouvy je vázána na 

splnění odkládací podmínky její účinnosti, spočívající v tom, že valná hromada společnosti udělí 

předchozí souhlas s převodem Akcií na jméno na osobu nabyvatele, uvedenou ve smlouvě o 

převodu akcií. Smlouva o převodu Akcií musí obsahovat výslovné upozornění, že 

převoditelnost Akcií je podle čl. 12  Stanov omezena tak, že je vázána na předchozí souhlas 

valné hromady s tím, že  valné hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem Akcií, 

jestliže nabyvatel Akcií nesplňuje kumulativní předpoklady pro nabytí účasti ve společnosti 

stanovené v čl. 12 odst. 3 písm. a) a b) Stanov.   

6. Po uzavření smlouvy o převodu Akcií  je každý akcionář oprávněn požádat představenstvo o 

svolání valné hromady k projednání a rozhodnutí záležitosti dle čl. 15 odst. 2 písm. m) Stanov, 

kterou je rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno, na osobu 

nabyvatele uvedenou ve smlouvě o převodu akcií. 
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7. Jestliže valná hromada udělí souhlas s převodem Akcií na jméno, pak akcionář opatří 

převáděné Akcie na jméno úplným rubopisem s doložkou „za nás na řad“, s identifikací osoby 

nabyvatele uvedenou ve smlouvě o převodu akcií, která byla podkladem pro rozhodnutí valné 

hromady o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno a ve vztahu k němuž valná hromada 

udělila souhlas, aby na něj byly převedeny Akcie na jméno. 

Čl. 13 

PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

1. Vyjma případu obsaženého v čl. 13 odst. 14 Stanov, každý akcionář má předkupní právo 

k Akciím specifikovaným v čl. 11 Stanov ostatních akcionářů a k samostatně převoditelným 

právům spojeným s těmito Akciemi, a to pro případ, že by kterýkoliv akcionář měl v úmyslu 

tyto své Akcie převést na jiného akcionáře, nebo na jinou osobu, která není akcionářem 

společnosti (dále jen zájemce). Tomuto předkupnímu právu všech akcionářů odpovídá 

povinnost každého akcionáře nabídnout své Akcie specifikované v čl. 11 Stanov ke koupi 

ostatním akcionářů společnosti, způsobem obsaženým v čl. 13 odst. 3 až 14 Stanov, za 

jednotkovou kupní cenu určenou v čl. 13 odst. 7 Stanov, a to pro případ, že by akcionář chtěl 

své Akcie převést na jiného. Předkupní právo akcionářů k Akciím specifikovaným v čl. 11 Stanov 

se zřizuje jako právo věcné. 

2. Jestliže má akcionář (převodce) záměr převést své Akcie na jiného, pak se zájemcem o jejich 

nabytí uzavře smlouvu o převodu akcií, která bude obsahovat: 

- upozornění, že podle čl. 13 Stanov: a) akcionáři společnosti mají předkupní právo k Akciím, 

b) na zájemce mohou být Akcie převedeny jen v takovém počtu kusů, v jakém k nim 

neuplatnili předkupní právo ostatní akcionáři, c) převodce je povinen zaslat  všem 

akcionářům nabídku na koupi Akcií s výzvou, aby k nim uplatnili své předkupní právo - do 

5-ti pracovních dní ode dne uzavření smlouvy o převodu Akcií se zájemcem a    

- odkládací podmínku účinnosti smlouvy o převodu akcií, spočívající v tom, že nabytí 

obligační účinnosti smlouvy je vázáno na splnění předpokladu, že  do 120 dnů ode dne, 

kdy převodce doručil všem akcionářům společnosti písemnou nabídku na koupi Akcií s 

výzvou k uplatnění předkupního práva k těmto Akciím, žádný z akcionářů, ani některý 

z nich, neuplatnil své předkupní právo k převáděným Akciím a valná hromada společnosti 

udělila předchozí souhlas s převodem Akcií na konkrétního zájemce dle čl. 12 Stanov.        

3. Akcionář, který má v úmyslu převést své Akcie specifikované v čl. 11 Stanov na jiného a uzavřel 

smlouvu o převodu těchto Akcií, je povinen do 5-ti pracovních dní od uzavření smlouvy o 

převodu Akcií se zájemcem, učinit všem akcionářům společnosti písemnou nabídku na koupi 

Akcií, s výzvou k uplatnění předkupního práva k nabízeným Akciím, za nabídkovou kupí cenu 

určenou podle čl. 13 odst. 7 Stanov. 

4. Výzva k uplatnění předkupního práva: Nabídka na koupi Akcií s výzvou k uplatnění 

předkupního práva musí obsahovat:   

- výzvu, aby akcionáři k nabízeným Akciím uplatnili své předkupní právo v rozsahu jejich 

akcionářského podílu ve společnosti určeného poměrem jmenovité hodnoty jejich Akcií k 

celkové hodnotě základního kapitálu společnosti, a to akceptací nabídky na koupi Akcií, 

v akceptační lhůtě do 120 dnů od doručení nabídky na využití předkupního práva 
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k převáděným Akciím s tím, že jinak tyto Akcie budou se souhlasem valné hromady 

převedeny na jiného, 

- kupní cenu Akcií, kterou převodce sjednal se zájemcem o koupi Akcií (kupní cena 

sjednaná), 

- kupní cenu Akcií určenou podle zákona o oceňování majetku a v souladu s  čl. 13 odst. 7 

písm. a)  Stanov (kupní cena určená),  

- nabídkovou kupní cenu Akcií nabídnutou ostatním akcionářům v souladu s čl. 13 odst. 7 

Stanov,  

- platební podmínky a lhůtu splatnosti kupní ceny Akcií určenou v souladu s čl. 13 odst. 9 

Stanov, 

- způsob převodu Akcií dle čl. 13 odst. 10 až 13 Stanov,   

- Smlouvu o převodu akcií, kterou převodce uzavřel se zájemcem o koupi Akcií.  

Akcionáři nejsou vázáni obsahem smlouvy, kterou převodce uzavřel s jinou osobou, a proto 

nejsou ani povinni Akcie odkoupit za týchž podmínek, které převodce sjednal s jinou osobou.   

5. Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své předkupní právo k nabízeným Akciím do 120 dnů ode 

dne, kdy jim byla doručena nabídka převodce na koupi Akcií s výzvou na využití jejich 

předkupního práva k Akciím. Jestliže v této 120-ti denní lhůtě využije své předkupní právo k 

Akciím více akcionářů, pak každému z nich náleží právo na koupi poměrného počtu kusů 

nabízených Akcií, jenž je určen poměrem mezi velikostí akcionářského podílu příslušného 

akcionáře ve společnosti, který uplatnil své předkupní právo, k velikosti akcionářských podílů 

všech ostatních akcionářů ve společnosti, kteří uplatnili své předkupní právo k Akciím, pokud 

se tito akcionáři nedohodnou jinak. Pro účely určení poměrného počtu kusů nabízených Akcií, 

které může každý akcionář odkoupit při souběžném uplatnění předkupních práv několika 

akcionářů - je velikost akcionářského podílu každého z akcionářů, kteří uplatnili předkupní 

právo k Akciím, vypočtena poměrem mezi jmenovitou hodnotou Akcií příslušeného akcionáře, 

který uplatnil své předkupní právo, k souhrnné jmenovité hodnotě všech Akcií akcionářů, kteří 

uplatnili předkupní právo k nabízeným Akciím. Ke jmenovité hodnotě Akcií akcionářů, kteří 

neuplatnili své předkupní právo, se nepřihlíží.  

6. Jestliže by nebylo možné všechny nabízené Akcie prodat po celých jednotlivých kusech 

akcionářům, kteří k nim souběžně uplatnili své předkupní právo, v poměru podle velikosti jejich 

akcionářských podílů, pak s nabízenou Akcií, kterou z důvodu její nedělitelnosti nelze fakticky 

mezi akcionáře rozdělit (dále jen zbytková Akcie), bude právně naloženo v souladu s těmito 

pravidly, následujícím způsobem:   

a) Zbytková Akcie bude převedena na akcionáře s nejmenším akcionářským podílem z těch 

akcionářů, kteří uplatnili své předkupní právo k Akciím,  

a) jestliže k nabízeným Akciím uplatnili předkupní právo akcionáři se stejně velkým 

akcionářským podílem, pak zbytková Akcie bude převedena na toho z akcionářů,  kterého 

určí dohoda mezi akcionáři se stejným akcionářským podílem, kteří uplatnili předkupní 

právo,     
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b) nedohodnou-li se akcionáři se stejným akcionářským podílem, kteří uplatnili předkupní 

právo, na koho z nich bude zbytková Akcie převedena, pak zbytkovou Akcií nabývají tito  

akcionáři do rovnodílného podílového spoluvlastnictví.   

7. Způsob určení kupní ceny Akcií: Každý akcionář, který má v úmyslu převést své Akcie 

specifikované v čl. 11 Stanov na jiného, je povinen je nabídnout ke koupi ostatním akcionářů 

společnosti za jednotkovou kupní cenu každé Akcie: 

a) buď ve výši určené podílem, v jehož čitateli je uvedena hodnota vlastního kapitálu 

společnosti zjištěného z poslední řádné účetní závěrky společnosti sestavené k poslednímu 

dni účetního období, bezprostředně předcházejícího účetnímu období, v němž byla 

nabídka na využití předkupního práva učiněna a v jehož jmenovateli je uveden celkový 

počet vydaných Akcií (kupní cena určená), na něž je rozvržen základní kapitál Společnosti, 

jestliže takto určená jednotková kupní cena Akcií je nižší, než jednotková kupní cena Akcií, 

kterou převodce sjednal s konkrétním zájemcem o koupi Akcií ve smlouvě o převodu akcií 

(kupní cena sjednaná), 

b) nebo ve výši jednotkové kupní ceny, kterou převodce sjednal s konkrétním zájemcem o 

koupi Akcií ve smlouvě o převodu akcií (kupní cena sjednaná), jestliže tato jednotková 

kupní cena sjednaná je nižší, než jednotková kupní cena Akcií určená dle čl. 13 odst. 7 písm. 

a) Smlouvy.    

8. V rámci uplatnění svého předkupního práva k Akciím nemají akcionáři povinnost odkoupit 

Akcie od převodce za stejných podmínek, jaké převodce dohodnul s jinou osobou. Akcionáři 

jsou povinni v rámci uplatnění svého předkupního práva odkoupit Akcie pouze za podmínek 

sjednaných v těchto stanovách.  

9. Splatnost kupní ceny Akcií: Kupující akcionář (akcionář, který uplatnil své předkupní právo) je 

povinen zaplatit prodávajícímu akcionáři kupní cenu nabízených Akcií ve výši určené podle čl. 

13 odst. 7 Stanov, ve lhůtě do 120 dnů ode dne, kdy budou splněny tyto kumulativní 

předpoklady:  

a) prodávající akcionář uzavře s kupujícím akcionářem, jenž uplatnil své předkupní právo 

k Akciím, smlouvu o koupi Akcií, která bude obsahovat cenové, platební a dodací podmínky 

obsažené v těchto Stanovách a  

b) prodávající akcionář předá společnosti převáděné Akcie opatřené úplným rubopisem do 

její zajišťovací úchovy ve prospěch kupujícího akcionáře, který uplatnil své předkupní právo 

k Akciím a  

c) valná hromada společnosti udělí souhlas s převodem Akcií na jméno na příslušného 

kupujícího akcionáře, který uplatnil své předkupní právo k Akciím. 

10. Akcie, k nimž akcionář nebo akcionáři uplatnili své předkupní právo, jsou převáděny úplným 

rubopisem, na základě smlouvy o koupi akcií a jejich předáním kupujícímu akcionáři, 

prostřednictvím společnosti, která tyto nabízené Akcie přijme od prodávajícího akcionáře do 

zajišťovací úschovy, ve prospěch kupujícího akcionáře, postupem dle čl. 13 odst. 12  Stanov.  

11. Způsob převodu Akcií: V případě převodu Akcií, k nimž akcionář nebo akcionáři uplatnili své 

předkupní právo, prodávající akcionář splní svou povinnost předat převáděné Akcie kupujícímu 

akcionáři tak, že převáděné Akcie opatřené úplným rubopisem a podpisem prodávajícího 
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akcionáře - předá do zajišťovací úschovy společnosti ve prospěch kupujícího akcionáře, jenž 

uplatnil předkupní právo k Akciím. 

12. Zajišťovací úschova Akcií: Pro účely zajištění řádného splnění povinnosti zaplatit kupní cenu 

Akcií, k nimž kupující akcionář nebo akcionáři uplatnili své předkupní právo a pro účely řádného 

splnění povinnosti předat nabízené Akcie kupujícímu akcionáři, prodávající akcionář složí 

nabízené Akcie, opatřené úplným rubopisem a podpisem prodávajícího akcionáře, do 

zajišťovací úchovy u společnosti ve prospěch kupujícího akcionáře, jenž uplatnil své předkupní 

právo k Akciím, aby je společnost vydala kupujícímu akcionáři z úschovy, jestliže jí bude 

prokázáno, že kupující akcionář zaplatil kupní cenu nabízených Akcií ve výši určené v čl. 13 odst. 

7 Stanov, ve lhůtě určené v čl. 13 odst. 9 Stanov. Kupující akcionář prokáže zaplacení kupní 

ceny Akcií tím, že představenstvu předloží (v originále): a) buď výpis ze svého bankovního účtu, 

z něhož se bude podávat, že finanční prostředky ve výši kupní ceny převáděných Akcií byly 

poukázány na bankovní účet prodávajícího akcionáře, b) nebo potvrzení banky o provedení 

platby ve výši kupní ceny převáděných Akcií, z bankovního účtu kupujícího akcionáře -  na 

bankovní účet prodávajícího akcionáře.   

13. Představenstvo společnosti vydá v sídle společnosti převáděné Akcie z úchovy k rukám 

kupujícího akcionáře, na jehož řad mají být Akcie převedeny, jestliže do 120 dnů od předání 

převáděných Akcií do zajišťovací úschovy bude představenstvu společnosti prokázáno, že 

kupující akcionář zaplatil prodávajícímu akcionáři kupní cenu prodávaných Akcií. V opačném 

případě představenstvo vrátí převáděné Akcie zpět prodávajícímu akcionáři.    

14.  Jestliže akcionáři v souladu s Akcionářskou smlouvou mezi s sebou uzavřeli, nebo uzavřou 

smlouvu o koupi Akcií s právem kupní opce, pro účely provedení čl. VIII. Akcionářské smlouvy, 

pak pro případ prodeje Akcií na základě uplatněného práva kupní opce, nenáleží ostatním 

akcionářům předkupní právo k Akciím obsažené v čl. 13 Stanov a čl. 13 Stanov se pro případ 

prodeje Akcií na základě uplatněného práva kupní opce, neuplatní.     

  

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

Článek 14. 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Zakladatelé zvolili dualistický systém vnitřní struktury 

     Orgány společnosti jsou: 

A. Valná hromada 

B. Představenstvo 

C. Dozorčí rada 

A. VALNÁ HROMADA 

 

Článek 15. 

Postavení a působnost valné hromady 
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1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí 

o všech záležitostech, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti 

valné hromady. 

2.  Do působnosti valné hromady podle těchto stanov náleží též:  

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 

pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na 

základě jiných právních skutečností,   

b) volba a odvolání členů představenstva, 

c) volba a odvolání členů dozorčí rady, 

d) jmenování a odvolávání likvidátora,  

e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,   

f) schvalování každoročně aktualizovaného plánu koncepce rozvoje společnosti 

sestavovaného na období 5 let,  

g) rozhodování o určení auditora společnosti, 

h) udělování předchozího souhlasu s uzavřením každé smlouvy, na jejímž základě má 

společnost nabýt nebo zcizit majetek (věc nebo soubor věcí), přesahuje-li obvyklá tržní 

hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku (věc nebo soubor věcí)) v průběhu 

jednoho účetního období částku 50.000.000,- Kč bez DPH,  

i) udělování předchozího souhlasu s uzavřením každé smlouvy, na jejímž základě má 

společnost nabýt nebo zcizit majetek (věc nebo soubor věcí), jehož obvyklá tržní hodnota 

přesahuje částku 10.000.000,-Kč bez DPH,  

j) schvalování smlouvy o tiché společnosti a jejich změn nebo zrušení,  

k) rozhodování o bezúplatném převodu majetku na akcionáře,  

l) rozhodování o uzavření smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s členem představenstva, 

dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti 

takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo o smlouvě, jejímž obsahem 

je zajištění závazků těchto osob nebo převzetí ručení, jakož i rozhodování o bezplatném 

převodu majetku společnosti na tyto osoby, a to jen za podmínek obvyklých v obchodním 

styku ,   

m) udělování souhlasu s převodem Akcií na jméno, jakož i s převodem všech samostatně 

převoditelných práv s nimi spojených,  

n) rozhodnutí o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační 

složku,   

o) rozhodnutí o prodeji závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační 

složku, 

p) rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo jiných vlastních zdrojů,  

q) rozhodnutí o úhradě ztráty, 

r) rozhodnutí o zřízení fondů ze zisku a o jejich použití, 
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s) rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon nebo 

tyto stanovy.  

t) rozhodovat o udělení souhlasu s výkonem činností člena dozorčí rady náležející do zákazu 
konkurence dle ust. § 451 ZOK.  

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto 

stanovy. 

4. Je-li valná hromada oprávněna určité rozhodnutí přijmout, je rovněž oprávněna takové 

rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud to neodporuje jeho povaze. 

5. Pokud to předem schválí valná hromada a budou splněny další podmínky vyplývající z právních 

předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle § 311 ZOK. pro účely získání 

akcií společnosti. Při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů může být rovněž 

poskytnuta finanční asistence podle § 318 ZOK. 

Článek 16. 

Účast na valné hromadě 

1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, 

z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na 

jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zmocnitele na plné moci musí 

být úředně ověřen. Plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při příchodu na valnou hromadu 

osobě pověřené prezentací akcionářů. 

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo za podmínek a 

způsobem obsaženým v ust. § 357 až 360 ZOK  požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí 

týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné 

hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy 

k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, za podmínek a způsobem 

obsaženým v ust. § 361 za použití ust. § 369 odst. 2 ZOK. Informace obsažená ve vysvětlení musí 

být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo 

zčásti odmítnuta za podmínek podle ustanovení § 359 a § 360 ZOK. Požadavky na vysvětlení a 

dotazy, jejichž okamžité zodpovězení na valné hromadě není možné vzhledem ke složitosti 

vysvětlení (např. s ohledem na jejich podrobnost či nedostupnost podkladové dokumentace 

v místě a čase konání valné hromady), zodpoví představenstvo nebo dozorčí rada písemně na 

adresu akcionáře do 15 dnů od konání valné hromady. Časovým limitem v délce 10 minut je 

omezena doba, po kterou akcionář na valné hromadě přednáší svou žádost o vysvětlení. Žádost 

o vysvětlení záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady může být podána i písemně. 

Akcionář je oprávněn žádat vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné 

hromady i před konáním valné hromady, a to na základě písemné žádosti doručené do sídla 

společnosti po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení se 

akcionáři dostalo, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti 

nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě 

konání valné hromady. 

3. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné 

hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho 

společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých 

osob do orgánů společnosti. Postup týkající se uplatňování návrhů a protinávrhů upravuje zákon, 
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zejména ust. § 361 až § 363 ZOK. Jestliže akcionář předloží valné hromadě ke schválení návrhy 

či protinávrhy k návrhům představenstva, pak se vždy hlasuje nejprve o návrhu představenstva 

a teprve pokud návrh představenstva nebude valnou hromadou schválen, hlasuje se v dalším 

pořadí o návrzích, resp. protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly uplatněny doručeny 

společnosti.  

4. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné 

hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh, který bude společnosti 

doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní 

představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Bude-li návrh 

doručen po této lhůtě, bude představenstvo postupovat v souladu s ustanovením § 362 ZOK. 

Ohledně návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné 

hromady, doručených společnosti po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, avšak nejpozději 

3 dny před konáním valné hromady, postupuje představenstvo v souladu s ust. § 362 ZOK. 

Ohledně návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem, které budou zařazeny na pořad jednání 

valné hromady, doručených společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou 

hromadu, postupuje představenstvo v souladu s ust. § 363 ZOK. 

5. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Valné hromady se 

mohou účastnit také osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou, nerozhodne-li valná 

hromada jinak. 

 

Článek 17. 

Svolání valné hromady 

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 6 měsíců od posledního 

dne účetního období. 

2. Svolávání valných hromad a jejich organizaci zajišťuje představenstvo, pokud nevyplývá něco 

jiného z těchto stanov nebo ze zákona. 

3. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen za podmínek stanovených v ust. 

§ 402 ZOK nebo dozorčí rada, popřípadě její člen za podmínek stanovených v ust. § 404 ZOK. 

4. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou 

hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům 

způsobem obsaženým v čl. 26 Stanov.  

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:  

a) firmu a sídlo Společnosti,  

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,  

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,  

d) pořad jednání valné hromady (program), včetně uvedení osob, které jsou navrhovány ke 

zvolení do funkce členů představenstva nebo dozorčí rady,  

e) návrh jednotlivých usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,   

f) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami.  
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6. Není-li předkládán návrh usnesení podle čl. 17. odst. 5 písm. e) Stanov, obsahuje pozvánka na 

valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti. 

Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich 

obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.  

7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání 

projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.  

8. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady 

se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná 

hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.  

9. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto 

stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.  

 

 

 

Článek 18. 

Jednání valné hromady 

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu  

pověřenou sčítáním hlasů. 

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady a do jeho zvolení člen 

představenstva pověřený představenstvem, nestanoví-li zákon jinak. Pokud valná hromada 

nezvolí předsedu valné hromady, pak valnou hromadu řídí člen představenstva, který byl 

pověřen představenstvem zahájit a řídit valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady. 

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je 

svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a 

ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné 

hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. 

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. 

4. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Při veřejném hlasování akcionáři hlasují zvednutím 

ruky. 

 

Článek 19. 

Rozhodování valné hromady a usnášení schopnost 

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, či prostřednictvím svého 

statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají 

akcie, jejichž úhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu společnosti. 

2. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech náležejících do působnosti valné hromady 

alespoň 75 % většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, pokud zákon nebo tyto 

stanovy nevyžadují větší počet hlasů.   

B. PŘEDSTAVENSTVO 

 

Článek 20. 
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Postavení a působnost představenstva 

1. Členové představenstva jednají za společnost způsobem obsaženým v čl. 9 Stanov. 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK či jinými 

právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo 

dozorčí rady. Do působnosti představenstva zejména náleží: 

a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví, evidence a 

obchodních knih a dokladů společnosti, 

b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě 

i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, 

c) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu, 

d) svolávat valnou hromadu, 

e) zpracovávat a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti, které náleží do její 

působnosti, 

f) vykonávat usnesení valné hromady, 

g) zpracovávat koncepce podnikatelské činnosti společnosti zejména obchodní, finanční a 

personální politiky, 

h) podávat valné hromadě ke schválení návrhy na použití vlastních zdrojů společnosti, 

i) volit a odvolávat ze svého středu předsedu představenstva, 

j) udělovat a odnímat prokuru, 

k) vykonávat prostřednictvím svého pověřeného člena zaměstnavatelská práva, 

l) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, 

m) na základě pověření valné hromady, za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšit 

základní kapitál společnosti upisováním nových akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti 

s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního 

kapitálu v době pověření, 

n) schvalovat předmět nepeněžitých vkladů v případech, kdy je valnou hromadou postupem 

podle ust. § 511 a násl. ZOK pověřeno zvýšit základní kapitál Společnosti upisováním nových 

akcií vydaných za nepeněžité vklady upisovatelů,  

o) provádět v souladu se zákonem a těmito stanovami usnesení valné hromady, 

p) sestavovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku podle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a výroční zprávu podle ustanovení § 21 zákona 

o účetnictví,    

q) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku. 

3. Představenstvo (ani žádný jeho člen), není oprávněno za společnost činit právní jednání, ke 

kterým neudělila souhlas valná hromada v případech, kdy je podle zákona, nebo těchto  Stanov 

vyžadován předchozí souhlas (nebo schválení) valné hromady. 
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4. Představenstvo nesmí přijmout žádné rozhodnutí, které by negativně ovlivnilo hospodaření 

Společnosti a stav jejího majetku. Představenstvo, ani žádný jeho člen:   

a) nesmí za společnost - přejímat závazky, které by nepřiměřeně hospodářsky zatěžovaly 

společnost a mohly by negativně ovlivnit hospodářskou bilanci společnosti; 

b) bez předchozího schválení (souhlasu) valné hromady nesmí uzavírat smlouvy nebo činit 

jiné právní jednání, jejichž předchozí schválení (souhlas) podle Stanov, nebo právního 

předpisu,  náleží do působnosti valné hromady; 

c) nesmí za společnost - uzavírat smlouvy či udělovat souhlas s uzavřením pro společnost 

nevýhodných smluv; 

d) nesmí za společnost - činit žádné právní, či jiné úkony (jednání), které by vedly k insolvenci 

společnosti.  

5. Představenstvo je povinno zajišťovat řádné a transparentní vedení a průkaznost účetnictví 

společnosti v souladu s platnými právními a účetními předpisy tak, aby účetní dokumenty 

společnosti (účetní závěrky, výroční závěrky, účetní knihy a jiné účetní dokumenty) byly: (i) 

vypracovávány dle obecně závazných účetních předpisů České republiky a podávaly pravdivý, 

věrný, poctivý a úplný obraz o finanční a majetkové situaci Společnosti k příslušnému dni 

účetního období; a současně (ii) pravidelně kontrolovány a ověřovány nezávislým auditorem 

určeným valnou hromadou společnosti. 

6. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Každý 

člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se 

obchodního vedení. Tím není, v souladu s § 51 odst. 2 ZOK, dotčena jeho povinnost jednat 

s péčí řádného hospodáře. 

7.  Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném v ust. § 441 

ZOK, neurčí-li tyto stanovy jinak. 

8.  Člen představenstva může být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným 

nebo obdobným předmětem činnosti, jaký vykonává společnost CEVYKO a.s., nebo osobou v 

obdobném postavení, je li tato jiná právnická osoba ovládána některým z akcionářů 

společnosti CEVYKO a.s. K výkonu činnosti člena představenstva podle čl. 20 odst. 8 Stanov se 

nevyžaduje souhlas dozorčí rady, ani jiného orgánu společnosti a člen představenstva tuto 

činnost zakázánu nemá. Tím však není dotčena povinnost člena statutárního orgánu jednat v 

souladu s pravidly proti střetu zájmů zakotvenými v ust. § 54 a násl. ZOK, v zájmu a s náležitou 

loajalitu vůči společnosti CEVYKO a.s. 

 

9.  Člen představenstva nemá zakázánu činnost, které se týká zákaz konkurence podle ust. 441 

ZOK, jestliže před jeho zvolením do funkce člena představenstva, nebo v průběhu výkonu této 

funkce (vznikla-li na jeho straně skutečnost týkající se zákazu konkurence až po jeho zvolení) 

písemně upozornil dozorčí radu na svou konkrétní činnost náležející do zákazu konkurence 

podle ust. § 441 ZOK a dozorčí rada svým usnesením vyslovila souhlas s tím, že člen 

představenstva může vykonávat konkrétní činnost náležející do zákazu konkurence podle ust. 

§ 441 ZOk. Člen představenstva nemá zakázánu činnost, jež jinak náleží do zákazu konkurence 

podle ust. § 441 ZOK ode dne, kdy dozorčí rada s takovou činností člena představenstva 
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vyslovila souhlas, pokud dozorčí rada neurčí jiné datum, od kterého se na tuto konkrétní 

činnost člena představenstva zákaz konkurence nevztahuje. 

 

6.10. Kandidát navržený do funkce člena představenstva je povinen upozornit dozorčí radu 

na svou činnost, které se týká zákaz konkurence podle ust. § 441 ZOK, alespoň 10 dnů před tím, 

než má valná hromada rozhodnout o jeho volbě do funkce člena představenstva. Zvolený člen 

představenstva je povinen písemně upozornit dozorčí radu, že vykonává nebo má příležitost 

vykonávat činnost, které se týká zákaz konkurence dle ust. § 441 ZOK, bez zbytečného odkladu 

po té, co se o této okolnosti dozví a vyžádat si od dozorčí rady souhlas k výkonu této činnosti. 

Jestliže dozorčí rada neudělí členu představenstva souhlas s výkonem činnosti náležející do 

zákazu konkurence podle ust. § 441 ZOK, pak člen představenstva tuto činnost vykonávat 

nesmí, s právními následky porušení zákazu konkurence stanovenými ZOK a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy. Dozorčí rada informuje valnou hromadu o tom, jak rozhodla ve 

věci činnosti člena představenstva (nebo kandidáta na tuto funkci), týkající se zákazu 

konkurence podle ust. § 441 ZOK. 

 

Článek 21. 

Složení, ustavení a funkční období představenstva 

1. Představenstvo má 3 členy. 

2. Délka funkčního období pro každého jednotlivého člena představenstva činí pět let ode dne 

jeho zvolení do funkce člena představenstva, resp. 5 let ode dne vzniku společnosti ve vztahu 

k těm osobám, které byly určeny členem představenstva ve stanovách při jejich přijetí 

zakladateli ve spojitosti se založením společnosti. Opětovná volba člena představenstva je 

možná. 

3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. 

4. Členem představenstva Společnosti může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 

která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona, a u níž nenastala 

skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona; člen 

představenstva musí splňovat i další podmínky vyžadované právními předpisy a nesmějí u něj 

být dány skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce, ledaže taková 

překážka odpadne. 

5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; je však povinen to písemně oznámit 

představenstvu. Člen představenstva nesmí odstoupit z funkce člena představenstva v době, 

která je pro společnost nevhodná.  Člen představenstva může ze své funkce odstoupit rovněž 

tak, že oznámí své odstoupení na zasedání představenstva. Člen představenstva oznámí své 

odstoupení z funkce písemným prohlášením určeným představenstvu společnosti a 

doručeným na adresu sídla společnosti, nebo na zasedání představenstva. Výkon funkce člena 

představenstva končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení 

z funkce člena představenstva do sídla společnosti, pokud představenstvo neschválí na žádost 

odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.   

6. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho 

funkční období, valná hromada zvolí do 2 měsíců nového člena představenstva. 
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7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat do 2 měsíců ode dne 

zániku funkce příslušného člena(ů) představenstva náhradní členy do příštího zasedání valné 

hromady (dále jen kooptace). 

8. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.  

 

Článek 22. 

Svolávání, jednání a rozhodování představenstva 

1. Představenstvo zasedá nejméně 12x ročně. Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle 

společnosti.  

Způsob svolání představenstva 

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, písemnou pozvánkou (příp. elektronickou 

pozvánkou zaslanou na emailovou adresu člena představenstva), v níž je uvedeno místo, 

datum a hodina konání a program jednání. Pozvánka musí být členům představenstva zaslána 

nejméně 7 (sedm) dní před zasedáním. Představenstvo lze svolat také usnesením z 

předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání 

představenstva svolat i jinou formou, nebo v kratší lhůtě..   

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to kterýkoliv člen 

představenstva nebo dozorčí rady písemně, s uvedením důvodů takového svolání, a to tak, aby 

pozvánka na zasedání představenstva byla odeslána členům představenstva do 3 dnů od 

doručení takovéto žádosti o svolání zasedání představenstva a zasedání představenstva se 

konalo do 10 dnů od doručení žádosti o svolání zasedání představenstva.  

4. Pokud není předseda představenstva zvolen, nebo pokud je odvolán či odstoupí ze své funkce 

předsedy představenstva, anebo pokud zanikne jeho členství v představenstvu, pak do doby 

zvolení předsedy představenstva, svolává zasedání představenstva kterýkoliv jeho člen,  

způsobem obsaženým v čl. 22 odst. 2 Stanov.  

5. Ocitne-li se předseda představenstva po dobu více jak 5 pracovních dní v prodlení se svoláním 

zasedání představenstva, pak zasedání představenstva bez zbytečného odkladu svolá 

kterýkoliv jeho člen. 

Jednání a rozhodování představenstva 

6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání 

představenstva přítomný člen představenstva, určený ostatními členy představenstva 

přítomnými na jeho zasedání. 

7. Usnesení představenstva jsou přijímána zpravidla při zasedáních. Pořadí, ve kterém budou 

projednávány body programu zasedání představenstva, jakož i způsob a pořadí hlasování, určí 

předseda představenstva, nebo jiný člen představenstva, který zasedání představenstva svolal. 

O bodech programu, které nebyly včas sděleny, může být přijato usnesení jen tehdy, pokud 

jsou přítomni všichni členové představenstva a nadpoloviční většina všech členů 

představenstva nemá námitek. 

8. Představenstvo je schopné usnášení, pokud je na jeho jednání přítomno alespoň dvě třetiny 

jeho členů, z celkového počtu všech členů představenstva určeného v čl. 21 odst. 1 Stanov.  
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9. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech náležejících do jeho působnosti nadpoloviční 

většinou hlasů všech jeho členů, z celkového počtu členů představenstva určeného v čl. 21 

odst. 1 Stanov. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlas každého člena představenstva 

má stejnou váhu. V případě dosažení rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedy 

představenstva. 

10. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen 

představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj při jeho 

neúčasti hlasoval.  

11. Představenstvo může na návrh předsedy představenstva (nebo v případech uvedených v čl. 22 

odst. 4 Stanov na návrh kteréhokoliv člena představenstva),  přijímat rozhodnutí i mimo 

zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky 

(e-mailem).  

12. Písemné rozhodování probíhá tak, že předseda představenstva (nebo člen představenstva 

v případech uvedených v čl. 22 odst. 4 Stanov)  zašle písemný návrh rozhodnutí ostatním 

členům představenstva. Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu písemně vyjádří 

do 3 (tří) dnů poté, kdy jej obdrželi. Jejich vyjádření musí obsahovat jejich vlastnoruční podpis. 

Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve shora uvedené lhůtě, nebo pokud jeho 

vyjádření neobsahuje jeho vlastnoruční podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

13. Rozhodování s využitím technických prostředků spočívá v tom, že předseda představenstva 

(nebo člen představenstva, v případech uvedených v čl. 22 odst. 4 Stanov)  zašle návrh 

rozhodnutí ostatním členům představenstva v elektronické formě prostřednictvím emailu, 

jehož přílohou bude scan návrhu rozhodnutí (ve formátu PDF) s jeho podpisem. K návrhu 

rozhodnutí nemusí být připojen elektronický podpis předsedy představenstva (nebo člena 

představenstva, v případech uvedených v č. 22 odst. 4 Stanov) tehdy, jestliže byl návrh 

rozhodnutí odeslán z firemní emailové adresy předsedy představenstva (nebo z firemní 

emailové adresy člena představenstva, v případech uvedených v čl. 22 odst. 4 Stanov).  Ostatní 

členové představenstva se k tomuto návrhu vyjádří do 3 (tří) dnů poté, kdy jej obdrželi, a to e-

mailem, jehož přílohou bude scan návrhu rozhodnutí s podpisem příslušného člena 

představenstva. Vyjádření členů představenstva k návrhu zaslaného rozhodnutí nemusí být 

opatřeno jejich elektronickým podpisem tehdy, jestliže bylo odesláno z e-mailové adresy 

příslušného člena představenstva, na kterou byl před tím doručen a zobrazen návrh 

schvalovaného rozhodnutí. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě podle věty 

druhé tohoto odstavce, nebo pokud jeho vyjádření není provedeno e-mailem, jehož přílohou 

bude scan rozhodnutí (ve formátu PDF) platí, že s návrhem nesouhlasí. 

14. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání 

představenstva. 

15. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva 

zajišťuje předseda představenstva. 

16. Jestliže o to dozorčí rada požádá, účastní se zasedání představenstva buď předseda dozorčí 

rady, nebo dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady. 

C. DOZORČÍ RADA 
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Článek 23. 

Postavení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a 

uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

2. Do působnosti dozorčí rady patří zejména: 

a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení 

valné hromady, 

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku 

a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, 

c) přezkoumávat zprávu o vztazích  (§ 82 ZOK), 

d) svolávat mimořádnou valnou hromadu za předpokladů obsažených v ust. § 404 ZOK, 

e) určit svého člena, který bude společnost zastupovat v řízení před soudy a jinými orgány proti 

členu představenstva, 

f) rozhodovat o pozastavení výkonu funkce členu představenstva, který oznámí střet jeho zájmu 

se zájmy společnosti dle ust. § 54 ZOK 

g) rozhodovat o zákazu uzavřít smlouvu mezi členem představenstva a společnosti, která není 

v zájmu společnosti dle ust. § 56 ZOK. 

 
g)h) rozhodovat o udělení souhlasu s výkonem činnosti člen představenstva náležející do zákazu 

konkurence podle ust. § 441 ZOK.  

3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti 

společnosti a kontrolují, zda obchodní a účetní knihy a záznamy jsou řádně vedeny v souladu se 

skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, 

stanovami a pokyny valné hromady. 

4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 

s právními předpisy a stanovami. 

5. Pro způsob svolávání valné hromady dozorčí radou platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o 

svolávání valné hromady představenstvem. 

6. „Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném v ust. § 451 ZOK, 

neurčí-li stanovy jinak. 

7. Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo 

obdobným předmětem činnosti, jaký vykonává společnost CEVYKO a.s., nebo osobou v obdobném 

postavení, je li tato jiná právnická osoba ovládána některým z akcionářů společnosti CEVYKO a.s. K 

výkonu činnosti člena dozorčí rady podle čl. 23 odst. 7 Stanov se nevyžaduje souhlas valné 

hromady, ani jiného orgánu společnosti a člen dozorčí rady tuto činnost zakázánu nemá. Tím však 

není dotčena povinnost člena dozorčí rady jednat v souladu s pravidly proti střetu zájmů 

zakotvenými v ust. § 54 a násl. ZOK, v zájmu a s náležitou loajalitu vůči společnosti CEVYKO a.s. 
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8. Člen dozorčí rady nemá zakázánu činnost, které se týká zákaz konkurence podle ust. 451 ZOK, 

jestliže před svým zvolením do funkce člena dozorčí rady, nebo v průběhu výkonu této funkce 

(vznikla-li na jeho straně skutečnost týkající se zákazu konkurence až po jeho zvolení) písemně 

upozornil valnou hromadu na svou konkrétní činnost náležející do zákazu konkurence podle ust. § 

451 ZOK a valná hromada svým usnesením vyslovila souhlas s tím, že člen dozorčí rady může 

vykonávat konkrétní činnost náležející do zákazu konkurence podle ust. § 451 ZOk. Člen dozorčí 

rady nemá zakázánu činnost, jež jinak náleží do zákazu konkurence podle ust. § 451 ZOK ode dne, 

kdy valná hromada s takovou činností člena dozorčí rady vyslovila souhlas, pokud valná hromada 

neurčí jiné datum, od kterého se na tuto konkrétní činnost člena dozorčí rady zákaz konkurence 

nevztahuje. 

5.9. Kandidát navržený do funkce člena dozorčí rady je povinen před svým zvolením písemně upozornit 

představenstvo a valnou hromadu na svou činnost týkající se zákazu konkurence podle ust. § 451 

ZOK, nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, která má na pořadu jednání rozhodnutí o 

volbě člena dozorčí rady. Představenstvo v pozvánce na valnou hromadu zařadí na pořad jejího 

jednání rozhodnutí o udělení souhlasu s výkonem činností člena dozorčí rady náležející do zákazu 

konkurence dle ust. § 451 ZOK a v pozvánce na valnou hromadu uvede upozornění kandidáta do 

funkce člena dozorčí rady na jeho konkrétní činnost týkající se zákazu konkurence. Zvolený člen 

dozorčí rady je povinen písemně upozornit představenstvo a valnou hromadu, že vykonává nebo 

má příležitost vykonávat činnost týkající se zákazu konkurence dle ust. § 451 ZOK, a to bez 

zbytečného odkladu po té, co se o této okolnosti dozví, se žádostí o svolání valné hromady k 

projednání a rozhodnutí o udělení souhlasu s výkonem činností člena dozorčí rady náležející do 

zákazu konkurence dle ust. § 451 ZOK. Představenstvo na žádost člena dozorčí rady svolá valnou 

hromadu k projednání a rozhodnutí o udělení souhlasu s výkonem činnosti člena dozorčí rady 

náležející do zákazu konkurence podle ust. §451 ZOK tak, aby se valná hromada konala do 90 dnů 

od doručení žádosti člena dozorčí rady o její svolání. Jestliže valná hromada neudělí členu dozorčí 

rady souhlas s výkonem činnosti náležející do zákazu konkurence podle ust. § 451 ZOK, pak člen 

dozorčí rady tuto činnost vykonávat nesmí, s právními následky porušení zákazu konkurence 

stanovenými ZOK a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 

Článek 24. 

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady 

1. Dozorčí rada má 3 členy. 

2. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 let ode dne jeho zvolení do funkce, resp. 5 let ode dne 

vzniku společnosti v případě osob, které byly určeny členem dozorčí rady ve stanovách při 

jejich přijetí zakladateli ve spojitosti se založením společnosti. Opětovná volba člena dozorčí 

rady je možná. 

3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. 

4. Tyto stanovy vycházejí z předpokladu, že společnost má méně než 500 zaměstnanců 

v pracovním poměru, a proto jsou všichni členové dozorčí rady voleni výlučně valnou 

hromadou. Členy dozorčí rady nevolí zaměstnanci. 

5. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je 

svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je 

překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona; člen dozorčí rady musí splňovat 
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i další podmínky vyžadované právními předpisy a nesmějí u něj být dány skutečnosti, se 

kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce, ledaže taková překážka odpadne.  

Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu 

funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen 

dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním 

předpisem, jeho funkce tím zaniká. 

6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí 

radě nebo své odstoupení oznámit na zasedání dozorčí rady. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit 

z funkce člena dozorčí rady v době, která je pro společnost nevhodná. Člen dozorčí rady oznámí 

své odstoupení z funkce písemným prohlášením určeným dozorčí radě a  doručeným na adresu 

sídla společnosti, nebo na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce člena dozorčí rady končí 

uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady do 

sídla společnosti, pokud dozorčí rady neschválí na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný 

okamžik zániku funkce.  

7. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho 

funkční období, zvolí valná hromada, do 2 měsíců nového člena dozorčí rady.  

8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat do 2 měsíců ode dne 

zániku funkce příslušného člena dozorčí rady, náhradní členy do příštího zasedání valné 

hromady.  

9. Dozorčí rada volí svého předsedu. 

 

Článek 25. 

Svolávání, jednání a rozhodování dozorčí rady 

Způsob svolání 

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, písemnou pozvánkou (příp. elektronickou 

pozvánkou zaslanou na emailovou adresu člena dozorčí rady), v níž je uvedeno místo, datum a 

hodina konání a program jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady zaslána nejméně 7 

(sedm) dní před zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. 

Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání dozorčí rady svolat i jinou 

formou nebo v kratší lhůtě. 

2. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádají-li o to alespoň 

dva členové dozorčí rady nebo představenstvo písemně s uvedením důvodů takového svolání, 

a to tak, aby pozvánka na zasedání dozorčí rady byla odeslána členům dozorčí rady nejpozději 

do 3 dnů od doručení takovéto žádosti o svolání zasedání dozorčí rady a zasedání dozorčí rady 

se konalo do 10 dnů od doručení žádosti o svolání zasedání dozorčí rady.  

3. Pokud není předseda dozorčí rady zvolen nebo pokud je odvolán či odstoupí ze své funkce 

předsedy dozorčí rady, anebo pokud zanikne jeho členství v dozorčí radě, pak do doby zvolení 

předsedy dozorčí rady, svolává zasedání dozorčí rady kterýkoliv její člen,  způsobem 

obsaženým v čl. 25 odst. 1 Stanov.  
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4. Ocitne-li se předseda dozorčí rady po dobu více jak 5 pracovních dní v prodlení se svoláním 

zasedání dozorčí rady, pak zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu svolá kterýkoliv člen 

dozorčí rady. 

 

 

Jednání a rozhodování dozorčí rady 

5. Dozorčí rada zasedá nejméně 6x ročně. Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle 

společnosti.  

6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda a v případě jeho nepřítomnosti, řídí zasedání dozorčí 

rady přítomný člen dozorčí rady, určený ostatními členy dozorčí rady, přítomnými na jejím 

zasedání. 

7. Řídící zasedání dozorčí rady je povinen respektovat jednací řád dozorčí rady. 

8. V průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje 

dozorčí radou určený zapisovatel a řídící zasedání dozorčí rady. 

9. Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina 

jejich členů, z celkového počtu členů dozorčí rady určeného v čl. 24 odst. 1 Stanov. 

10. Dozorčí rada rozhoduje o všech záležitostech náležejících do její působnosti nadpoloviční 

většinou hlasů všech jejich členů, z celkového počtu členů dozorčí rady určeného v čl. 24 odst. 

1 Stanov. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Hlas každého člena dozorčí rady má stejnou 

váhu. V případě dosažení rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. 

11. Usnesení dozorčí rady jsou přijímána zpravidla při zasedáních. Pořadí, ve kterém budou 

projednávány body programu zasedání dozorčí rady, jakož i způsob a pořadí hlasování, určí 

předseda dozorčí rady, nebo jiný člen dozorčí rady, který svolal zasedání dozorčí rady. O 

bodech programu, které nebyly včas sděleny, může být přijato usnesení jen tehdy, pokud jsou 

přítomni všichni členové dozorčí rady a nadpoloviční většina všech členů nemá námitek. 

12. Dozorčí rada může na návrh předsedy dozorčí rady (nebo v případech uvedených v čl. 25 odst. 

3 Stanov na návrh kteréhokoliv člena dozorčí rady), přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to 

písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem). 

Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí 

rady. 

13. Písemné rozhodování probíhá tak, že předseda dozorčí rady (nebo člen dozorčí rady, v 

případech uvedených v čl. 25 odst. 3 Stanov) zašle písemný návrh rozhodnutí ostatním členům 

dozorčí rady. Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu písemně vyjádří do 3 (tří) dnů 

poté, kdy jej obdrželi. Jejich vyjádření musí obsahovat jejich vlastnoruční podpis. Nevyjádří-li 

se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce, nebo pokud jeho 

vyjádření neobsahuje jeho vlastnoruční podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

14. Rozhodování s využitím technických prostředků spočívá v tom, že předseda dozorčí rady (nebo 

člen dozorčí rady, v případech uvedených v čl. 25 odst. 3 Stanov) zašle návrh rozhodnutí 

ostatním členům dozorčí rady v elektronické formě prostřednictví emailu, jehož přílohou bude 

scan rozhodnutí (ve formátu PDF)) s jeho podpisem. K návrhu rozhodnutí nemusí být připojen 
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elektronický podpis předsedy dozorčí rady (nebo člena dozorčí rady, v případech uvedených 

v čl. 25 odst. 3 Stanov) tehdy, jestliže byl návrh rozhodnutí odeslán z firemní emailové adresy 

předsedy dozorčí rady (nebo z firemní emailové adresy člena dozorčí rady, v případech 

uvedených v čl. 25 odst. 3 Stanov).  Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu vyjádří 

do 3 (tří) dnů poté, kdy jej obdrželi, a to e-mailem, jehož přílohou bude scan návrhu rozhodnutí 

(ve formátu PDF) s podpisem příslušného člena dozorčí rady. Vyjádření členů dozorčí rady 

k návrhu zaslaného rozhodnutí nemusí být opatřeno jejich elektronickým podpisem tehdy, 

jestliže bylo odesláno z e-mailové adresy příslušného člena dozorčí rady, na kterou byl před 

tím doručen a zobrazen návrh schvalovaného rozhodnutí. Nevyjádří-li se některý z členů 

dozorčí rady ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce, nebo pokud jejich vyjádření není 

provedeno emailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem, platí, že s návrhem 

nesouhlasí. 

 

Článek 26. 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

1. Pozvánka na valnou hromadu se akcionářům zasílá vždy na adresu jejich datové schránky (ID 

datové schránky), a to v elektronické formě (ve formátu PDF), s elektronickým podpisem 

svolavatele valné hromady. Pokud o to akcionář dopředu písemně požádá představenstvo 

společnosti, pak se tomuto žadateli zasílá pozvánka na valnou hromadu současně i v listinné 

formě, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, na adresu sídla akcionáře uvedenou 

v seznamu akcionářů. Valná hromada je řádně svolána, je-li pozvánka na valnou hromadu 

odeslána ve lhůtě pro svolání valné hromady určené těmito Stanovami, nebo zákonem o 

obchodních korporacích, do datové schránky příslušného akcionáře.     

2. Akcionáři jsou o konání valné hromady, případně o dalších skutečnostech stanovených 

právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady rovněž informováni 

oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti: www.cevyko.cz.   

Článek 27. 

ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁTY 

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky 

stanovené zákonem. Podíly na zisku jsou splatné do 3 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné 

hromady o jejich rozdělení, pokud valná hromada neurčí v příslušném rozhodnutí jinou 

splatnost.    

2. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh 

představenstva. Návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů předkládaný valné 

hromadě přezkoumává dozorčí rada, která předkládá své vyjádření valné hromadě, která o 

rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje 

představenstvo. 

3. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle 

hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité 

hodnoty akcií ve vlastnictví akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. O vyplacení 

podílu na zisku rozhoduje dle ust. § 34 odst. 3 ZOK představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílu 

na zisku v rozporu se ZOK, podíly na zisku se nevyplatí. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné 
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vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní 

kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto 

rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle 

tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo 

prostředky z jiných vlastních zdrojů ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. 

4. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o 

rozdělení zisku.  

5. Čistý zisk dosažený v účetním období se v souladu se zákonem a stanovami použije zejména: 

a) na úhradu ztráty 

b) k přídělu do fondů společnosti vytvořených ze zisku 

c)  ke zvýšení základního kapitálu v souladu se zákonem a stanovami 

d) k výplatě dividend a tantiém v souladu s právními předpisy a těmito stanovami 

6. Valná hromada může rozhodnout, že zisk (jeho část) zůstane nerozdělen. Způsob rozdělení 

zisku se neřídí pořadím, v jakém je uvedeno v čl. 27 odst. 5 Stanov. 

Článek 28. 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.  

2. Pro účely stanovené v ust. § 436 zákona č. 90/2012 Sb. stanovy určují, že hlavními údaji z účetní 

závěrky jsou:   

 Aktiva celkem    Pasiva celkem                                        

 Z toho:    stálá      Z toho:  vlastní kapitál  

                               oběžná                       cizí zdroje                          

                               ostatní                           ostatní                                                               

Celkové výnosy za účetní období:         Celkové náklady za účetní období:  

              Hospodářský výsledek za účetní období:      

Článek 29. 
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

1. Společnost může být zrušena na základě: 

a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace její 

přeměnou, 

b) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, 

c) z jiných důvodů stanovených ZOK nebo OZ.   
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2. Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí zákonem, zejména ust. § 187 a násl. OZ a ust. 

§ 93 a násl. ZOK. Likvidátora jmenuje valná hromada společnosti. V zákonem stanovených 

případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud. 

3. V případě likvidace má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se vyplácí 

v penězích. Pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku platí zákonná ustanovení, 

zejména § 37 až 39 ZOK. 

4. Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. 

5. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění 

rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do 

likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. 

6. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku.  

 

Článek 30. 

POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV 

1. Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov, jiným rozhodnutím valné 

hromady nebo jinou právní skutečností. 

2. Návrh na změnu stanov předkládá valné hromadě představenstvo. Návrh na změnu stanov 

mohou předložit valné hromadě k rozhodování také akcionáři nebo dozorčí rada. 

 

Článek 31. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ODHAD PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁKLADŮ NA ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 

V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už s ohledem na platnou právní úpravu nebo 

vzhledem ke změnám těchto stanov, stane neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo určité 

ustanovení bude ve stanovách chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov těmito skutečnostmi 

nedotčena. 

Předpokládaná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou činí 50.000,-Kč. 

Článek 32. 

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 

O založení obchodní společnosti CEVYKO a.s., o schválení těchto stanov a o nabytí účasti 

statutárního města Havířov v nově založené společnosti CEVYKO a.s. v souladu s těmito 

stanovami, rozhodlo zastupitelstvo statutárního města Havířov svým usnesením č. _____, na ____. 

zasedání zastupitelstva statutárního města Havířov, které se konalo dne ___.____. 2019.  
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statutární město Havířov      ASOMPO, a.s. 
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Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 
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Zápis č. 04/2022 ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 20. 4. 2022 
 
 
Datum konání:  20. 4. 2022 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy    

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

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

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 03/2022 ze schůze KV ZMH  
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost duben – květen 2022 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování o schválení programu: 

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

                                                                                                                                      Program byl schválen. 
 
2. Kontrola Zápisu č. 03/2022 ze schůze KV ZMH 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 03/2022 ze schůze 
KV ZMH ze dne 16. 3. 2022. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

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. 
 
Kontrola vyúčtování dotací pro hokejový klub Havířov za rok 2021 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
      Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                   Marcel Molnár 
                                                                                                                                                                        Úkol trvá. 
 
Usn. č. 3862/80RM/2022 - „In-line ovál, Havířov - Šumbark“ (stavba č. 20093) – zahájení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
Kontrola byla provedena dne 20. 4. 2022. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 3/KPU/2022 byl řádně předložen.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
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4. Kontrolní činnost duben – březen 2022 

Žádné nové kontroly nebyly pro období stanoveny. 
 
 
      
5. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,50 hod. 
 
 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  

dne 11. května 2022 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 25. 4. 2022, Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
     Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
               předseda KV ZMH 
 



1 | S t r á n k a  

Zápis č.05/2022 

 

 

Zápis č. 05/2022 ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 11. 5. 2022 
 
 
Datum konání:  11. 5. 2022 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. 04/2022 ze schůze KV ZMH  
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost květen – červen 2022 
- 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. 04/2022 ze schůze KV ZMH 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 04/2022 ze schůze 
KV ZMH ze dne 20. 4. 2022. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města, Domov seniorů Havířov 
Kontrola byla provedena dne 27. 4. 2022. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 1/2022 byl řádně předložen.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města SANTÉ - centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb 
Kontrola byla provedena dne 27. 4. 2022. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 2/2022 byl řádně předložen.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
Kontrola vyúčtování dotací pro hokejový klub Havířov za rok 2021 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
      Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                   Marcel Molnár 
                                                                                                                                                                             Úkol trvá. 
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4. Kontrolní činnost květen – červen 2022 

Vedení a plnění závěrů valných hromad  
 
Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.  - vedoucí pracovní skupiny 
      MUDr. Radomil Schreiber 
                                   Ing. Josef Olšar 
 
Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák - vedoucí pracovní skupiny 
      Marcel Molnár 
                                   René Pustějovský 
 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.  - vedoucí pracovní skupiny 
      MUDr. Radomil Schreiber 
                                   Ing. Josef Olšar 
 
      
5. RŮZNÉ a závěr 

Vzhledem k termínu posledního zasedání ZMH se členové KV ZMH dohodli na změně termínu zářijové schůze 
kontrolního výboru, která se tak bude konat ve středu 7.9.2022 v 16:30 hod. 
 

Hlasování o změně termínu schůze KV 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   

                                                                                                    Změna termínu schůze KV ZMH byl schválena. 
 
 
Všechny kontroly budou provedeny nejpozději do 31.8.2022. 
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 květen – červen 2022 
3. Změnu termínu schůze KV ZMH 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  

dne 8. června 2022 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 16. 5. 2022, 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. 01/2022 

volební období 2018 - 2022 

 

 
Předmět kontroly:               Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových 

organizací města, Domov seniorů Havířov 

                                                                                                                    

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolovaný subjekt:  Domov Seniorů Helios Havířov 

 

Kontrola provedena dne: 27. dubna 2022 

    začátek v 10:00 hod.  konec 12:30 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2022 

 

Kontrolu provedl: pracovní skupina:   

                                                Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D, vedoucí pracovní skupiny 

                                                Mgr. Gustav Dytko 

 

Obsah kontroly:  

 

• Označení objektu bezpečnostními tabulkami a značkami (únikové cesty, zákaz kouření 

apod.) 

• Vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními (přenosné hasicí přístroje, vnitřní 

hydranty, elektrická požární signalizace, nouzové osvětlení apod.) 

• Provádění úklidu a dezinfekce  

• Vybavení objektu lékárničkami s náhodnou kontrolou expirace 

• Stav únikových cest (volný prostor, označení směru úniku apod.) 

• Školení a plán školení zaměstnanců na BOZP 

• Vyvěšení bezpečnostní dokumentace (požární poplachové směrnice, požární evakuační 

plán) 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

Byla provedena kontrola agendy BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců Domova seniorů Helios 

Havířov. Agenda je vedena pečlivě, kde jednotliví zaměstnanci mají přístup k informacím ohledně 

BOZP v rámci intranetu Domova seniorů. Ředitel Domova seniorů členům kontrolní skupiny 

s dostatečným předstihem zaslal všechny důležité podklady ke kontrole. V čase kontroly platilo 

nařízení, že ve zdravotnických zařízeních stále platí používání respirátorů a zaměstnanci toto nařízení 

pečlivě dodržují. Kontrolní skupina se také zajímala na desinfekci a ředitel Domova MUDr. Dlábek 

kontrolní skupině vysvětlil, že stále platí zvýšená opatření k desinfekci. 

 

 

Závěr kontroly:  

  

Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení. 

 
V Havířově dne 4. května 2022  
Zapsal: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D 
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Vyjádření ředitele Domova Seniorů Helios:     

 

Bez připomínek. 

 

 

…………………………….. 

MUDr. Milan Dlábek 

Ředitel Domova Seniorů Helios 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
 
 
…………………………….…                                              

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.                

předseda Kontrolního výboru ZMH                                         

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Gustav Dytko 

člen Kontrolního výboru ZMH                                                   

 

 

 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt Domov seniorů Helios 
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Záznam o výsledku kontroly č. 02/2022 

volební období 2018 - 2022 

 

 
Předmět kontroly:              Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových 

organizací města SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb 

                                                                                                                    

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolovaný subjekt:  SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

 

Kontrola provedena dne: 27. dubna 2022 

    začátek v 8:00 hod.  konec 9:30 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2022 

 

Kontrolu provedl: pracovní skupina:   

                                                Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., vedoucí pracovní skupiny 

                                                Bc. Marcel Molnár 

 

Obsah kontroly:  

 

• Vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními (přenosné hasicí přístroje, vnitřní 

hydranty, elektrická požární signalizace, nouzové osvětlení apod.) 

• Provádění úklidu a dezinfekce  

• Stav únikových cest (volný prostor, označení směru úniku apod.) 

• Školení a plán školení zaměstnanců na BOZP 

• Vyvěšení bezpečnostní dokumentace (požární poplachové směrnice, požární evakuační 

plán) 

• Označení objektu bezpečnostními tabulkami a značkami (únikové cesty, zákaz kouření 

apod.) 

• Vybavení objektu lékárničkami  

• Revize elektro 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

Byla provedena kontrola agendy BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb. Ředitelka Santé Mgr. Rosová členům kontrolní 

skupiny vysvětlila BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců. Agenda je vedena pečlivě a kontrolní 

skupina nenašla žádná pochybení. Ředitelka Santé členům komise vysvětlila i zajištění podmínek pro 

klienty Santé. 

 

 

Závěr kontroly:  

  

Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení. 

 
V Havířově dne 4. května 2022  
Zapsal: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
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Vyjádření ředitelky SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb: 
     

 

Bez připomínek. 

 

 

…………………………….. 

Mgr. Michaela Rosová 

Ředitelka SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
 
 
…………………………….…                                              

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.                

předseda Kontrolního výboru ZMH                                         

 

 

 

 

…………………………… 

Bc. Marcel Molnár 

člen Kontrolního výboru ZMH                                                   

 

 

 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 
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Záznam o výsledku kontroly č.3/KPU/2022 
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 ZMH :     

 

Číslo:        3862/80RM/2022 

Název:                                       „In-line ovál, Havířov-Šumbark“ (stavba č.20093) – zahájení                                 

                                                            zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu“                                                            

Kontrolu provedli:  Ing. Karel Žák, Ing. Jakub Chlopecký, Marcel Molnár  

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   20.4. 2022,  14.00 – 14.30 hod.,                                                        

Kontrolovaný odbor: Odbor územního rozvoje (OÚR) 

 

Kontrolou bylo zjištěno: Ke kontrole usnesení byly k dispozici kompletní podklady z jednání rady 

města dne 10.1.2022, které obsahovaly podmínky pro zahájení předmětné veřejné zakázky. Byla 

doložena písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace podepsaná dne 12.1. příslušným 

náměstkem a doloženo zveřejnění zahájení zadávacího řízení k VZ dne 13.1.2022 na Portálu vhodné 

uveřejnění. V předmětném řízení uspěla firma SWIETELSKY stavební s.r.o., se kterou byla sjednána 

příslušná smlouva o dílo a podepsána k 1.3.2022.  S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada 

města Havířova dne 14.2.2022 usnesením č. 3939/81RM/2022.  V registru smluv byla smlouva 

zveřejněna dne 11.3.2022. Kontrola veškerých podkladů provedena za přítomnosti Ing. Vladimíra Hýži, 

referenta investičního oddělení. Zahájení zadávacího řízení bylo provedeno v souladu s usnesením RM 

a právními předpisy vztahujícími se na tento typ řízení.  

  

Závěr kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno pochybení. 

 

Vyjádření ke zjištění: Bez připomínek. 

 

 

…………………………………… 

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí OÚR 

 

 

Podpisy členů KV ZMH: 

 

………………………….                     …………………………….                  ………………………… 

Ing. Karel Žák                                     Ing. Jakub Chlopecký                           Marcel Molnár 

člen KV ZMH                                           předseda KV ZMH                                člen KV ZMH 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt – OÚR 
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