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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaném dne 24.06.2019 

 

164/7ZM/2019 - Schválení předsednictva 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019 

 

165/7ZM/2019 - Schválení programu 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019 

 

166/7ZM/2019 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 7. zasedání ZMH, konaného  

dne 24.06.2019 

 

167/7ZM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 6. zasedání ZMH, konaného dne 29.04.2019  

 

168/7ZM/2019 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

169/7ZM/2019 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílou pro výkon činnosti Městské policie Havířov 

 

170/7ZM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

171/7ZM/2019 - Kotlíková výzva – návratné finanční výpomoci 

 

172/7ZM/2019 - Schválení Programu partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná  

a Havířov 

 

173/7ZM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice 

 

174/7ZM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 1452/13, k.ú. Šumbark – změna usnesení 

 

175/7ZM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

 

176/7ZM/2019 - Záměr města zřídit právo stavby k pozemkům v k.ú. Dolní Suchá 

 

177/7ZM/2019 - Darování movitých věcí Městské knihovně Havířov, Městskému kulturnímu  

středisku Havířov a Sociálním službám města Havířova 

 

178/7ZM/2019 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 46. – 69.  

 

179/7ZM/2019 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2018 a účetní závěrka města Havířova  

sestavená k 31.12.2018 

 

180/7ZM/2019 - Zhodnocení finančních prostředků města Havířova 

 

181/7ZM/2019 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020 

 

182/7ZM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou školu 

Havířov na školní rok 2019/2020  

 

183/7ZM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy  

pro ZŠ Kapitána Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020  
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184/7ZM/2019 - Zajištění financování nákupu konvektomatu – ZŠ Mládežnická Havířov  

 

185/7ZM/2019 - Změna smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

ZŠ Žákovská Havířov  

 

186/7ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním  

subjektům - 2. dotační kolo 

 

187/7ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 Nemocnici s poliklinikou Havířov 

 

188/7ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek ze psů 

 

189/7ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek za užívání veřejného prostranství 

 

190/7ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek za komunální odpad 

 

191/7ZM/2019 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2018 

 

192/7ZM/2019 - Založení společnosti pro zpracování komunálního odpadu 

 

193/7ZM/2019 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“ 

 

194/7ZM/2019 - Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.06.2019 

  

164/7ZM/2019 - Schválení předsednictva 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.06.2019 

ve složení: 

 

Ing. Josef Bělica, 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  

 

  

165/7ZM/2019 - Schválení programu 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 24. června 2019 dle přílohy s touto úpravou: 

- rozšíření programu: 

  bod č. 31 - Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030  

 

  

166/7ZM/2019 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 7. zasedání ZMH, konaného  

dne 24.06.2019_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 24.06.2019  

paní Bc. Moniku HAVLÍČKOVOU (KSČM) 

pana Ing. Jana SZTURCE (STAN) 
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167/7ZM/2019 - Zpráva o ověření zápisu z 6. zasedání ZMH, konaného dne 29.04.2019_________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 6. zasedání ZMH, konaného dne 29. dubna 2019 

 

  

168/7ZM/2019 - Kontrola plnění usnesení ZMH__________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

 

1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové  služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, 

v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého 

dolu Dukla“   

76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování  

Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. 

část 

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

Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část 

184/5ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby 

„Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov - 

Podlesí “ 

235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních 

přípojek v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části 

města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ 

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

části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá  

– ul. Hornosušská a ul. Protější“ 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

82/4ZM/2019 Stanovisko k projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu ZŠ 

M. Kudeříkové Havířov 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

 

431/11ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 

1./01 Havířov – Žermanická přehrada“ – SO 112,  k.ú. Havířov 

– město 

792/20ZM/2017 Prodej pozemků parc.č. 1452/13, 1452/14, 1452/15, 1452/16, 

1452/17, 1452/18, 1451/3, 1452/11, k.ú. Šumbark 
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54/3ZM/2018 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4075/5, k.ú. Havířov-město 

71/4ZM/2019 Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice 

115/5ZM/2019 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro 

děti předškolního věku“ 

116/5ZM/2019 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro 

žáky 1. stupně základních škol“ 

146/6ZM/2019 Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace 

147/6ZM/2019 Darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská 

knihovna Havířov 

160/6ZM/2019 SmVaK Ostrava a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady 

 

  

169/7ZM/2019 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílou pro výkon činnosti Městské policie Havířov 
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   
 

veřejnoprávní smlouvu s obcí Bílou na výkon činnosti Městské policie Havířov  

na jejím území dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátora podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

  

170/7ZM/2019 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 03.06.2019 dle příloh 

 

  

171/7ZM/2019 - Kotlíková výzva – návratné finanční výpomoci____________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. předložení žádosti o dotaci na Cíl 1. a Cíl 2. v rámci Výzvy č. 1/2019 Programu  

Státního fondu životního prostředí na podporu výměny nevyhovujících kotlů  

na pevná paliva v domácnostech prostřednictvím návratné finanční výpomoci 

2. informaci, že aktuálně Magistrát města Havířova registruje 49 zájemců  

o návratnou finanční výpomoc 
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s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci žadatelům, v případě kladného vyřízení  

žádosti města o dotaci v rámci Výzvy č. 1/2019 Programu Státního fondu 

životního prostředí, na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva 

v domácnostech  

2. účelové použití vratek návratné finanční výpomoci na spolufinancování vlastních  

zdrojů projektů realizovaných statutárním městem Havířov v rámci podpory 

z Operačního programu životní prostředí 2014-2020: 

- Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov – Šumbark 

- Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov – Město - zateplení 

- Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov – Město – rekuperace 

- Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy,  

Havířov – Dolní Suchá - zateplení 

- Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy,  

Havířov – Dolní Suchá – rekuperace 

3. vyhlášení Programu na poskytnutí návratné finanční výpomoci fyzickým osobám,  

které vlastní nemovitost na území města Havířova za těchto podmínek: 

- Splnění zákonných podmínek pro poskytnutí návratné finanční výpomoci 

- Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadatelům, kterým byla Radou  

Moravskoslezského kraje schválena žádost o poskytnutí dotace v rámci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 

- Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadatelům, kteří byli Radou  

Moravskoslezského kraje schváleni v zásobníku žadatelů o poskytnutí dotace 

v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ v 

případě uvolnění finančních prostředků v rámci tohoto dotačního programu  

- Návratná finanční výpomoc musí být účelově vázána výhradně na zajištění  

výměny nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj 

- Splácení bude zahájeno neprodleně po okamžiku, kdy fyzická osoba získá dotaci  

v rámci „kotlíkových dotací“ formou první zvýšené splátky 

- Návratná finanční výpomoc je bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0%) 

- Návratnou finanční výpomoc lze ze strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce  

splatit 

- Maximální měsíční splátka s výjimkou první zvýšené splátky činí 2000 Kč 

Maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let 

 

  

172/7ZM/2019 - Schválení Programu partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná  

a Havířov____________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Program partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov ve znění 

přílohy č. 1 
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173/7ZM/2019 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodej části pozemku parc. č. 113/1  o výměře cca 420 m
2
, katastrální území 

Bludovice včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) 

společnosti AUCENTRUM s.r.o. se sídlem Selská 1591/8c, 736 01  Havířov-Město, 

IČO: 08024189 za účelem výstavby stomatologického střediska 

 

  

174/7ZM/2019 - Prodej pozemku parc.č. 1452/13, k.ú. Šumbark – změna usnesení_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r u š í 

 

usnesení ZMH č. 792/20ZM/2017 ve věci prodeje pozemku parc.č. 1452/13, zahrada 

o výměře 122 m
2
,
 

panu Pavlu Guznarovi, …………………………………..,  

za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu smluvní ve výši 200 Kč/m
2
,  

celkem 24 400 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň, formou splátek 

splatných nejpozději do 31. 12. 2019 

 

n e s c h v a l u j e 

 

prodej pozemku parc.č. 1452/13, zahrada o výměře 122 m
2
,
 
panu Pavlu Guznarovi, 

………………………………….., za účelem zahrady u rodinného domu,  

za cenu smluvní ve výši 5.000,-Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

  

175/7ZM/2019 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

prodej části pozemku parc.č. 1714/5,  nově dle geometrického plánu označenou  

jako parc.č. 1714/200, orná půda o výměře 541 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá,  

panu Jiřímu Hamříkovi, ………………………………….., za účelem rozšíření 

zahrady u rodinného domu, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 194.760,00 Kč 

(tj. 360,00 Kč/m
2
) + 2.000,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem  

ve výši 196.760,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                    T: 31.12.2019      
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176/7ZM/2019 - Záměr města zřídit právo stavby k pozemkům v k.ú. Dolní Suchá_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

záměr smluvně zřídit právo stavby k pozemkům parc.č. 34 o výměře  262 m
2
,  

parc.č. 35 o výměře 967 m
2
, části parc.č. 37 o výměře cca 430 m

2
, parc.č. 63/2  

o výměře  5 962 m
2
 a  části pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 1250 m

2
  

v kat. území Dolní Suchá, celková výměra cca 8 871 m
2
 s tím, že přesná výměra 

pozemků bude stanovena až na základě geometrického zaměření, společnosti 

DREMILO s.r.o., se sídlem Sládkova 372/, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,  

IČO: 04564341 za účelem dřevovýroby (pila, truhlárna) a jejího provozování  

 

  

177/7ZM/2019 - Darování movitých věcí Městské knihovně Havířov, Městskému kulturnímu  

středisku Havířov a Sociálním službám města Havířova_____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e      

 

darování movitých věcí příspěvkovým organizacím: 

 

1. majetek umístěný v budově městské knihovny na ul. Svornosti 86/2,  

Havířov-Město, budova G, v celkové účetní ceně 10.800,00 Kč - 2 ks 

prezentačních mříží, inv. čísla 000000020438 a 000000020439, v účetní ceně 

4.200,00 Kč/1 ks a 4 ks dvojitých noh k prezentačním mřížím, inv. čísla 

000000020444, 000000020445, 000000020448 a 000000020449, v účetní ceně 

600,00 Kč/1 ks příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov,  

736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250    

 

2. majetek dle přílohy č. 1 pořízený v rámci investiční akce č. 1031 – Kino Centrum  

Havířov v celkové účetní ceně 30.451.486,02 Kč příspěvkové organizaci Městské 

kulturní středisko Havířov, 736 01  Havířov-Město, Hlavní třída 246/31a,  

IČO: 00317985 

 

3. majetek dle přílohy č. 2 pořízený v rámci investiční akce č. 4006 – Rekonstrukce  

objektu SSmH Mánesova v celkové účetní ceně 2.537.389,27 Kč příspěvkové 

organizaci Sociální služby města Havířova, 736 01  Havířov-Podlesí,  

Přemyslova  1618/12, IČO: 60337583 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích smluv 

 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31.08.2019 
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178/7ZM/2019 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 46. – 69._______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 46., 47. a 48., dle důvodové zprávy, 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 49. – 69., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 46. – 69. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2019: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 254 554,07 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 134 442,91 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 34 103,93 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 1 600,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 084 407,23 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 446 096,59 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 029 396,70 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 848,83 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 17 986,71 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 483 414,72 tis. Kč 

 

odbor organizační 268 131,91 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 767,96 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 321 119,46 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 96 257,10 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 812 540,25 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 20 329,76 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 416 699,89 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 050,20 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 73,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 846,90 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 149,60 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 123,30 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 559,17 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 164,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 029,20 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 907,10 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 656,10 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 053,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 174,80 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 100,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 958,30 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 974,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 65,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 753,90 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 981,42 tis. Kč 
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 MŠ „U kamarádů“ 1 076,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 75,00 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 062,30 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 742,30 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 6 119,34 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 4 707,92 tis. Kč 

      z toho: vázané finanční prostředky  300,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 535,24 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 35,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 668,37 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 837,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 160,00 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 800,84 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 6 824,21 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 443,44 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 907,40 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 4 194,70 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 6 149,29 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 10 044,18 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 750,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 10 654,07 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 350,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 910,62 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 374,68 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 60,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 365,94 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 036,98 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 430,60 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 60 695,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 619,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 43 993,98 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
22 829,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 61 353,52 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 2 460,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 48 423,00 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 7 480,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 46 519,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +191 542,52 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +296 542,52 tis. Kč 
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179/7ZM/2019 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2018 a účetní závěrka města Havířova  

sestavená k 31.12.2018_________________________________________________ 

 

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 2018 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, 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 31.12.2018,  

v rozsahu příloh č. 24 – 30 

 

u k l á d á 

 

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

právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2018  

ve výši 19 902 310,00 Kč na ZBÚ města, 

 

   Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

   T: 28.06.2019 

 

2. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  

k 31.12.2018. 

 

   Z: vedoucí EO 

   T: 28.06.2019 

 

p o v ě ř u j e 

 

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

podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené 

k 31.12.2018 

 

  

180/7ZM/2019 - Zhodnocení finančních prostředků města Havířova_________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

zhodnocení volných finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje (FRR) ve výši 

30 000 000,00 Kč na dobu 1 roku formou spořicího účtu s úročením 1,66 % p.a.,  

u společnosti SBERBANK CZ, a.s., IČO: 25083325                 
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181/7ZM/2019 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020________ 

 

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 2020“  

a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2020“,  

který je přílohou předkládaného materiálu. 

 

  

182/7ZM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Polskou školu 

Havířov na školní rok 2019/2020________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Základní 

školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice 

Selská, příspěvková organizace na školní rok 2019/2020 udělené Radou města 

Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na školní rok 2019/2020  

ve výši 320 tis. Kč 

 

u k l á d á 

 

zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole  

 

Z: vedoucí OŠK  

                                           T: červenec 2019 

 

  

183/7ZM/2019 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy  

pro ZŠ Kapitána Jasioka Havířov na školní rok 2019/2020__________________  

         

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Základní 

školu Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  

na školní rok 2019/2020 udělené Radou města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy na školní rok 2019/2020  

ve výši 245 tis. Kč. 
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u k l á d á 

 

zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole  

  

Z: vedoucí OŠK  

                                           T: červenec 2019 

 

  

184/7ZM/2019 - Zajištění financování nákupu konvektomatu – ZŠ Mládežnická Havířov_______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

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

organizace, IČO: 70958114 

 

1. snížení schváleného příspěvku na provoz na rok 2019 o částku 154 000,00 Kč 

2. převod do fondu investic částku ve výši 154 000,00 Kč 

3. poskytnutí investičního příspěvku ve výši 302 000 Kč 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 154 000,00 Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 456 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu 

IV. na rok 2019 výše uvedené příspěvkové organizaci 

 

Z: vedoucí EO 

T: září 2019 

 

  

185/7ZM/2019 - Změna smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

ZŠ Žákovská Havířov_________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

1. změnu termínu vrácení bezúročné návratné finanční výpomoci na projekt 

„Venkovní odborná učebna“ realizovaný ZŠ Žákovská Havířov z  30.06.2019  

na 30.11.2019, který byl stanoven ve Smlouvě o poskytnutí bezúročné návratné 

finanční výpomoci č. 692/OŠK/2018 ze dne 20. 12. 2018 příloha č. 1 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí bezúročné návratné finanční  

výpomoci č. 692/OŠK/2018 ze dne 20.12.2018 v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení 

se Základní školou Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 příloha č. 2 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci č. 692/OŠK/2018 

                                                                                           

Z: vedoucí OŠK 

T: 30.06.2019 

 

  

186/7ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním  

subjektům - 2. dotační kolo_____________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

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

města Havířova v roce 2019 subjektům: 

    1. z mimosportovní sféry v celkové výši 1 070 500 Kč dle příloh č. 1 - 7 

    2. ze sportovní sféry v celkové výši        949 000 Kč dle přílohy č. 8 

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova dne 26. 2. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018 s 

fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu I. tohoto usnesení  

 

pověřuje   
 

1.vedoucího 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: září 2019 

 

  

187/7ZM/2019 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 Nemocnici s poliklinikou Havířov________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

žádosti Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO: 00844896, 

ze dne 30. 5.2019 o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2019 
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s c h v a l  u j e  

 

1. poskytnutí investiční dotace Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové  

organizaci, IČO: 00844896, ve výši 310 000 Kč na projekt „Porodní systém 

Multitrac včetně příslušenství pro porodnické oddělení NsP“ z vázaných 

prostředků položky určené pro Nemocnici s poliklinikou z výdajové části OJ 10 

„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2019 

2. navýšení investiční dotace poskytnuté v roce 2018 Nemocnici s poliklinikou  

Havířov, příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, na „Rekonstrukci vstupního 

vestibulu a pořízení zdravotní přístrojové techniky“, dle veřejnoprávní smlouvy č. 

739/OŠK/18  ze dne 5. 1. 2018, o 300 000 Kč na celkovou částku 6 300 000 Kč 

z vázaných prostředků položky pro Nemocnici s poliklinikou z výdajové části OJ 

10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2019 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle vzoru  

schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 26. 2. 2018 usn. č. 

931/24ZM/2018 se subjektem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení  

4. uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace  

č. 739/OŠK/18 ze dne 5. 11. 2018 se subjektem uvedeným v bodu 2. tohoto 

usnesení  

 

p o v ě  ř  u j e   
 

1. vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí investiční dotace  

2. náměstkyni primátora pro školství a kultury podpisem dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 739/OŠK/18  

 

Z: vedoucí OŠK 

T: září 2019 

 

  

188/7ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek ze psů__________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v y d á v á   

 

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, ve znění přílohy č. 1. 

 

  

189/7ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek za užívání veřejného prostranství__ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v y d á v á  

 

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,  

ve znění přílohy č. 1. 
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190/7ZM/2019 - Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek za komunální odpad_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á  

 

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění 

přílohy č. 1. 

 

  

191/7ZM/2019 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2018_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611  

a závěrečný účet za rok 2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku 

měst a obcí okresu Karviná za rok 2018 bez výhrad (příjmy ve výši 1.177,76 tis. Kč, 

výdaje ve výši 1.148,44 tis. Kč a financování ve výši - 29,32 tis. Kč)  

dle příloh č. 1 až 4 

 

  

192/7ZM/2019 - Založení společnosti pro zpracování komunálního odpadu___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

1. založení společnosti CEVYKO a.s. se základním kapitálem 2.000.000 Kč,  

jejímž zakladateli a akcionáři jsou statutární město Havířov, společnost ASOMPO, 

a.s., IČO: 25872826 a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s.  

2. zakladatelské právní jednání o založení společnosti CEVYKO a.s. včetně stanov  

společnosti CEVYKO a.s. dle Přílohy č. 1 

3. nabytí 35 % akcionářského podílu a účasti ve společnosti  CEVYKO a.s. 

4. peněžitý vklad do společnosti CEVYKO a.s. ve výši 700.000 Kč za účelem  

nabytí 35 % akcionářského podílu a účasti ve společnosti  CEVYKO a.s. a 

převedení peněžitého vkladu na zvláštní bankovní účet č. ú. 115-9942750287/0100   

k tomu zřízený správcem vkladu, kterým je statutární město Havířov 

5. akcionářskou smlouvu uzavřenou mezi statutárním městem Havířov, společností  

ASOMPO, a.s., IČO: 25872826 a Spolkem pro nakládání s komunálním odpadem, 

z.s. dle Přílohy č. 2 

 

v o l í  

 

pana Ing. Ondřeje Baránka jako prvního člena představenstva společnosti CEVYKO 

a.s. pana Ing. Bohuslava Niemiece jako prvního člena dozorčí rady společnosti 

CEVYKO a.s. 
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d e l e g u j e  
 

pro volební období 2018/2022 na valné hromady společnosti CEVYKO a.s. členy 

ZMH Ing. Pavla Rapanta, MBA, náhradníka Ing. Jiřího Martinka, MBA 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku zakladatelským právním jednáním pro 

založení a vznik společnosti CEVYKO a.s., zejména schválením a podpisem 

notářského zápisu o založení společnosti CEVYKO a.s., podpisem stanov 

společnosti CEVYKO a.s. a podpisem akcionářské smlouvy v souladu s tímto 

usnesením Zastupitelstva města Havířova  

 

z m o c ň u j e  

 

primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města na valné 

hromady společnosti CEVYKO a.s. a určení osoby pověřené zastupováním za město 

na valné hromadě společnosti  

 

u k l á d á 

 

1. ekonomickému odboru převést částku ve výši 700.000 Kč na zvláštní bankovní  

účet č. ú. 115-9942750287/0100    

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2019 

 

2. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady  

společnosti CEVYKO a.s. závazné stanovisko příslušného orgánu města ke 

způsobu hlasování na valné hromadě 

 

3. delegovaným zástupcům města na valné hromady společnosti CEVYKO a.s.  

předkládat na nejbližším zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady 

 

   

193/7ZM/2019 - Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

Společné stanovisko pracovních skupin, které je výsledkem činnosti pracovních 

skupin podle Memoranda o spolupráci na řešení zpracování komunálního odpadu  

ze dne 26.10.2017 podle přílohy č. 1 
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194/7ZM/2019 - Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030_______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

r o z h o d l o  

 

uzavřít Memorandum o spolupráci na realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny 

Karvinska do roku 2030 a na rozvoji území v rozsahu Příloh 1-3 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátora statutárního města Havířova Ing. Josefa Bělicu podpisem Memoranda  

o spolupráci na realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 

2030 a na rozvoji území 

 

            T: 17.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK v. r.    Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r. 

náměstek primátora      náměstkyně primátora  

pro ekonomiku a správu majetku    pro školství a kulturu    

  

 

 

































































 

 
    

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

7. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 24. června 2019 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.06.2019  

 

01. Schválení předsednictva 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   

 

 

 

 

02. Schválení programu 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019 

 

      Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova   

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora  

 

 

 

 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 7. zasedání ZMH, konaného dne 24.06.2019 

 

      Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora  

 

 

 

 

04. Zpráva o ověření zápisu ze 6. zasedání ZMH, konaného dne 29.04.2019 

        

      Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   

 

 

 

 

05. Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora  
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06. Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílou pro výkon činnosti Městské policie Havířov 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města 

Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov 

 

 

 

 

07. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

                       Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru KP 

 

 

 

 

08. Kotlíková výzva - návratné finanční výpomoci 

 

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

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru KP 

                        Bc. Milada Klimešová, referent oddělení strategického rozvoje odboru KP 

 

 

 

 

09. Schválení Programu partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov 

 

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

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

                       Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru KP  

                     Bc. Přemysl Koch, referent oddělení strategického rozvoje odboru KP 

 

 

 

 

10. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková       

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
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11. Prodej pozemku parc.č. 1452/13, k.ú. Šumbark – změna usnesení 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková       

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

12. Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková       

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 
 
 
 

 

13. Záměr města zřídit právo stavby k pozemkům v k.ú. Dolní Suchá 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková       

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
 
 
 

 

14. Darování movitých věcí Městské knihovně Havířov, Městskému kulturnímu středisku  

Havířov a Sociálním službám města Havířova 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková       

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

15. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2019 – rozpočtová opatření č. 46. – 69. 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková        

                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO  
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16. Závěrečný účet města Havířova za rok 2018 a účetní závěrka města Havířova  

sestavená k 31.12.2018 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO 

Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu EO 

Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO 

Ing. Vladislava Mlynaričová, vedoucí oddělení účetnictví EO 

Ing. Eva Horáková, vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. 

Ing. Radomír Kunz, vedoucí oddělení technické infrastruktury 
 
 
 
 

 

17. Zhodnocení finančních prostředků města Havířova 

 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO 

 
 
 

 

18. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020 
 

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

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková  

                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO  

 

 

 

 

19. Výjimka z nejnižšího počtu  žáků ve třídách základní školy pro Polskou školu  

      Havířov na školní rok 2019/2020  

 

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

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 

Petra Holešová, referent oddělení školství 
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20. Výjimka z nejnižšího počtu  žáků ve třídách základní školy pro ZŠ Kapitána Jasioka  

      Havířov na školní rok 2019/2020  

 

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

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 

Petra Holešová, referent oddělení školství 

 

 

 

 

21. Zajištění financování nákupu konvektomatu – ZŠ Mládežnická Havířov  

 

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

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury  

                     Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství  

 

 

 

 

22. Změna smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ZŠ Žákovská  

      Havířov  

 

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

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury  

Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství   

 

 

 

 

23. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova OJ 10 „Ostatní dotace  

a dary“ v roce 2019 sportovním a mimosportovním subjektům, 2. dotační kolo 

 

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

Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport 

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 

 

 

 

 

24. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části OJ 10  

      „Ostatní dotace a dary“ v roce 2019 Nemocnici s poliklinikou Havířov 

 

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

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 
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25. Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek ze psů 

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

Zpracoval:  Ing. Jiřina Zvěřinská, vedoucí organizačního odboru 

                     Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

 

 

 

 

26. Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

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

Zpracoval:  Ing. Jiřina Zvěřinská, vedoucí organizačního odboru 

                     Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

 

 

 

 

27. Návrh obecně závazné vyhlášky  - poplatek za komunální odpad 
Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Jiřina Zvěřinská, vedoucí organizačního odboru 

                     Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

 

 

 

 

28. Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2018  

 

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

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                Mgr. Kateřina Kavková, právník odboru právních služeb  

 

 

 

 

29. Založení společnosti pro zpracování komunálního odpadu 

 

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

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

Mgr. Šárka Škopková, právnička odboru právních služeb 

 

 

 

 

30. Memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“ 

 

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

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 
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30. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 

- tento bod bude zařazen 1 hodinu po zahájení 7. zasedání ZMH   

 



  

Veřejnoprávní smlouva k zajišťování výkonu některých úkolů městské policie 

Na základě usnesení Rady města Havířova č. XXX ze dne XXX a usnesení Zastupitelstva města 

Havířova č. XXX ze dne XXX a usnesení Zastupitelstva obce Bílá č. 19/5 ze dne 19. 9. 2018, 

uzavírají níže uvedené smluvní strany na základě ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, ve znění pozdějších předpisů a § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“): 

Čl. I 

Smluvní strany 

statutární město Havířov 

zastoupené Ing. Josefem Bělicou, primátorem  

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, okres Karviná, Moravskoslezský kraj 

IČO: 00297488 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

č. účtu: 19-1721604319/0800 

(dále jen „město“) 

 

a 

obec Bílá 

zastoupená Ing. Tomášem Kubačákem, starostou obce 

se sídlem: Bílá 151, 739 15 Bílá, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj 

IČO: 00577669 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu: 27725781/0100 

(dále jen „obec“) 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

1. Město v souladu s ustanovením zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), zřídilo jako svůj orgán Městskou policii Havířov 

(dále jen „městská policie“). 

2. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude městská policie zajišťovat 

výkon některých úkolů stanovených zákonem o obecní policii a souvisejícími zvláštními 

právními předpisy na území obce. 

 

 

 



  

Čl. III 

Určení rozsahu úkolů 

1. Městská policie bude na území obce, v úseku vymezeném přílohou č. 2 smlouvy měřit rychlost 

projíždějících vozidel. Tato činnost bude vykonávána z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., O obecní policii a zákonem              

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.  Určený 

strážník bude vyhodnocovat záznamy z automatického měřícího systému a zjištěné přestupky 

bude oznamovat příslušnému správnímu orgánu.  

2. Měření rychlosti bude městskou policií prováděno po dobu účinnosti této smlouvy na silnici 

č. I/56 v katastrálním území obce v úseku určeném Policií České republiky. Úsek určený Policií 

ČR je vymezen přílohou č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Provoz zařízení pro měření rychlosti je bezobslužný v nepřetržitém provozu. Vyhodnocování 

bude zajišťovat jeden pověřený strážník MP Havířov a to počínaje dnem nabytí právní moci této 

smlouvy.   

4. Kontaktními osobami obce jsou starosta a místostarosta obce. 

5. Obec vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti, každému strážníkovi městské policie 

písemné pověření, kterým bude strážník prokazovat oprávněnost výkonu pravomoci městské 

policie na území obce podle § 9 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Toto pověření 

je strážník povinen mít při výkonu pravomoci u sebe. Vzor pověření tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy.  

6. Při oznamování zjištěných přestupků postupuje městská policie podle zvláštních právních 

předpisů - zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisu. 

Čl. IV 

Úhrada nákladů 

1. Náklady spojené s instalací, provozem a opravami zařízení pro měření rychlosti vozidel 

na území obce, včetně nákladů na zajištění nezbytných ověření a počítačových programů 

nutných k obsluze zařízení a zpracování údajů, zajištění jejich kompatibility, přenosu dat 

a propojení se stávajícím informačním systémem využívaným městskou policií, nese obec. 

2. Náklady spojené s výkonem úkolů městské policie podle čl. II této smlouvy na území obce, nese 

obec. 

3. Příjem z pokut uložených a vybraných v přestupkovém řízení pro přestupky spáchané na území 

obce v souvislosti s plněním úkolů městské policie podle této smlouvy je v souladu 

s ustanovením § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

příjmem obce, jejíž orgán je věcně a místně příslušný k projednání těchto přestupků podle 

zvláštních právních předpisů. 



  

4. Náklady spojené s výkonem úkolů městské policie zahrnují náklady na plat strážníka a zákonné 

odvody a provozní náklady městské policie. Obec uhradí měsíčně městu částku 45 896,- Kč při 

počtu do 600 oznámených přestupků. Za každý další oznámený přestupek nad tuto hranici 

uhradí obec 76,- Kč. 

5. Náklady spojené s oznamováním přestupků věcně a místně příslušným správním orgánům 

k projednání těchto přestupků podle zvláštních právních předpisů nese městská policie. 

6. Město provede k dvacátému dni následujícího měsíce fakturaci nákladů spojených s výkonem 

úkolů městské policie na území obce. Faktura bude zaslána obci. 

7. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu. K faktuře bude připojena příloha, ve které musí 

být uvedeno: 

a) kalendářní dny, ve kterých byly úkoly plněny, 

b) počet oznámených přestupků. 

8. Obec se zavazuje zaplatit fakturované náklady příkazem k úhradě na účet města uvedený 

v záhlaví této smlouvy, a to ve lhůtě splatnosti do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. 

V případě prodlení s úhradou faktury je obec povinna zaplatit městu úrok z prodlení ve výši 

odpovídající obecně závazným právním předpisům (§ 1970 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Čl. V 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  Smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019. 

2. Smlouvu může kterákoli strana vypovědět. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho 

kalendářního měsíce a počíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po obdržení 

výpovědi. Výpověď zašle účastník smlouvy druhé smluvní straně nejméně patnáct dnů před 

následujícím měsícem. 

 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po jednom 

stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

2. Smlouvu lze změnit nebo doplňovat jen na základě písemné dohody smluvních stran 

a se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

3. O případných sporech z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 



  

4. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Havířova č. … ze dne … a usnesením 

Zastupitelstva obce Bílá č. … ze dne …. Tato usnesení tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 

 

V Havířově dne ………………… V Bílé dne …….………………. 

 

 

 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Ing. Josef Bělica Ing. Tomáš Kubačák 

  primátor města Havířov    starosta obce Bílá  

  



  

Příloha č. 1 – vzor písemného zmocnění uděleného obcí Bílá k výkonu pravomocí strážníka 

 

Obec Bílá  

 

 
 
Tímto zmocněním prokazuje strážník 

Městské policie Havířov 

Jméno Příjmení Číslo 
oprávnění k výkonu pravomoci 

na území obce Bílá. 

 

 

 

 

…………………………….……… 

    starosta obce  razítko 
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KRAJSKÉ Řrorrlsrví pollclr MoRAVSKoSLEZSKÉHo KRAJE

územní odbor Fnýdek-Místek
dopravní inspektorBt Fnýdek-Místek

č, 1. rcner-7 53193lčJ-20 ilrl,íL?

DOrUčen0:

I
PcčPOčei Iisiú př:lol-/ll§ů

Fnýdek-Místek 17. května 2019
Počet stran: 2
lť},*

Obec Bí|á
Bílá 151

739 15 Staré Hamry

Ě: 00577669
lD DS:wssbk9s

Určení míst - kontrolních stanovišt'pro nĚření rychlostiv obci Bí!á

Policie České republiky, Dopravní inspel(orát Krajského ředitelství policie N/loravskoslezského
kraje, Územního odboru Fnýdek-Místek, na základě žádosti obce Bílá o určení míst pro měření
rychlosti vozidel na území obce Bílá, resp. Silnici ěíslo V56, podle ustanovení § 79a zákona
,é,36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

určuje

místa pro měření rychlosti vozidel příslušníky Policie ČR a rUestské policie Havířov na silnici ěíslo
l/56 v obci Bílá, v termínu od 01. 06. 2019 do31. 12,2019, za účelem zrnýšení bezpeónosti
provozu na silnici óíslo U56 v obci Bílá, a to:

49.4448636N, 1 8.4601 200E

49.441 537 8N, 1 8.4505792E

49.441 4833N, 1 8.45061 56E

49.4448194N, 1 8.460181 1 E

za splně ní následujících podmíne k:

. ívĚření rychlosti projždějících vozidel, resp. kontrola dodržování nejvyšší dovolené

rychlosti vozidel v předmětných místech a úsecích silnice ěíslo l/56, bude prováděna dle
stanovené obecné, místní a přechodné úpravy provozu.

Beskydská 2061
738 'l9 Fnýdek-Místek

rel,: 974 732 259
Fax:974 732 928



. v případě tzv. úsekového měření rychlosti vozidel obecní policií, budou předmětné úseky
označeny příslušnými svislými dopravními znaěkami č. lP3la - tVĚřenírychlosti a č. lP3lb
- Konec měření rychlosti (pzn. tuto místní, či přechodnou úpravu provozu na silnici číslo
l/56 stanovuje věcně a místně příslušný krajshý úřad).

. statistické vyhodnocení měření rychlosti vozidel prováděného na výše uvedených místech
a úsecích silnice číslo l/56, v termínu od 01. 06. 2019 do 3'1. 12.2019, se zaměřením na
počet přestupků a dobu spáchání přestupků ze strany účastníků provozu (tj. nedodržování
nejvyšší dovolené rychlosti) bude poslqfinuto zdejší součásti Policie ČR, a to pro potřebu
posouzení případné prolongace termínu, či změně míst a úseků pro měření rychlosti
vozidel, za úěelem zuýšení bezpečnosti provozu na silnici číslo l/56.

Na vědomí:

. Statutá.r,ní město Havffov, lVlěstská policie Havířov, Karvinská 1a,736 0í Havířov - [\ěsto

. KŘP MSK, Odbor služby dopravní policie Ostrava, 30. dubna 24,728 99, Ostrava

Zpracoual
por, Bc, PetrArnbroz

npor, [rl9r. Bc. Jan Kasperčík v.r.
vedoucí oddělení



Příloha č. 1 Připravované projekty

Dotační titul/Program Záměr

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace z 

uznatelných 

nákladů Rozpracovanost

IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Mánesova 44, 46, 48, 

Havířov-Město → max ERDF 40% + SR 2% 11 508 669 31,5

příprava žádosti                            

o dotaci                                           

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 81 C, D, 

Havířov-Podlesí → max ERDF 40% + SR 2% 9 977 366 31,5

příprava žádosti                         

o dotaci                                           

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 20, 22, 24, 

Havířov-Město → max ERDF 40% + SR 2% 7 732 642 31,5

příprava žádosti                             

o dotaci                                           

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu 1. Máje 2, Havířov-Město 

→ max ERDF 40% + SR 2% 20 989 597 31,5

příprava žádosti                                 

o dotaci                                           

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 34 - 42, 

Havířov-Podlesí → max ERDF 40% + SR 2% 21 000 072 31,5

příprava žádosti                                  

o dotaci                                           

T: 29.11.2019

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Horymírova → zateplení 8 539 213 40

příprava žádosti                                  

o dotaci                                           

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Horymírova → nucené větrání 1 145 867 70

příprava žádosti                                  

o dotaci                                           

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Moravská → zateplení 40

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020



OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Moravská → nucené větrání 70

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie 

MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy                                                                                              

→ zateplení 10 859 253 40

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie 

MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy                                   

→ nucené větrání 989 687 70

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Okružní → zateplení 40

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie MŠ Okružní → nucené větrání 70

příprava podkladů                                 

v součinnosti s OÚR                                         

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie ZŠ Moravská → zateplení + rekuperace 58 813 135 40

příprava žádosti                                  

o dotaci                                           

T: 03.02.2020

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie ZŠ Moravská → nucené větrání 15 328 644 70

příprava žádosti                                  

o dotaci                                           

T: 03.02.2020

ITI Ostravská aglomerace + 

OPD

Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním 

městě Havířov → FIŠE předložena 27.03.2019 37 413 200 85

příprava žádostí ve 

spolupráci s OKS                                            

T: 28.06.2019                                           

→ Finální žádost                  

T: 31.12.2019 

OPŽP - Hospodaření se 

srážkovými vodami v 

intravilánu

Výstavba retenční nádrže v lokalitě                                             

Chrpová - Šumbark 8 200 000 85

příprava žádosti                                  

o dotaci                                           

T: 13.01.2020



IROP + OPŽP

Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na 

denní stacionář Havířov-Šumbark 50 000 000

příprava → součinnost 

s OÚR, OKS, OŽP               

→ 02/2020         

OPZ - Výzva č. 92

Efektivní veřejná správa → Podpora tvorby a 

aktualizace strategických dokumentů

příprava žádosti                                                      

o podporu                                 

T: 21.06.2019



Příloha č. 2 Podané žádosti

Dotační titul/Program Datum podání Název projektu

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace 

z uznatelných 

nákladů

Úřad vlády ČR - program 

Podpora terénní práce na rok 

2019 19.10.2018

Podpora terénní práce na rok 2019                                                                    

→ příprava PA 409 475

100 →                                

max 300 000 
MŠMT - Výzva V4 Sport, 

investice 2019/2020 - 

Podprogram 133D 531 

Podpora materiálně technické 

základny sportu 21.12.2018

Multigenerační sportovně-relaxační areál, ul. Lázeňská 

(Skatepark) → příprava podkladů pro PA 30 189 693 50
Moravskoslezský kraj → 

dotační program Studie pro 

optimalizaci obecních 

systémů nakládání s odpady 

pro rok 2019 25.02.2019

Studie aktuálního stavu kontejnerových stanovišť na území 

města Havířova za účelem zvýšení účinnosti primární 

separace 450 000 max 200 000

Fond Mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 29.03.2019

Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských 

policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířov 350 000 85
Moravskoslezský kraj → 

dotační program Životní 

prostředí a zemědělství 26.04.2019 Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 302 420

max 400 Kč 

osoba/den
Moravskoslezský kraj → 

dotační program Životní 

prostředí a zemědělství 26.04.2019 Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 1 113 660

max 400 Kč 

osoba/den       

max 700 000



Příloha č. 3 Stav řízení, realizace

Název projektu Dotační titul/Program

Předpokládané 

výdaje Stav řízení Peníze na BÚ

Odkanalizování části města Havířova                             

- IV. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 22 811 060 ZVA 9 646 119,07

V. polsko-česká odborná setkání                                                    

(9 234 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 249 318

Realizace dokončena 

+ ŽoP, probíhá 

vyúčtování projektu

Slezské pohraničí - společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná → 

fotosoutěž (4 970 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 129 220

Realizace dokončena 

+ ŽoP, probíhá 

vyúčtování projektu

Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání OPZ, Výzva č. 33 4 810 723

Realizace dokončena 

+ ŽoP, probíhá 

vyúčtování projektu 4 420 562,13

Vytvoření strategických dokumentů                                    

pro město Havířov:                                                                         

- Plán udržitelné mobility ve městě                                                                    

- Koncepce odpadového hospodářství OPZ, Výzva č. 33 3 483 965

Realizace dokončena 

+ ŽoP, probíhá 

vyúčtování projektu 1 991 952,40

Snižování spotřeby energie                                                                        

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 48 950 326 ZVA 7 816 900,88

Nucené větrání s rekuperací na ZŠ M. 

Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 10 964 615

Realizace 

dokončena, probíhá 

vyúčtování projektu 4 642 191,40



Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,                        

Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 6 493 472 ZVA 2 358 833,65

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 463 654

Realizace 

dokončena, probíhá 

vyúčtování projektu

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 328 045

Realizace 

dokončena, probíhá 

vyúčtování projektu

Odkanalizování části města Havířova - 

lokalita Fryštátská a okolí (V. etapa) OPŽP, Snížení znečištění vod 35 774 898

Projekt v realizaci, 

příprava                               

ŽoP č. 4 + ZoR 6 208 506,39

Sanace obytných domů na ul.:                              

17. listopadu 2 - 6, Havířov-Město                                             

17. listopadu 8 - 14, Havířov-Město                                                        

Mánesova 12 - 16, Havířov-Město                                                     

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II                   

→ 31,5% ze způsobilých 

výdajů 49 565 202

Realizace dokončena 

+ ZVA                             

+ ŽoP, probíhá 

vyúčtování projektu 5 052 161,47

Nákup automobilů pro SSMH - obnova 

vozového parku  (max výše dotace 60% -                                                     

1 136 617,50 Kč)

MPSV č. 013 310 - Rozvoj a 

obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 

2016-2020 1 884 113 Realizace,             ŽoP

Zpracování strategických dokumentů SMH:                                                                                         

- Vize města 2020+                                                                                   

- Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit SMH 2020-2024                                                                                 

- Plán rozvoje sportu města Havířova 2018-

2025 OPZ, Výzva č. 58 4 597 500 Realizace 1 722 122,99



Domácí kompostéry a rozšíření sběrné sítě 

na textil a oděvy pro občany města 

Havířova OPŽP, Výzva č. 68 4 894 450

Realizace 

dokončena, příprava 

ZVA 4 025 446,15

Snižování spotřeby energie                             

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 14 458 115

Realizace 

dokončena, probíhá 

vyúčtování projektu 4 293 376,80

Nucené větrání s rekuperací na                         

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 962 457

Realizace 

dokončena, probíhá 

vyúčtování projektu 1 458 965,11

VI. polsko-česká odborná setkání

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 125 000 Realizace

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II OP VVV 13 413 290 Realizace 3 945 491,91

Asistent prevence kriminality 2018-2020

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2019 1 961 400

rok 2018 vyúčtován 

→ poskytnuty další 

finanční prostředky 

na rok 2019 546 000,00

Přednádražní prostor Havířov ITI/IROP - Udržitelná doprava 121 564 971

RoPD, projekt                               

v realizaci                                                   

→ probíhá výběr 

zhotovitele

Sanace a rekonstrukce obytného domu na 

ul. Čelakovského v Havířově

IROP - Energetické úspory v 

bytových domech III (de 

minimis) → max 200 000 EUR 28 171 504

Realizace dokončena 

+ ŽoP



Rozšíření kamerového dohlížecího systému 

o 5 kamerových bodů na území města

MV ČR → Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2018 až 2019 (2. kolo) 600 000

Projekt doporučen k 

financování → 

vydána Registrace 

projektu 

314D092009001

Moravskoslezský kraj → dotační program 

Podpora cestovního ruchu                                        

→ příprava smlouvy o výpůjčce a budoucí 

darovací smlouvě e-kola pro město Havířov               Projekt doporučen 

Obnova stromořadí na ul. Pujmanové, 

Havířov-Šumbark

Nadace ČEZ → grant Stromy 

2019 162 068

Projekt zrealizován, 

probíhá vyúčtování 

projektu

Bezpečnost a ochrana dětí ve statutárním 

městě Havířov 2019

Nadace ČEZ → Oranžový 

přechod 2019 215 000

Projekt doporučen k 

financování, 

realizace

Konference 20 let prevence MP Havířov

MV ČR → Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2019 79 000

příprava                              

Rozhodnutí

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s 

dětmi 2019

MV ČR → Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2019 160 000

příprava                            

Rozhodnutí

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich 

rodinami v SVL

MV ČR → Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2019 63 300

příprava                                 

Rozhodnutí

celkem: 380 336 667 58 128 630,35







Příloha č. 4

Zrealizované projekty města v době udržitelnosti

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace v Kč Udržitelnost do

Dům s pečovatelskou službou, ul. Karvinská, 

Havířov SFRB 93 654 000 40 800 000 03.02.2023

Rekonstrukce HD na ul. Tesařská 1

MMR ČR, podpora výstavby 

nájemních bytů pro rok 2005 27 347 646 25 292 699 31.12.2035

Fibichova - oprava bloku obytných domů

Akce financované z rozhodnutí 

PS a Vlády ČR 25 075 000 10 000 000 31.12.2020
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Frýdecká v 

Havířově-Bludovicích FM EHP/Norsko 13 524 926 7 022 743 31.12.2020

Snižování spotřeby energie v ZŠ 1. máje, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 38 935 600 11 569 581 30.08.2019
Snižování spotřeby energie v ZŠ Fr. Hrubína, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 43 994 150 15 037 164 30.08.2019
Snižování spotřeby energie v ZŠ Karolíny Světlé, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 26 120 362 18 034 670 25.11.2020
Snižování spotřeby energie v ZŠ Žákovská, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 211 828 14 035 578 30.08.2019

Odkanalizování částí města Havířova, I. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 285 143 497 178 286 226 31.12.2023

Odkanalizování částí města Havířova, II. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 313 793 963 173 561 226 30.09.2024

Odkanalizování částí města Havířova, III. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 72 038 717 49 154 602 31.12.2025
Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé 

třídy, Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 11 461 193 2 443 646 30.11.2023

Centrum ICT služeb na MMH

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 28 930 369 24 590 813 31.07.2019



Digitalizace městského archivu

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 44 383 197 36 480 706 31.07.2019

Implementace MIS do struktury MMH

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 13 207 000 8 129 880 31.07.2019

Sesuv svahu na ul. Svážná OPŽP 1 377 912 1 174 691 31.05.2021
Revitalizace zeleně na území statutárního města 

Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 782 280 477 466 21.11.2024
Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace 

Centrálního registru vozidel MD ČR 36 300 36 300 30.06.2020

Kino Centrum Havířov

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 123 473 965 38 771 964 13.06.2019

Regenerace náměstí Nad Terasou

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 41 365 128 23 002 744 25.11.2019

Náměstí T.G. Masaryka

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 55 646 248 8 064 083 12.05.2021

Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 

hřiště

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 17 265 955 13 002 075 04.05.2021
Chodník podél komunikace I/11, Havířov - 

Těrlicko ROP NUTS II Moravskoslezsko 5 030 658 3 530 444 12.11.2020

Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka ROP NUTS II Moravskoslezsko 1 492 012 948 941 18.06.2020
Cyklostezska Havířov - Žermanická přehrada - 

1.etapa ROP NUTS II Moravskoslezsko 8 956 947 6 003 130 04.04.2021



III. polsko-česká odborná setkání (4 822 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 199 892 133 570 30.09.2019

Bav se uč (7 401 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 516 952 205 224 31.10.2019

Učíme se jazyk hrou                                                                    

(návaznost s "Bav se a uč", Havířov jako 

partnerské město bez finanční účasti)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 0 0 31.10.2019

Poradenské centrum KHAMORO 

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou, 3.1b 1 200 437 848 781 30.06.2022
Regenerace bytových domů na ul. Mládí a M. 

Pujmanové

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 87 921 771 19 999 274 30.06.2020

Zóna Šumbark II Za Teslou - 5.etapa

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 11 532 442 9 287 840 30.11.2020

Služby poradenského centra KHAMORO 

OP LZZ, IPRM Zóna Šumbark II 

Za Teslou 7 078 588 6 380 284 30.06.2022
Demolice obytných domů na ul. Obránců míru 9-

15, Havířov-Šumbark → následné využití - 

výstavba workoutového hřiště → předání 

hotového díla 16.11.2017

MMR, Podpora revitalizace 

území 1 572 999 1 158 323 30.11.2022
Nákup osobních automobilů na alternativní 

pohon - CNG (3 x 50 000 Kč)

Národní program Životní 

prostředí, Výzva č. 13/2016 1 325 371 150 000 30.11.2020
Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve 

statutárním městě Havířov Nadace ČEZ 566 004 200 000 30.06.2020



Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov

OPŽP, Rozvoj infrastruktury pro 

environmentální vzdělávání 1 334 770 1 124 212 30.10.2019
Cyklostezska Havířov - Žermanická přehrada - 

2.etapa

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 7 448 123 6 263 573 21.03.2023

Rekonstrukce MK U Nádraží

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 16 282 000 14 013 237 23.08.2023
Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov-

Podlesí OPŽP, Energetické úspory 3 909 731 1 284 691 26.02.2024
Sanace obytného domu na ul.                              

Na Nábřeží 129 - 133, Havířov-Město

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II 20 524 432 4 911 033 05.04.2024
Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 

17. listopadu - lesopark

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 20 462 774 17 748 762 24.04.2024

celkem: 1 521 125 138 793 160 176



Příloha č. 5

Seznam zrealizovaných projektů města 

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace

eGovernment v obcích - CzechPOINT IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 57 540 48 909
Realizace výstupu z Komunitního plánu města Havířova - 

zpracování katalogu sociálních služeb

Moravskoslezský kraj, Program rozvoje 

sociálních služeb kraje na rok 2008 359 300 264 800

Škola pro život, ZŠ M. Pujmanové ROP NUTS II Moravskoslezsko 9 980 943 8 622 089
Příprava území po ukončení hornické činnosti, Resocializace 

území areálu bývalého Dolu Dukla

Meziresortní komise Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR 252 394 830 250 059 839

Dělený přechod na Národní třídě v Havířově-Městě

Moravskoslezský kraj, DSH 8 Zvyšování 

pasivní bezpečnosti na pozemních 

komunikacích 793 311 344 200
Azylanti Bělorusko a Ukrajina 2009 (použito na rekonstrukci 

chodníků) MV ČR 600 000 600 000

Mobilní služebna Městské policie Havířov 2009 MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 371 798 220 000

Pro bezpečnější Havířov MV ČR, Podpora prevence kriminality 120 000 90 000

Obec přátelská rodině MPSV ČR 400 000 400 000

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 2009 Úřad vlády ČR 208 603 133 333

Zámek Havířov, s.r.o. - oprava střechy

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2010 3 800 000 500 000

Systém včasné intervence (2010-2012) MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 864 247 1 368 000

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 2010 Úřad vlády ČR 211 023 188 000

Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 44 396 292 17 361 579

Snižování spotřeby energie v ZŠ M. Kudeříkové, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 224 943 23 908 747

Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 19 558 281 7 307 339



Snižování spotřeby energie v KD Leoše Janáčka v Havířově OPŽP, Realizace úspor energie 8 953 441 2 755 283

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 2011 Úřad vlády ČR 268 922 150 400

Regenerace náměstí U Severky

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 25 800 154 20 715 384

Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 135 850 778 105 820 587
Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na 

Nábřeží

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 37 903 111 29 423 630

Systematizace strategického řízení a plánování na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 271 631 5 330 886
Vytvoření projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců 

na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 185 870 5 126 085

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 2012 Úřad vlády ČR 275 288 192 701

Rekonstrukce silnice II/475 Moravskoslezský kraj 43 800 000 462 464

Pískovcový kříž na ul. Padlých Hrdinů v Havířově-Životicích 

(krucifix s reliefem)

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2011 112 200 56 100

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 5 030 007 4 204 897

Pojďme se vzdělávat

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 725 812 2 316 940

Havířov v květech - rok 2011

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000

Zámek Havířov - Nová okna

Moravskoslezský kraj, Program podpory 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji na rok 2011 1 449 251 350 000

Povodně 2010 - sesuv na ul. Hálkova Fond Solidarity EU prostřednictvím KÚ MSK 19 203 892 11 111 868



Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2012 MV ČR 178 128 178 128

Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 194 450 175 000

Ženy, naučte se bránit!

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 57 960 52 000

Přírodou všemi smysly

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 740 984 1 410 198

Dýchejme zdravě

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 731 840 1 541 600

Projekt ozdravných pobytů dětí předškolního věku 

Moravskoslezský kraj, v rámci dotačního 

programu - Příspěvky na ozdravné pobyty 449 364 224 682

Havířov v květech - rok 2013

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000
Revitalizace dětského hřiště v Havířově-Šumbarku k 

volnočasovému využití Nadace OKD - Sídliště žije 482 900 386 320

Štědrý večer pro osamělé seniory (2013) Nadace OKD - Pro radost 31 250 21 100

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 2013 Úřad vlády ČR 297 060 155 000
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2013 MV ČR 196 592 196 592

Poradenské centrum KHAMORO bezpečné pracoviště

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2013 37 512 31 000

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v 

rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností SMO ČR 2 074 441 2 074 441
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2014 MV ČR 148 728 148 728



Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi (2010-

2015)

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 739 590 623 000

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 29 498 21 898

Prevence předlužení a podvodů pro seniory

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 20 500 14 000

Asistent prevence kriminality

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 489 829 369 106
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2015 MV ČR 165 696 165 696

Havířov v květech - rok 2015

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje - KÚ MSK 1 200 754 150 000

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově 2015 Úřad vlády ČR 314 942 220 459
1. etapa - Obytná ulice E. Destinnové a H. Malířové + 

obratiště autobusů ul. Lidická IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 62 229 000 42 947 991

2. etapa - Ulice U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 32 400 000 27 553 590

3. etapa - Obytná ulice Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 51 704 391 42 080 614

Vzdělávání v eGovernmentu v ORP Havířov 

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 156 740 1 619 952
Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Zřízení 

technologického centra a pořízení elektronické spisové 

služby IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 665 764 3 358 971
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2016 MV ČR 340 762 340 762

Asistent prevence kriminality 2016

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 638 000 455 059

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 142 800 113 000



Informační brožura "Průvodce bezpečným městem"

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 45 000 39 746
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení MV ČR 1 000 000 1 000 000
Neinvestiční účelová dotace na zajištění akceschopnosti 

JSDH v obci MV-GŘ HZS 19 167 19 167

Regenerace  obytného domu na ul. H. Malířové 2, 4, 6 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 27 409 000 5 624 669

Regenerace obytného domu na ul. Jarošova 31b/1194 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 18 974 000 4 654 167

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  14,16 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 10 676 074 2 735 770

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  1a,1b,1c IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 25 421 813 5 550 417
Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné 

implementace nových výukových materiálů v základních 

školách na území města Havířova OP VK, 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 10 047 884 10 047 884

Nastavení systému podpory rozvoje rovných příležitostí v 

základních školách na území města Havířova

OP VK, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků 

se speciálními potřebami 18 393 005 18 393 005

Vznik centra DVPP na území města Havířova - Zvyšování 

kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků

OP VK, 1.3 - Další vzdělávání pracovníků 

škol a školských zařízení 4 422 606 4 422 606

Sanace obytného domu na ul. Tolstého 941, Havířov-Město SFŽP - program Zelená úsporám 14 748 760 1 424 979

Sanace obytného domu na ul. Sukova 819, Havířov-Město SFŽP - program Zelená úsporám 14 252 850 2 415 250

Sanace obytného domu na ul. J. Jabůrkové 1,3 a 5, Havířov-

Město SFŽP - program Zelená úsporám 11 584 140 2 530 350

Sanace obytného domu na ul. Střední 504, Havířov-

Šumbark SFŽP - program Zelená úsporám 22 874 276 3 140 145



Rekonstrukce části křídla G na knihovnu

ROP NUTS II Moravskoslezsko                         

IPRM ROP Přitažlivé město Havířov 65 322 908 53 853 801

Historie psaná uhlím - hornické tradice partnerských měst 

Havířova a Jastrzebie-Zdrój (29 098 EUR)

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko - Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 2 070 983 800 256
Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój 

v kontextu regionálních a přeshraničních železničních 

spojení → bez finanční účasti

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko 0 0
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2017 MV ČR 375 940 375 940

Asistent prevence kriminality 2017

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 456 699 385 716

Ženy naučte se bránit II.

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 77 435 56 999

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 140 560 110 760

Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 30 856 195 23 019 724

Regenerace obytných domů na ul. Lidické a M. Pujmanové IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 23 546 194 8 915 244
Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Vnitřní integrace 

úřadu obcí s rozšířenou působností (část III.) IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 1 452 000 1 234 200
Zlepšování systému povodňové služby a preventivní 

protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov

OPŽP, Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika povodní 23 685 330 21 316 797

II. polsko-česká odborná setkání

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko - Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 216 254 183 660

Protipovodňová hráz AVČ Moravskoslezský kraj, z Fondů EU 26 466 000 10 000 000



Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2018 MV ČR 378 120 378 120

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o tři 

kamerové body v lokalitě umístěného zařízení SUZ

MV ČR, Program Podpora bezpečnosti v 

obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 

až 2019 215 096 215 096

Mobilní služebna včetně vnitřního vybavení

MV ČR, Program Podpora bezpečnosti v 

obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 

až 2019 3 394 767 2 500 000

Asistent prevence kriminality 2018

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2018 529 766 447 600

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2018 150 050 130 000
Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami - Nové 

hrozby

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2018 43 193 32 394

Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově

Úřad vlády ČR - Podpora terénní práce 

2017 294 982 294 982

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov MŠMT ČR 2 743 210 2 725 484

Havířov v květech 2018

Moravskoslezský kraj - Program podpory 

aktivit v oblasti kultury 3 000 000 200 000

celkem: 1 211 315 200 815 537 875
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4 

Úvod 

 

Mezinárodní spolupráce je jednou z nejdůležitějších oblastí zájmu Evropské unie, obzvlášť v 

regionálním pojetí, jelikož podporuje harmonický rozvoj celého Společenství a přispívá k 

odstraňování rozdílů na úrovni společensko-hospodářského rozvoje. V rámci regionální spolupráce 

Evropské unie  mají zvláštní význam přeshraniční struktury - euroregiony, které podporují  činnosti 

zaměřené na řešení problémů charakteristických pro příhraniční oblasti, k nimž můžeme přiřadit: slabý 

vývoj způsobený periferní polohou, nutnost rozšíření místní infrastruktury s širokým rozsahem v 

prostoru, každodenní kyvadlovou dopravu obyvatelstva, problémy odstraňování obchodních omezení, 

problémy ochrany životního prostředí či nutnost odstraňování kulturních bariér. Přeshraniční 

spolupráce v rámci euroregionů vede také k zániku hranic, které donedávna rozdělovaly jednotlivé 

země, a tvoření „mostů” mezi sousedními státy, čímž tvoří další etapu budování integrované Evropy
1
. 

Díky tomu dochází nejen ke změnám stávajících podmínek v podobě oživení života lokální a 

regionální společnosti, v materiální sféře (v oblasti ekonomického rozvoje) i v nemateriální sféře 

(vyplývající ze změny postoje k partnerovi, který byl kdysi nedůvěřivý nebo nepřátelský)
2
.  

Klíčovou roli  v působení euroregionů hrají programy podpory Evropské unie, díky nimž je možná 

realizace  různých předsevzetí projektů přeshraničního charakteru. Na jedné straně mají euroregiony 

možnost  žádat o finanční prostředky v rámci těchto programů, na druhé straně - co je důležitější - je 

mohou řídit. Výsledkem je rostoucí počet příjemců (jednotek územní samosprávy, vládních orgánů, 

výzkumných jednotek, vysokých škol, kulturních institucí, nadací, sdružení, nestátních neziskových 

organizací a dalších institucí) snažících se získat peníze spravované euroregionálními strukturami
3
. 

Dobrým příkladem vedení přeshraniční spolupráce v rámci euroregionálních struktur jsou města 

Jastrzębie-Zdrój, Karviná a  Havířov v Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko, které už 

mnoho let (od roku 1994) podnikají společná předsevzetí související s různými oblastmi činnosti. Tato 

spolupráce má své kořeny v polovině devadesátých let minulého století, kdy byly mezi jednotlivými 

samosprávami podepsány bilaterální smlouvy
4
. Zpočátku se vzájemné vztahy tří měst  omezovaly jen 

na příležitostné kontakty zástupců místní vlády, avšak  časem se proměnily na rozsáhlé aktivity a 

projekty, jichž se účastnilo stále více subjektů
5
. Měřitelné výhody, které tyto aktivity a projekty 

přinesly doposud, a dobré vzájemné vztahy partnerů způsobily, že jsme se rozhodli posílit spolupráci a 

připravit program společných činností. 

Program partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov, je reakcí na potřeby 

související s vytvořením analyticko-plánovacího dokumentu, který by zohledňoval systémový přístup 

k realizaci přeshraničních aktivit v letech 2014–2020 třemi největšími útvary územní samosprávy, 

nacházejících se v Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko.  

Zpracování navazuje  přímo na následující dokumenty: Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 

do 2015 roku; Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná (2007 - Aktualizace 

září 2011); Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020. Program partnerské spolupráce 

měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov - předpoklady; Budoucí územní spolupráce v Euroregionu 

Śląsk Cieszyński - studium. 

 

 

 

                                                 
1
 M. Olszewski, Program Partnerskiej Współpracy Gmin Jasienica-Petřvald na lata 2007-2013, Stowarzyszenie 

Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Cieszyn-Jasienica, 2008, s. 4. 
2
 M. Olszewski, The political problems of Polish-Czech cross-border co-operation in the Region Śląsk 

Cieszyński (Cieszyn Silesia) [w:] red.: B. Wassenberg, J. Beck, Vivre et penser la coopération transfrontalière 

(Volume 4) : les régions frontalières sensibles, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, s. 259. 
3
 M.Olszewski, Rola Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (polskiego partnera 

umowy pod nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński) w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, [w:] red.:            

T. Marek, A. Szopa, Innowacyjne zarządzanie Organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2011, s. 76. 
4
 Smlouva mezi městy Jastrzębie-Zdrój a Karviná z 1. března roku 1995, smlouva mezi městy Jastrzębie-Zdrój a 

Havířov z 6. března roku  1995. 
5
 Dohromady více než 100 organizací ze tří spolupracujících měst.  



 
 
 
 
 

 

5 

 
1. Krátká charakteristika měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov 

 

 

1.1. Město Jastrzębie-Zdrój 

 

Jastrzębie-Zdrój je město ležící v jihozápadní části slezského vojvodství, jež získalo městská práva v 

roce 1963. Jeho rozloha činí 85,33 km2
6
. Město hraničí s okresy: pszczyńským, rybnickým, 

wodzisławským, cieszyńským, okresem grodzkým Żory a také s Českou republikou. Město Jastrzębie-

Zdrój je vzdáleno zhruba 30-35 km od hlavních masivů Beskyd (Śląského, Małého a 

Moravskoslezských)
7
.  

Od II. poloviny  XIX. století fungovalo město Jastrzębie-Zdrój jako známé evropské lázně. V 

padesátých letech minulého století  byly na jeho území nalezeny  zásoby černého uhlí, díky čemuž 

vzniklo vedle lázní průmyslové městské centrum. Hlavním průmyslovým odvětvím v Jastrzębiu-

Zdroju je těžba uhlí
8
. Na území města působí Jastrzębská uhelná společnost (Jastrzębska Spółka 

Węglowa S.A.) skládající se z podniků: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, „Budryk”, „Krupiński”, 

„Pniówek” a Podniku pro zásobování materiálem (Zakładu Logistyki Materiałowej). Společnost je 

největším výrobcem koksovatelného uhlí v Evropské unii.   

Podle údajů Hlavního statistického úřadu bydlelo v Jastrzębiu-Zdroju ke dni 31. prosince roku 2017 

89.590 osob
9
. Struktura obyvatelstva podle pohlaví ukazovala na převahu žen - 51,16% obyvatel nad 

muži - 48,84%. V předproduktivním věku se nacházelo 15.409 osob, v produktivním věku se 

nacházelo 50.022 obyvatel, a v poproduktivním věku se nacházelo 20.157 osob. Největší počet 

obyvatel v Jastrzębiu-Zdroju byl zaznamenán v roce 1991 (104.594)
10

, což v porovnání s rokem 2017 

ukazuje výrazný klesající trend. Ze statistických údajů za 2017 také vyplývá,  že hrubá míra 

porodnosti byla 10 živě narozených dětí na 1000 obyvatel; hrubá míra úmrtnosti byla 9,8 zemřelých na 

1000 obyvatel; hrubá míra přirozeného přírůstku byla 0,3 přirozeného přírůstku  na 1000 obyvatel a 

hrubá míra salda vnitřních a vnějších migrací byla -4,4 migračního salda na 1000 obyvatel
11

. 

Jastrzębie-Zdrój je silným hospodářským centrem. Nacházejí se Katowická speciální ekonomická 

zóna (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), Jastrzębsko-Żorská subzóna a.s. (Podstrefa 

Jastrzębsko-Żorska S.A.). Činnost podnikatelů ve městě podporují mimo jiné Oddělení strategie, 

rozvoje a podpory investorů a Místní informační centrum (Gminne Centrum Informacji). 

V 2017 roce bylo v Jastrzębiu-Zdroju celkem zaregistrováno 5 836 subjektů národního 

hospodářství, z toho 4 200 fyzických osob vykonávajících hospodářskou činnost. Ve stejném roce 

bylo zaregistrováno 485 nových subjektů a 484 subjektů bylo zrušeno. V průběhu let 2009-2017 

nejvíc (680) subjektů bylo evidováno v roce 2010, a nejméně (485) v roce 2017. Ve stejném období z 

registru národního hospodářství, było odstraněno nejvíce (755) subjektů v roce 2009, nejméně (440) 

subjektů bylo odhlášeno v roce 2010. 

Podle údajů z registru národního hospodářství je mezi subjekty s právní subjektivitou v Jastrzębie-

Zdrój největším počtem (535) jsou civilní společnosti. Při analýze registru z hlediska počtu 

zaměstnanců lze konstatovat, že nejvíce (5 511) jsou mikropodniky, které zaměstnávají 0–9 

zaměstnanců. 0,4 % (21) subjektů uvedlo jako svou činnost: zemědělství, lesnictví, myslivosti a 

rybářství. 18,7% (1 091) subjektů uvedlo svůj druh činnosti průmysl a stavebnictví a 80,9% (4 724) 

subjektů v rejstříku je klasifikováno jako ostatní činnosti. Mezi fyzickými osobami podnikajícími v 

Jastrzębie-Zdrój uvádi jako svoji činnost velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel 

včetně motocyklů (30,6%) a stavebnictví (12,9%)
12

.  

                                                 
6
 Jastrzębie-Zdrój, http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_miast/miasto_ jastrzebie-

zdroj.pdf [data odczytu: 15.10.2013]. 
7
 Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do 2015 roku, Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój, 

květen 2009, s. 7. 
8
 Tamtéž, s. 8. 

9
 Jastrzębie-Zdrój, http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj [datum přečtení: 11.04.2019]. 

10
 Jastrzębie-Zdrój, http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj [datum přečtení: 11.04.2019] 

11
 Jastrzębie-Zdrój, http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj [datum přečtení: 11.04.2019]. 

12
 Jastrzębie-Zdrój, http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj [datum přečtení: 11.04.2019]. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pszczy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_rybnicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wodzis%C5%82awski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cieszy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Ma%C5%82y
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_miast/miasto_%20jastrzebie-zdroj.pdf
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_miast/miasto_%20jastrzebie-zdroj.pdf
http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj
http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj
http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj
http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj
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V Jastrzębie-Zdrój na 1000 obyvatel pracuje 278 osob. Tato hodnota je srovnatelná s hodnotami 

pro Śląskie vojvodství a mnohem více než hodnota pro Polsko. 38,5% všech zaměstnaných osob jsou 

ženy a 61,5% muži. Nezaměstnanost registrovaná v Jastrzębie-Zdrój dosáhla v roce 2017 5,3% (7,2% 

u žen a 3,6% u mužů). Tato hodnota je srovnatelná s mírou registrované nezaměstnanosti pro slezské 

vojvodství a mnohem nižší než míra registrované nezaměstnanosti pro celé Polsko. V roce 2017, 

průměrná hrubá měsíční mzda v Jastrzębie-Zdrój byla 6 609,12 PLN což odpovídá 146,00% průměrné 

měsíční hrubé mzdy v Polsku. Mezi pracujicími obyvateli města Jastrzębie-Zdrój cestuje za prací do 

jinych měst 2,927 lidí Jastrzębie-Zdrój dojiždí za prací do jiných měst a 13 384 pracujícich přijíždí do 

zaměstnání z jiných obcí- saldo příjezdů a odchodů do práce je 10 457.  6,4% zaměstaných obyvatel 

města Jastrzębie-Zdrój pracuje v zemědělství (zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov), 53,4% v 

průmyslu a stavebnictví, a 13,2% v sektoru služeb (obchod, opravy vozidel, doprava, ubytování a 

gastronomě, informace a komunikace) a 5,1% pracuje ve finančním sektoru (finanční a pojišťovací 

činnost, realitní činnost). 

V městě v roce 2017 působilo 23 mateřských škol, 4 jesle a dětské kluby, 3 celodenní výchovně - 

vzdělávací střediska pro děti a mládež, 19 základních škol, 15 gymnázií (obdoba druhého stupně 

základní školy), 4 střední odborná učiliště, 7 gymnázií, 6 průmyslových škol, 14 vyšších odborných 

škol  a 23 škol pro dospělé
13

. Pro seniory byla otevřena Univerzita třetího věku působící při Slezské 

univerzitě
14

. 

Na území Jastrzębia-Zdroju fungují 2 státní nemocnice a neveřejné instituce zdravotní péče, 

zahrnující základní zdravotní péči, specializované poradenství, rehabilitační péči a další formy 

léčení
15

.  

Ve městě dále působí mnoho institucí a středisek nabízejících  různorodé formy kulturních aktivit 

jako např.: Městské kulturní středisko (Miejski Ośrodek Kultury), Městská veřejná knihovna (Miejska 

Biblioteka Publiczna) a různé galerie. Mládeži jsou také určené místní veřejné společenské místnosti.  

Ke sportovním střediskům můžeme zařadit: Městské sportovní a rekreační středisko (Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji), Meziškolní sportovní středisko (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) a několik 

desítek sportovních klubů organizujících mnoho sportovních a rekreačních akcí. V Jastrzębiu-Zdroju 

se také nachází tato sportovní zařízení: krytý bazén „Laguna”, bazén, celoroční kluziště, halu 

„Omega”, Městský stadion a koupaliště „Zdrój”. 

 

 

1.2. Město Karviná  

 
Karviná je město nacházející se v Moravskoslezském kraji, 18 km na východ od jeho sídla (Ostrava); 

na severu hraničí s Polskem
16

. Jeho rozloha činí 57,48 km2. Město, které vzniklo v roce 1268, se 

skládá z 9 místních částí: Karviná-Fryštát, Karviná-Doly, Karviná-Lázně Darkov, Karviná-Ráj, 

Karviná-Staré Město, Karviná-Nové Město, Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice, Karviná-Louky
17

. 

Díky historické poloze města na obchodní cestě z Uher do Pobaltí se Karviná stala důležitým 

hospodářským a kulturním centrem regionu. Město se rozvíjelo především ve II.pol. XVIII.stol. 

Rozvoj souvisel s nálezem černého uhlí na tomto území.  Během desetiletí byla  Karviná považována 

za město s vysokou koncentrací těžby této suroviny, avšak v posledních letech  vzrostl význam jiných 

ekonomických odvětví, mimo jiné turistiky. Byla tu otevřena Obchodně podnikatelská fakulta  

Slezské univerzity v Opavě, díky čemu se  Karviná stala i univerzitním městem. Avšak město je 

                                                 
13

 Jastrzębie-Zdrój, http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj [datum přečtení: 11.04.2019]. 
14

 Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do 2015 roku, op.cit., s. 12. 
15

 Tamtéž. 
16

 Město Karviná, http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina [datum přečtení: 

15.10.2013]. 
17

 Něco o městě, http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina/o_meste [datum 

přečtení: 15.10.2013]. 

 

 

http://www.polskawliczbach.pl/Jastrzebie_Zdroj
http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina
http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina/o_meste
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známé ve světě díky lázním Darkov, kde jsou využívány moderní metody léčby pohybového ústrojí. 

Nyní je to silné a dynamicky se rozvíjející centrum
18

. 

Podle údajů Českého statistického úřadu  v Ostravě činil počet obyvatel města Karviná ke dni 1 

ledna 2017 54.413. Struktura obyvatelstva podle pohlaví  ukazovala na převahu žen - 50,8% obyvatel 

nad muži -49,2%
19

. Ze statistických údajů za rok 2017 také vyplývá, že  hrubá míra porodnosti byla 

9,1‰ živě narozených dětí na 1000 obyvatel; hrubá míra úmrtnosti byla 12,7‰; zemřelých na 1000 

obyvatel; hrubá míra přirozeného přírůstku byla -3,6‰, přirozeného  přírůstku na 1000 obyvatel a 

hrubá míra salda vnitřní a vnější migrace byla -12,8‰. migračního salda na 1000 obyvatel. 
Město je silným ekonomickým centrem. Nachází se tu Průmyslový park Karviná a činnost 

podnikatelů tu podporují také Okresní hospodářská komora Karviná a Regionální kancelář Karviná
20

. 

Ve městě je coworkingové centrum Business Gate, které bylo založeno a provozováno Magistrátem 

města Karviná ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě. Cílem 

centra je podpora podnikání. Podle stavu ke dni 31. prosince roku 2017 bylo celkem registrovaných 

7657 subjektů, z toho  5434 fyzických osob vykonávajících hospodářskou činnost, 589 obchodních 

společností, 160 družstev, 39 akciových společností, 22 firem zabývajících se zemědělstvím a 382 

vykonávajících jinou činnost
21

. 

Statistické údaje ze dne 31 prosince roku 2017 týkající se registrované nezaměstnanosti uvádějí, že 

její stopa v té době činila 10,33%
22

.  

V Karviné v minulém roce působilo 12 mateřských škol, 12 základních škol, 1 základní umělecká 

škola a 7 středních škol
23

. Ve městě se nachází Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v 

Opavě a Vysoká škola sociálně-správní
24

. 

Na území města působí dvě státní nemocnice a instituce zdravotní péče, zahrnující základní 

zdravotní péči, specializované poradenství, rehabilitační péči a jiné formy léčení
25

.  

Mezi mnohé istituce a střediska nabízející různorodé formy kulturních aktivit patří Městský dům 

kultury Karviná, Regionální knihovna Karviná a mnoho dalších muzeí a galerií. Ze sportovních 

středisek  můžeme uvést: Městský stadion (Městský fotbalový klub Karviná, z.s), letní koupaliště, 

házenkářskou halu (klub Handball Club Baník OKD Karviná”) a sportovní areál Základní školy 

„Dělnická”
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Město Karviná, http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina [data odczytu: 

15.10.2013]. 
19

 Vybrané statistické údaje za obec, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-

dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w= [datum přečtení: 08.04.2019]. 
20

 Průmyslová zóna, http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina/podnikani_ 

investovani/zona [datum přečtení: 15.10.2013]. 
21

 Vybrané statistické údaje za obec, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-

dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w= [datum přečtení: 08.04.2019]. 
22

 Nezaměstnanost v kraji podle MPSV k 31.12.2017, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8111&c=v3~2__RP2017M

P12DPPDM [datum přečtení: 08.04.2019]. 
23

 Vybrané statistické údaje za obec, https://www.msk.cz/skolstvi/seznam_skol.html [data odczytu: 08.04.2019]. 
24

 Vybrané statistické údaje za obec, http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Dokon%C4 

8Dit+%C3%BApravy&pro_1_154=598917&cislotab=MOS+ZV01&str=tabdetail.jsp [datum přečtení: 

15.10.2013]. 
25

 Vybrané statistické údaje za obec, http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Dokon%C4 

8Dit+%C3%BApravy&pro_1_154=598917&cislotab=MOS+ZV01&str=tabdetail.jsp [datum přečtení: 

15.10.2013]. 
26

 Vybrané statistické údaje za obec, http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Dokon%C4 

8Dit+%C3%BApravy&pro_1_154=598917&cislotab=MOS+ZV01&str=tabdetail.jsp [datum přečtení: 

15.10.2013]. 

 

http://www.businessgate.cz/pribeh-bg/
http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w
http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina/
http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina/podnikani_investovani/zona
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8111&c=v3~2__RP2017MP12DPPDM
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8111&c=v3~2__RP2017MP12DPPDM
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8111&c=v3~2__RP2017MP12DPPDM
https://www.msk.cz/skolstvi/seznam_skol.html
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Dokon%C4
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Dokon%C4
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Dokon%C4
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1.3. Město Havířov 

 
Havířov je mladé město (městská práva získalo v roce 1955) nacházející se v Moravskoslezském kraji, 

které na severu hraničí s obcemi Petřvald, Orlová a Karviná, zatímco na západě s Šenovem a 

Václavovicemi. Jeho rozloha činí 32,07 km
2
. Havířov se skládá z 8 městských částí: Havířov, 

Životice, Bludovice, Podlesí, Šumbark, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a Dolní Datyně
27

. Nachází se tu 

méně institucí a podniků zabývajících se průmyslem než v okolí, co svědčí o tom, že charakter města, 

v souladu s jeho původními předpoklady, zůstal zachován
28

. 

Podle Českého statistického úřadu bydlelo v Havířově v roce 2017 (ke dni 1. ledna) 73.274 

obyvatel. Struktura obyvatelstva podle pohlaví ukazovala na převahu žen -51,4% obyvatel nad muži - 

48,6%. Ze statistických údajů za rok 2017 také vyplývá, že hrubá míra porodnosti byla 9,0 ‰; živě 

narozených dětí na 1000 obyvatel; hrubá míra úmrtnosti byla 12,5 ‰ zemřelých na 1000 obyvatel; 

hrubá míra přirozeného přírůstku byla -3,5 ‰ na 1000 obyvatel a hrubá míra salda vnitřních a vnějších 

migrací byla -8,7 ‰.migračního salda na 1000 obyvatel
29

. 
V oblasti podnikání město podporuje Městská realitní agentura, s.r.o., která v rámci svých 

kompetencí provádí činnosti v oblasti zajišťování investičních činností (od chvíle přípravy projektové 

dokumentace a získání stavebního povolení až po samotné realizace předsevzetí)
30

. V rámci podpory 

průmyslu a podnikání město vytvořilo průmyslovou zónu "Dukla". Jeho povrchy lze využít také pro 

potřeby lehkého průmyslu, služeb a řemesel, veřejných služeb komerčního charakteru, včetně 

komerční a kulturní infrastruktury, vědeckých zařízení, administrativních budov, gastronomě, 

ubytovacích zařízení a infrastruktury související s řízením volného času, bez omezení pokud jde o  

výška a hustota budov
31

. 

Podle stavu ke dni 31. prosince roku 2017 bylo zaregistrovaných celkem 11.928 subjektů,  

z toho 9.254 fyzických osob vykonávajících hospodářskou činnost, 1.085 obchodních organizací, 33 

akciových společností, 41 firem zabývajících se zemědělstvím, 13 družstev a 644 vykonávajících jinou 

činnost
32

. 

Statistické údaje z 31 prosince 2017 týkající se registrované nezaměstnanosti uvádějí, že její stopa v 

té době činila  8,75%
33

.  

V Havířově nyní působí 32 mateřských škol, 17 základních škol, 2 základní umělecké školy a 11 

středních škol. Ve městě sa nachází také Vysoká škola sociálně-správní
34

. 

Na území města působí jedna státní nemocnice a instituce zdravotní péče, zahrnující základní 

zdravotní péči, specializované poradenství, rehabilitační péči a jiné formy léčení
35

.  

Mezi mnohé instituce a střediska nabízející  různorodé formy kulturních aktivit můžeme zařadit: 

Kulturní dům Petra Bezruče či Kuturní dům Leoše Janáčka, Městskou knihovnu, kina, galerie a 

muzea. Mezi sportovní střediska patří: krytý bazén v Základní škole Havířov-Šumbark, letní 

                                                 
27

 Havířov - Havířov v číslech, https://www.havirov-city.cz/historie-soucasnost/havirov-v-cislech/havirov-v-

cislech [datum přečtení: 23.04.2019]. 
28

 Tamtéž. 
29

 Český statistický úřad - Bilance počtu obyvatel v obcích Moravskoslezského kraje v roce 2017, 

https://www.czso.cz/documents/11288/17833687/obce_MSK_2017.pdf/46a5c079-34de-4403-b81f-

9cb58f718c9a?version=1.1 [datum přečtení: 23.04.2019]. 
30

 Městská realitní agentura Havířov - Profil společnosti, https://www.mra.cz/spolecnost/ [data odczytu: 

23.04.2019]. 
31

 MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA. Interní dokumentace. [23.04.2019]. 
32

 Město Havířov - Volný čas, https://www.havirov-city.cz/volny-cas [data odczytu: 23.04.2019]. Český 

statistický úřad - Veřejná databáze, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-

dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w= [datum přečtení:  23.04.2019]. 
33

 Český statistický úřad - Veřejná databáze, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8111&c=v3~2__RP2017M

P12DPPDM [datum přečtení: 23.04.2019]. 
34

 Havířov - Školy a školská zařízení, https://www.havirov-city.cz/instituce-urady-organizace/skolska-

zarizeni/ostatni-skolska-zarizeni [datum přečtení: 23.04.2019]. 
35

 Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - vyhledávání poskytovatele, 

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele [datum přečtení: 23.04.2019]. 

 

https://www.havirov-city.cz/historie-soucasnost/havirov-v-cislech/havirov-v-cislech
https://www.havirov-city.cz/historie-soucasnost/havirov-v-cislech/havirov-v-cislech
https://www.czso.cz/documents/11288/17833687/obce_MSK_2017.pdf/46a5c079-34de-4403-b81f-9cb58f718c9a?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/11288/17833687/obce_MSK_2017.pdf/46a5c079-34de-4403-b81f-9cb58f718c9a?version=1.1
https://www.mra.cz/spolecnost/
https://www.havirov-city.cz/volny-cas
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8111&c=v3~2__RP2017MP12DPPDM
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8111&c=v3~2__RP2017MP12DPPDM
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD004&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&pvokc=65&pvoch=8111&c=v3~2__RP2017MP12DPPDM
https://www.havirov-city.cz/instituce-urady-organizace/skolska-zarizeni/ostatni-skolska-zarizeni
https://www.havirov-city.cz/instituce-urady-organizace/skolska-zarizeni/ostatni-skolska-zarizeni
https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele
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koupaliště, Městská sportovní hala „Slávie”, víceúčelová hala, fotbalový stadion, dětská hřiště a další 

kulturní a sportovní infrastruktura
36

. 

 

 

2. Předběžná analýza možností spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov 

 

Za účelem provedení předběžné analýzy možností spolupráce Jastrzębia-Zdroju, Karviné a            

Havířova byly brány v úvahu zápisy nacházející se v strategických dokumentech jednotlivých měst,   

v nichž byl definován jejich výchozí stav  (analýza SWOT) a  byly stanoveny priority, směr rozvoje a 

činnosti směřující k realizaci určených cílů. Byly také proanalyzovány bariéry v přeshraniční 

spolupráci mezi institucemi působícími na území měst a možnosti jejich zdolání. 

 

 

2.1. Analýza strategických dokumentů 
 

Srovnávací analýza silných a slabých stránek a také příležitostí a hrozeb tří největších měst v 

Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko ukazuje, že mezi nimi existuje mnoho podobností jak   

v bilaterální dohodě (Jastrzębie-Zdrój - Karviná; Jastrzębie-Zdrój - Havířov; Karviná - Havířov), tak i 

v trilaterální (Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov) (srovnání je zobrazeno v tabulce č.1). 

V případě silných stránek společných pro všechna tři města se do popředí dostává poloha – v 

sousedství hranice – a dopravní dostupnost – blízkost mimoúrovňových křižovatek a důležitých  

komunikačních tras. Charakteristický je pro ně také vysoký podíl zelených ploch ve městě nebo v jeho 

bezprostřední blízkosti. Kromě toho se Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov mohou pochlubit tradicí 

různých sportovních disciplín a také velkým počtem organizací zabývajících se sportem. Turistické 

atrakce (dostupnost míst víkendové turistiky, možnost organizování krátkých návštěv turistů ve městě 

či provozování vodní turistiky) a dobrý stav technické infrastruktury jsou uvedeny pouze v rámci 

silných stránek českých měst.  

Mluvíme-li  o slabých stránkách, tak v případě všech tří měst se objevuje tendence snižování 

počtu obyvatel a jejich odliv týkající se zvláště mladé generace. S tímto jevem souvisí také otázka 

vnímání města. Stále častěji mají obyvatelé Jastrzębia-Zdroju, Karviné a Havířova negativní představu 

o místě, ve kterém bydlí; neztotožňují se s ním. Jastrzębie-Zdrój a Karviná se potýkají s 

nedostatečným počtem parkovacích míst, zatímco mínusem jak v případě Jastrzębia-Zdroju, tak i v 

případě Havířova jsou problémy v oblasti podnikání  (jedná se mimo jiné o nízký potenciál MSP či  

slabé zorganizování podnikatelů), nepřizpůsobení nabídky vysokého školství požadavkům pracovního 

trhu, nízký počet vysokých škol a také slabě rozvinuté turistické odvětví (malý zájem o města ze 

strany návštěvníků). Vezmeme-li v úvahu slabé stránky, všimneme si, že v případě obou českých 

městech buď chybí multifunkční, celoroční sportovní objekty, nebo nejsou dostatečně kvalitní. 

Problémem je také zněčištění ovzduší, jež je výsledkem zvýšení intenzity dopravy (kamionová 

doprava) v centrech měst. Negativní aspekty posiluje také nárůst sociálních patologií (sociálního 

vyloučení, kriminality a závislosti, obzvlášť mezi mladými občany) a  nepříznivá struktura pracovní 

síly, která nepřeje zaměstnávání (kvalifikace a vzdělání pracovníků neodpovídá potřebám trhu). 

Všechna města vidí příležitost rozvoje ve využití post-těžebních a postprůmyslových oblastí a také 

v investicích do rekreačních oblastí (městská zeleň). Podle nich je pro město dobrou možností také 

změna obrazu města a jejího vnímání (občany i návštěvníky) díky rozvoji různých forem aktivity 

(sport, kultura, vysoké školství). Pro Jastrzębie-Zdrój a Karvinou jsou důležitými faktory, které mohou 

rozhodnout o jejich budoucnosti, přeshraniční spolupráce a vzdělávání, včetně rozvoje znalostní 

ekonomiky. Zato Jastrzębie-Zdrój a Karviná vidí svoji budoucnost v rozvoji podnikání (mikropodniků 

a  MSP) a efektivním využití vnějších zdrojů financování. 

Jedná-li se o hrozby, které se týkají všech tří měst, na prvním místě je třeba uvést nepříznivé 

demografické procesy, jako třeba stárnutí společnosti (pokles počtu obyvatel v produktivním věku) či 

negativní saldo migrace (malý zájem mládeže o bydlení ve městě). Problémem může být také stále 

častější sociální vyloučení (mimo jiné i mezi mladými lidmi - „mladí důchodci”) a nárůst kriminality, 

                                                 
36

 Město Havířov - Volný čas, https://www.havirov-city.cz/volny-cas [data odczytu: 23.04.2019]. 
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obzvlášť nezletilých. Kromě toho v případě Karviné a Havířova může mít zvýšení intenzity 

automobilové dopravy vliv na zvýšení hladiny hluku a znečištění ovzduší. 

 

 
 

Tabulka 1. Srovnání silných a slabých stránek a také příležitostí a hrozeb pro Jastrzębie-Zdrój, 

Karvinou a Havířov. 

 
SILNÉ STRÁNKY 

Jastrzębie-Zdrój Karviná Havířov 

 koksovatelné uhlí,  zajišťující 

pracovní místa a vysoké 

výdělky a také stálý a stabilní 

zdroj příjmů města;   

 příhraniční město, blízko 

dopravních uzlů                a 

důležitých komunikačních 

tras; 

 zajištěná dobrá úroveň 

komunálních služeb;    

 dobrá silniční infrastruktura ve 

městě; 

 nízká úroveň nezaměstnanosti; 

 dobré vybavení infrastrukturou 

obytných oblastí ve větší části 

města;   

 velký podíl zelených ploch 

uvnitř města a v jeho 

bezprostředním okolí; 

 sídliště „Zdrój” s parkem a            

bývalými lázeňskými objekty; 

 velké procento obyvatel v 

produktivním věku; 

 velký počet sportovních klubů 

a organizací. 

 efektivní vnitřní komunikační 

systém, 

 vysoká úroveň rozvoje 

soutěžního sportu (úspěchy 

volejbalových a hokejových 

týmů a jejich významná účast 

na propagaci města) 

 • široké spektrum sportů a 

rekreace (akce, opakované 

programy), 
 • silný pocit národní identity a 

komunity v obcích (vysoká 

volební účast a místní 

činnost) 

 • činnost místních samospráv 

v oblasti získávání externího 

financování projektů, 

 • vysoký potenciál 

vzdělávacích institucí a 

studentských úspěchů, 

zejména na druhém stupni 

základních škol 

 Dostupnost terénů pro 

vztváření prostoru pro setkání 

 nárůst zájmu o podnikání ve 

městě – příchod nových 

investorů; 

 nárůst potenciálu lázní  

Darkov; 

 růst kvality produktů 

spojených s turistikou a 

volným časem;    

 velmi dobrá dostupnost 

polského a slovenského trhu ; 

 dobrá dostupnost míst 

souvisejících s víkendovou 

turistikou  (Beskydy atd.) – 

možnost organizování 

krátkých návštěv turistů ve 

městě; 

 Obchodně podnikatelská 

fakulta opavské Slezské 

univerzity;    

 síť středních odborných škol; 

 regionální knihovna jako 

místo dalšího vzdělávání; 

 fungující síť sociální 

infrastruktury; 

 mnoho zeleně a parků ve 

městě; 

 neustálý monitoring okolí; 

 třídění komunálních odpadů; 

 technická infrastruktura; 

 projekty výstavby nových 

bytů a  rodinných domů; 

 zámek Fryštát spolu s 

historickým centrem a  

parkem; 

 vybavení sportovních 

komplexů, míst určených pro 

sport nacházejících se na 

sídlištích; 

 monitorovací systém; 

 dlouholetá tradice a vysoká 

kvalita sportovních disciplín 

(např. házená); 

 nižší ceny bytů. 

 jedno z nejlepších míst k 

bydlení  v celé Ostravské 

aglomeraci;   

 dobré dopravní spojení se 

sídlem regionu a okolními  

městy a obcemi; 

 blízkost polských a 

slovenských hranic; 

 rozvinutá veřejná doprava a 

její ekologizace;    

 zájem města o různorodé 

sportovní disciplíny, široká 

sportovní veřejnost všech 

věkových kategorií, sportovní 

elita;  

 rozvojový potenciál týkající 

se  infrastruktury související 

s využitím volného času; 

 dobrá dostupnost kultury a 

pozitivní hodnocení kvality 

kulturních událostí;   

 mnoho zeleně v sevřené 

městské zástavbě, možnost 

rekreace v okolních lesích; 

 dobré možnosti k rekreování 

u dvou vodních nádrží poblíž 

Beskyd;   

 pozitivní hodnocení úrovně 

výuky v mateřských a 

základních školách;   

 široká síť institucí 

poskytujících sociální služby; 

 zapojení se nestátních 

neziskových organizací  do 

sociální péče; 

 vliv města na bytovou 

politiku (město je třetím 

největším vlastníkem bytů); 

 dobrý stav rekonstruované 

technické infrastruktury 

(zplyňování). 
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obywatel, rekreace a volného 

času, (rokle, lázeňské 

oblasti,OWN) 

 • činnost bytových družstev z 

hlediska technických 

podmínek bytových domů a 

jejich okolí, 

 • dostupnost multifunkční a 

modernější sociální a 

rekreační infrastruktury 

 vysoké obecné hodnocení 

kvality veřejných služeb a 

životní úrovně ve městě při 

studiu obyvatel. 

SLABÉ STRÁNKY 

Jastrzębie-Zdrój Karviná Havířov 

 průmyslová monokultura 

mající velký vliv na  kulturně 

ekonomickou sféru; 

 nízký potenciál MSP – Malých 

a středních podniků (MŚP -  

Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw); 

 neefektivně působící instituce 

z podnikatelského prostředí;   

 nepřizpůsobení nabídky 

vysokého školství a odborného 

vzdělávání;    

 snižující se počet obyvatel 

města, včetně odlivu mladých 

a schopných lidí odjíždějících 

studovat bez vidiny návratu;  

 část města  postižená důlními 

škodami;  

 neztotožnění se občanů s 

městěm;    

 konzumní model trávení 

volného času;  

 nedostatečná volnočasová 

infrastruktura  způsobující 

odliv finančních prostředků; 

 nedostatečný počet 

parkovacích míst v centru 

města;    

 absence „náměstí”, 

prostranství plnícího funkci 

centra města;   

 nedostatečné vybavení 

infrastrukturou oblastí 

určených k investování; 

 nízká pracovní aktivita žen; 

 slabě rozvinuté turistické 

odvětví; 

 absence železniční tratě 

 Nedostatečná spolupráce mezi 

samosprávou a JSW SA. 

 nízký zájem obyvatel města o 

kulturní nabídku, 

 Nízký zájem obyvatel o 

 stárnutí společnosti; 

 nárůst sociálních patologií; 

 nižší indikátor  zaměstnanosti  

u skupin ohrožených  

nezaměstnaností; 

 nízka mobilita občanů ke 

zvyšování kvalifikace ; 

 nižší úroveň vzdělání – 

nadprůměrný  počet osob s 

nižší úrovní vzdělání v 

porovnání s celým krajem a 

dalšími velkými městy v 

kraji;   

 nesoulad mezi poptávkou a 

nabídkou pracovní síly 

(kvalifikace a vzdělání 

pracovníků neodpovídají 

potřebám trhu); 

 vyšší úroveň nezaměstnanosti 

v porovnání s celým krajem a 

dalšími velkými městy v 

kraji;       

 profil nezaměstnaných- 

dlouholetí nezaměstnaní, 

zdravotně postižení 

nezaměstnaní atd.; 

 nedostatečné vybavení škol, 

nedostatek  moderních 

pomůcek  používaných ve 

vyučování; 

 nízká mobilita pracovníků; 

 vysoké procento bezdomovců; 

 nízká úroveň povědomí o 

ekologii; 

 nedostatečná protipovodňová 

ochrana; 

 kanalizace okrajových částí 

města; 

 znečišťování životního 

prostředí související s  těžbou 

uhlí; 

 negativní představa o městě; 

 nedostatečný počet nových 

bytů; 

 překračování některých 

limitů souvisejících s emisí; 

 značný vliv automobilové 

dopravy na znečištění,  

zvýšená intenzita dopravy v 

centru města;  absence 

obchvatu; 

 zanedbání související s 

autobusovým  a vlakovým 

nádražím 

 pokles počtu obyvatel města 

a s tím spojené  snižování 

příjmů z daní;  

 pokles počtu obyvatel            

v produktivním věku; 

 nedostatečný počet možností 

získání práce (výsledek 

restrukturalizace průmyslu v 

Ostravské aglomeraci); 

 nepříznivá struktura 

kvalifikace pracovní síly 

(velký počet pracovníků s 

nízkými a středními 

kvalifikacemi); 

 nedostatečná aktivita v 

oblasti podnikání v 

porovnání s  celostátním 

průměrem; 

 malý počet  výrobních 

podniků a absence velkých 

prosperujících firem, které by  

měly vliv na stabilní 

ekonomiku města; 

 slabé zorganizování 

podnikatelů, nízká úroveň 

komunikace města s 

podnikateli;   

 malý počet místností 

určených pro podnikatele k  

vedení činnosti;  

 slabší lokální identita občanů 

města; 

 absence multifunkčního 

objektu určeného k 
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nabídku programu v oblasti 

sportu a rekreace, 

 Nízká úroveň takzvaného 

místní partnerství - stálá 

spolupráce mezi 

samosprávou, sociálními 

organizacemi a vedoucími 

pracovníky, 

 Nízké hodnocení města jako 

místa práce a zábavy  práce 

prokázané v sociálních 

studiích obyvatel Jastrzębie-

Zdrój, 

 Degradace veřejných 

prostranství na sídlištích 

(zařízení a malá infrastruktura 

nesplňují požadované sociální 

a obchodní funkce). 
 

 zanedbání v oblasti bytového 

fondu; 

 nízká kvalita, zastaralé nebo 

nefunkční celoroční sportovní 

objekty; 

 nízká kvalita objektů 

organizujících 

společenskokulturní akce; 

 vysoký podíl  brownfields        

ve městě; 

 „architektonická chudoba“ 

sídlišť; 

 zatížení  centra města 

mezinárodní dopravou; 

 překážky v mobilitě obyvatel 

(postižených,  lázeňských 

hostů); 

 malý počet parkovacích míst 

jak v centru, tak na sídlištích;           

 negativní obraz a nízká 

úroveň  silničních služeb; 

 stav sítě městských silnic; 

 nedostatečný počet a kvalita  

cyklistických tras a také jejich 

vzájemné propojení. 

organizování akcí pro větší 

počet účastníků,  absence 

adekvátně vybavených 

sportovních objektů  a 

objektů souvisejících s 

využitím volného času;   

 absence komplexu 

fungujícího po celý rok, v 

němž  by se organizovaly 

akce určené pro občany  

 malý zájem o město z 

pohledu  turistiky (pokles 

počtu  návštěvníků za 

posledních deset let, znatelný 

pokles osob, které ve městě 

přespávají) 

 neefektivní podpora turistiky; 

 malá kapacita bytové 

infrastruktury; 

 absence center výzkumu a 

vývoje,  nízký počet 

vysokých škol; 

 menší spokojenost obyvatel s 

kvalitou zdravotních služeb; 

 nedostatky ve zdravotní péči 

(psychické choroby, závislí 

lidé apod.); 

 absence postelí pro potřebné; 

 nárůst kriminality a drogové 

závislosti u mládeže; 

 koncentrace sociálně 

vyloučených občanů  v 

některých částech města 

(Šumbark, Prostřední Suchá); 

 kanalizace některých částí 

města nevyhovuje 

požadavkům Evropské unie, 

chybějící kanalizace 

některých lokálů;  

 stará infrastruktura osvětlení; 

 v případě vypnutí napájení   

(elektřiny) neexistuje 

možnost jeho  udržení jiným 

systémem. 
PŘÍLEŽITOSTI 

Jastrzębie-Zdrój Karviná Havířov 

 rozvoj mikropodniků a MSP 

nabízejících služby; 

 sport jako forma trávení 

volného času a prevence 

zdraví, tvořící obraz města; 

 rozvoj spolupráce s 

partnerskými městy a 

euroregiony v oblastech: 

samosprávní; hospodářské a  

kulturní; 

 rozvoj logistických center – 

terminálů a doprovodné 

infrastruktury , mimo jiné 

gastronomie a hotelářství; 

 další rozvoj lázeňských funkcí 

jako stimulátor ekonomického 

růstu;  

 rozvoj služeb jako  jednoho z 

významných odvětví  

ekonomiky města; 

 přeshraniční spolupráce; 

 zvyšující se počet nových 

pracovních míst ve městě a 

jeho okolí;    

 kongresová turistika; 

 úzké spojení ekonomiky 

města klíčovými oblastmi 

působení  v 

 využití stavěné silniční 

infrastruktury za účelem 

zlepšení kvality dopravy a 

dopravní dostupnosti;   

 rozšíření sítě cyklotras v 

souladu se strategickým 

plánem  cyklistické dopravy 

 využití fungujícího 

integrovaného systému 

veřejné dopravy Ostravské 

aglomerace; 

 možnost rozvoje  zelených 

ploch za účelem rekreace; 

 možnost ekologického 



 
 
 
 
 

 

13 

 využití Jastrzębského 

porozumění ( „Porozumienia 

Jastrzębskiego”) v budování 

obrazu města;    

 využití roklí jako rekreačních 

oblastí; 

 rozvoj znalostní ekonomiky; 

 využití post-těžebních oblastí; 

 získávání strukturálních fondů 

za účelem  společensko-

hospodářského rozvoje města. 

Moravskoslezském kraji 

(např. nárůst automobilového 

průmyslu); 

 rozvoj sektoru sociálních 

služeb, služeb pro seniory a s 

tím spojeného podnikání; 

 nárůst počtu cizinců jako 

odpověď na nedostatek 

pracovní síly (také hrozba); 

 město je součástí ekonomicky 

silné aglomerace a s tím 

spojených možností 

(spolupráce, subdodavatelé 

atd.); 

 aktivity zaměřené na 

prezentaci města a změnu 

vnímání jeho image; 

 rozšiřování možností rozvoje 

vysokého školství; 

 možnost využití potenciálu 

pracovní síly – lidí starších 50 

let; 

 nárůst procenta multikulturní 

společnosti; 

 nárůst možností vzdělávání se 

během celého života; 

 cyklické sektorové analýzy 

pracovního trhu; 

 adekvátní územní plánování; 

 zajištění  komplexního 

nakládání s odpady ve městě; 

 nové možnosti v oblasti 

využití rekultivovaných 

oblastí a brownfields; 

 revitalizace sídlišť, jejich 

vzhledu  a bytového fondu; 

 obnovení starých a vznik 

nových zelených ploch.  

využití  vodních nádrží v 

post-těžebních oblastech; 

 nárůst počtu firem během 

posledních pěti let (posílení  

ekonomického prostředí); 

 posílení turistiky; 

 nárůst úrovně kultury a 

prestiže města 

prostřednictvím rozvoje 

vysokého školství; 

 možnost využití dolu 

„Dukla” po ukončení těžby 

(ve spolupráci s novým 

majitelem); 

 využití různých zdrojů 

financování  (za účelem 

budování sportovní 

infrastruktury, objektů 

souvisejících se sociální péčí, 

kulturou atd. ); 

 potřeba uzdravení bytového 

fondu; 

 humanizace společenského 

života na sídlištích  

s využitím fondů Evropské 

unie; 

 příprava na nové období 

programování na léta 2014-

2020; 

 potřeba investování do 

obnovení osvětlení.  

 

HROZBY 

Jastrzębie-Zdrój Karviná Havířov 

 proces stárnutí společnosti; 

 možnost  odlivu obyvatelstva 

do rodinných  obcí po odchodu 

do důchodu; 

 ohrožení sociálním 

vyloučením „mladých 

důchodců”; 

 neregulované vlastnictví 

pozemků uvnitř města 

určených pro veřejné účely; 

 zesilování  jevu trávení 

volného času mimo město po 

vybudování dálnic;  

 prohlubování se jevu 

„hornické monokultury”; 

 omezení  provozu části 

veřejných objektů spojené s 

nedodržováním  

protipožárních předpisů;    

 zesilování konzumního 

 další negativní migrační 

saldo; 

 nárůst počtu cizinců ve městě 

jako odpověď na nedostatek 

pracovní síly (také 

příležitost); 

 absence zázemí pro rozvoj 

povolání s  vysokou přidanou 

hodnotou a povolání 

souvisejících s výzkumem a 

vývojem; 

snížení  ekonomického 

významu města skrze 

koncentraci činností s vyšší 

přidanou hodnotou v centru 

regionu; 

 další stárnutí společnosti a s 

tím spojený pokles počtu 

obyvatel; 

 nárůst sociálního vyloučení 

 nárůst znečištění týkající se 

objektů  s nízkými emisemi 

(vytápění uhlím); 

 nedostatečný počet 

parkovacích míst v kontextu 

zvyšující se intenzity 

automobilové dopravy; 

 nárůst emisí související se 

zvyšováním intenzity  

automobilové dopravy; 

 dopravní zácpa ve špičce; 

 další nárůst nezaměstnanosti 

(zvyšující se počet 

dlouhodobě nezaměstnaných, 

nárůst kriminality atd.); 

 omezené možnosti  získání 

práce pro mládež, což souvisí 

s jejich nízkým zájmem  o 

bydlení ve městě;  

 pokles nabídky obyvatel a           
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modelu trávení volného času 

po otevření velkých 

obchodních center;   

 snížení konkurenceschopnosti 

mikropodniků z oblasti 

obchodu  po otevření velkých 

obchodních center; 

 nárůst sociálně patologických 

jevů,  mimo jiné kriminality 

nezletilých. 

 přetrvávající nezájem vnějších 

investorů (domácích i 

zahraničních) realizace 

projektů v dostupných 

oblastech v Jastrzębie-Zdrój, 

 Rozdíly mezi očekáváním 

zaměstnavatelů na nové 

zaměstnance (odborníky s 

odbornou kvalifikací) a 

vzdělávacími preferencemi 

mládeže (vysokoškolské 

vzdělávání), 
 • Snížení příjmů z rozpočtu 

města z podílu na daních z 

příjmů, které představují 

rozpočtové příjmy plynoucí z 

vylidňování města. 

 

mezi částí obyvatel;   

 „stírání” kultur (negativní); 

 nárůst civilizačních a 

psychických chorob; 

 nedostatečný počet některých 

odborníků (geriatrů, 

psychiatrů apod.); 

 nedostatečné vybavení 

institucí spojených s 

krizovým řízením a 

rehabilitací; 

 stará zatížení životního 

prostředí; 

 nárůst počtu automobilů jako 

největšího zdroje hluku; 

 nárůst kriminality. 

s tím spojený pokles 

poptávky; 

 pokles počtu obyvatel v 

produktivním věku v 

celkovém počtu obyvatel; 

 pokles počtu žáků škol; 

 nedostatečný počet  míst 

nabízejících sociální péči pro 

seniory; 

 koncentrace sociálně 

vyloučených občanů v 

některých částech města 

(Šumbark, Prostřední Suchá); 

 marnotratnost bytového 

fondu; 

 nedostatečný počet 

finančních prostředků na 

konkrétní projekty (sociální, 

sportovní a  kulturní). 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě: Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do 2020 roku, 

Městský úřad v Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój; Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro 

Regionální operační program, Magistrát města Karviná, Karviná, listopad 2008, s. 33-36; Strategie 

udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020, Magistrát města Havířov, Havířov 2012, s. 9-11. 

 

Srovnávací analýza  zápisů strategií tří největších měst v  Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské 

Slezsko ukazuje, že přístup k jejich tvoření byl různý (srovnání vybraných zápisů strategií Jastrzębia-

Zdroju, Karviné a Havířova bylo zobrazeno v tabulce 2). 

  Strategie Jastrzębia-Zdroju se týká tří společensko-hospodářských oblastí (společnosti; 

ekonomiky; infrastruktury a životního prostředí), strategie Karviné šesti oblastí (ekonomiky a 

podnikání; infrastruktury a bydlení; rozvoje lidských zdrojů; životního prostředí a zemědělství; 

turistiky a obrazu města a také kvality života) a strategie Havířova pěti oblastí (vzdělávání, turistiky a 

volnočasových aktivit; ekonomiky města; dopravy a technické infrastruktury; životního prostředí a 

společenských jevů a také ochrany zdraví). Rozdíly spočívají také v míře specifikace činností v rámci 

os, priorit či kroků jednotlivých strategií.  Je to patrné obzvlášť mezi Jastrzębiem-Zdrojem a dalšími 

dvěma městy  (zápisy strategie Jastrzębia-Zdroju mají obecnější charakter než zápisy strategií Karviné 

a Havířova). Neznamená to však, že tam nenajdeme podobnosti, jako třeba otázky týkající se 

ekonomické problematiky. Nejdůležitější rozdíl z pohledu příští spolupráce však  spočívá v absenci 

odkazů  na přeshraniční spolupráci ve strategii Karviné a Havířova. Tento odkaz se objevuje pouze ve 

strategii Jastrzębia-Zdroju, v rámci osy 4 druhé oblasti
37

. Zajímavé je, že prvek související s 

                                                 
37

 Cílem této osy je podpora spolupráce mezi městem a nevládními organizacemi a podniky se zahraničními 

subjekty. S využitím přímé blízkosti státní hranice a sousedství s Českou republikou by měly městské úřady 

vynaložit veškeré úsilí, aby zpřísnily vazby s českými přihraničními regiony. Kromě rozvoje forem kulturní 

spolupráce by měly oživit i ekonomické a politické vztahy. Hlavním nástrojem rozvoje spolupráce budou 

struktury Euroregionu Těšínského Slezska. Úloha veřejné správy je mimo jiné animace akcí zaměřených na 

navázání hospodářských a kulturně-rekreačních kontaktů v pohraniční oblasti i v oblasti nadnárodní spolupráce, 

viz: Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do 2015 roku, Urząd Miasta v Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-

Zdrój, maj 2009, s. 28. 
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přeshraniční spoluprací se objevuje v analýze  SWOT Karviné jako příležitost. Přímý odkaz se však v 

samotné strategii neobjevuje. Výše uvedený stav v souvislosti s pracemi na společném programu není 

dobrý a vyžaduje změny (vložení doplňujících informací do strategických dokumentů). 

 

 

Tabulka 2. Srovnání vybraných zápisů strategií Jastrzębia-Zdroju, Karviné a Havířova. 

 
Jastrzębie-Zdrój Karviná

38
 Havířov

39
 

I. Oblast společnost 

Osa 1. Vzdělání 

Osa 2. Kultura 

Osa 3. Sport, rekreace a turistika 

Osa 4. Zdraví 

Osa 5. Občanská společnost 

Osa 6. Rozvoj informační 

společnosti 

Osa 7. Sociální politika 

 

II. Oblast ekonomika 

Osa 1. MSP a mikropodnikatelé 

Osa 2. Vnější investice 

Osa 3. Post-těžební oblasti 

Osa 4. Nadnárodní spolupráce (i 

přeshraniční) 

 

III. Oblast infrastruktura a 

prostředí 

Osa 1. Základní služby 

Osa 2. Veřejná zeleň 

Osa 3. Ochrana životního prostředí 

a památková péče 

Osa 4. Sportovní infrastruktura 

Osa 5. Centrum města 

Osa 6. Bytová politika 

Osa 7. Bezpečí 

Osa 8. Propagace města 

I. Ekonomika a podnikání 

Priorita 1.1 Rozvoj vzdělávání 

Priorita 1.2 Atraktivní místo pro 

pracovní trh a podnikatele  

Priorita 1.3 Území a budovy 

související s podnikáním 

 

II. Infrastruktura                                

a bydlení 

Priorita 2.1 Koncepce dopravy ve 

městě 

Priorita 2.2 Kanalizace města 

Priorita 2.3 Zlepšení kvality 

bydlení. 

 

III. Rozvoj lidských zdrojů 

Priorita 3.1 Podpora vzdělávání 

Priorita 3.2 Podpora vysokého 

školství v Karviné 

 

IV. Životní prostředí, 

zemědělství 

Priorita 4.1 Hornictví a s ním 

spojená činnost 

Priorita 4.2 Nakládání s odpady 

Priorita 4.3 Zepšení nakládání s 

odpady v prioritních oblastech  

Priorita 4.4 Podpora činností 

sloužících ke zlepšení znalostí v 

oblasti životního prostředí  

 

V. Turistika a obraz města 

Priorita 5.1 Vytvoření turistické 

nabídky 

Priorita 5.2 Propagace města, 

distribuce nabídky 

Priorita 5.3 Vytvoření turistického 

označení města nejvyšší kvality 

spolu s doprovodnými službami 

Priorita 5.4 Obraz města 

Priorita 5.5 Vytvoření pracovní 

skupiny zodpovědné za  řízení 

turistiky ve městě 

 

VI Kvalita života 

Priorita 6.1 Podpora 

volnočasových aktivit 

Priorita 6.2 Podpora místního 

I. Vzdělávání, turistika a 

volnočasové aktivity                 

Krok 1.1 Podpora a rozvoj 

vzdělávání a školství ve městě  

Krok 1.2 Podpora rozvoje 

občanského a kulturního života ve 

městě  
Krok 1.3 Podpora a rozvoj turistiky 

ve městě  

Krok 1.4 Podpora a rozvoj 

sportovních aktivit a sportovní 

infrastruktury  
Krok 1.5 Podpora a rozvoj 

podmínek pro trávení volného času  

 

II. Ekonomika města 

Krok 2.1 Rozvoj města jako velmi 

kvalitního a atraktivního centra z 

hlediska podnikání a pracovního 

trhu            

Krok 2.2 Rozvoj fungujících firem 

a podpora nových aktivit v oblasti 

podnikání.  
Krok 2.3 Zachování urbanistického 

charakteru města  

 

III. Doprava a technická 

infrastruktura 

Krok 3.1 Rozvoj dopravy společně 

s její infrastrukturou  

Krok 3.2 Podpora a rozvoj 

městskéhodopravního provozu 
Krok 3.3 Statická doprava ve 

městě 

Krok 3.4 Rozvoj technické a 

vodovodní infrastruktury 

 

IV. Životní prostředí 

Krok 4.1 Kvalita ovzduší a                

snižování hladiny hluku  

Krok 4.2 Veřejná městská zeleň 

Krok 4.3 Vyvážený systém 

nakládání s odpady  

Krok 4.4 Rozvoj informačního 

systému týkajícího se životního 

prostředí ve městě 

Krok 4.5 Vzdělávání a utváření 

postojů v oblasti ochrany životního 

                                                                                                                                                         
 
38

 Ve srovnání byly vynechány strategické cíle. 
39

 Ve srovnání byly vynechány činnosti.   
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akčního plánu sociální inkluze 

Priorita 6.3 Rozvoj služeb 

souvisejících s  knihovnictvím a 

informacemi 

Priorita 6.4 Podpora bezpečnosti 

obyvatel  

Priorita 6.5 Zlepšení struktury, 

kvality a dostupnosti zdravotní 

péče ve městě  

prostředí   

  

V. Společenské jevy a ochrana 

zdraví 

Krok 5.1 Podpora a rozvoj 

sociálních služeb ve městě                

Krok 5.2 Podpora služeb z oblasti 

ochrany zdraví ve městě 

Krok 5.3 Snižování úrovně 

negativních společenských jevů a   

eliminace sociálního vyloučení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě: Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do 2015 roku, 

Městský úřad Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój, květen 2009, s. 21-32; Strategický plán 

ekonomického rozvoje statutárního města Karviná (2007 - Aktualizace září 2011); Magistrát města 

Karviná, Karviná, listopad 2008, s. 2-38; Strategie udržitelného rozvoje města Havířova. Akční plán 

2012-2020, Magistrát města Havířov, Havířov 2012, s. 8-9. 

 

 
2.2. Analýza bariér v přeshraniční spolupráci mezi institucemi z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a 

Havířova a možnosti jejich překonávání 

 
Analýza přeshraniční spolupráce probíhající na hranicích Polska ukazuje, že existuje mnoho různých 

bariér ovlivňujících tuto spolupráci
40

. Kupříkladu Stanisław Ciok
41

 identifikuje nejdůležitější omezení 

spolupráce v rámci polského západního pohraničí a rozděluje je na formálně právní, instituční, 

infrastrukturní, finanční, ekonomické, sociální a prostorové. Za účelem analýzy bariér v přeshraniční  

spolupráci mezi institucemi  z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a Havířova a možností jejich překonávání  

byl proveden výzkum
42

, který zahrnul různé veřejné  a nestátní neziskové organizace působící na 

území tří měst. Zástupci organizací účastnících se výzkumu uvedli mnoho bariér, které podle nich 

omezují spolupráci se zahraničními partnery.  Aplikujeme-li kritérium identifikace omezení spolupráce 

nabídnuté S. Ciokem, všimneme si, že se nacházejí v rámci několika skupin činitelů: formálně 

právních, institučních, finančních, sociálních a prostorových (tabulka 2). Nebyla však označena žádná 

omezení infrastrukturní a ekonomické povahy. Instituce poukazují také na činnosti, které je třeba 

provést, abychom překonali uvedená omezení (tabulka 3). K nejčastěji označovaným překážkám patří 

bariéry spojené s absencí či nedostatkem finančních prostředků organizací, které chtějí spolupracovat, 

což je hlavní příčinou toho, že nemohou provádět přeshraniční aktivity. Tento problém se týká 

především institucí nestátního neziskového sektoru, které velmi často nemají odpovídající rozpočet 

nezbytný pro realizaci projektů s českým či polským partnerem. Tato situace v případě nestátních 

neziskových organizací a části veřejných organizací je posilována absencí systému zabezpečení 

vlastních finančních prostředků, vyžadovaného během provádění činností tohoto typu. Jastrzębským 

                                                 
40

 A. Nowak, M. Olszewski, Strefa Schengen i inne możliwości rozwoju współpracy transgranicznej                          

w Euroregionie Śląsk Cieszyński, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Cieszyn 2010,              

s. 10. 
41

 A. Mierosławska, Czynniki aktywizujące i hamujące rozwój współpracy transgraniczej [v:] Samorząd 

terytorialny, Nr 3/2004, Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszewski/Oddział Polskich Wydawnictw 

Profesjonalnych Sp. z o.o., Warszawa 2004, s. 48. 
42

 Anketní průzkum (elektronická anketa zaslaná několika desítkám osob, z nichž dotazník odeslalo 37) v 

červenci a srpnu roku 2011 roku provedl tým pracovníků Stowarzyszenia Rozwoju  i Współpracy Regionalnej 

„Olza” na žádost Městského úřadu v Jastrzębiu-Zdroju. Týkal se situací přeshraniční spolupráce institucí z 

Jastrzębia-Zdroju, Karviné a Havířova reprezentujících sektor kultury, vzdělání, turistiky,  sportu a rekreace; 

ekonomiky a podnikání a také veřejné bezpečnosti (bariér v polsko-české spolupráci,  způsobů  jejich 

překonávání) a možností jejího rozvoje.  

Výzkum „focus group” (určený 3 skupinám účastníků – každá čítající 12 osob) v květnu roku 2013 provedl tým 

pracovníků Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” na žádost Městskéhu úřadu v  Jastrzębiu-

Zdroju. Týkal se možností přeshraniční spolupráce institucí z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a Havířova 

reprezentujících sektor kultury, vzdělání, sportu, turistiky a rekreace; ekonomiky, podnikání a dopravy; veřejné 

bezpečnosti,  krizového řízení, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví. 
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organizacím se sice podařilo vypracovat proceduru získávání bankovních půjček, které se účastní i 

Městský úřad, ta je však omezená finančně a mohou ji využívat jen vybrané subjekty - se silnou 

organizační strukturou. Velkou nevýhodou je také skutečnost, že na vrácení  peněz využitých v 

projektu musí instituce - vypůjčovatelé - někdy čekat dokonce rok, co vyplývá z nízké účinnosti 

systému finančních vyúčtování přeshraničních předsevzetí. Část organizací si v poslední době všímá 

pokroku v této oblasti, bohužel většina z nich zjišťuje, že bez pomoci místní vlády a partnerů 

euroregionální smlouvy v otázce možnosti zavedení částečného předfinancování přeshraniční činnosti 

v novém programovacím období (2014-2020) a zkrácení doby vyučtování projektů, bude muset 

z vedení spolupráce vycouvat
 43

. 

                                                 
43

 M. Kuta, J. Herman, B. Kasperek, M. Olszewski, Polsko-czeskie spotkania branżowe, Urząd Miasta 

Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębie-Zdrój, s. 15. 
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Tabulka 3. Seznam bariér v polsko-české spolupráci mezi institucemi z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a Havířova, zahrnující instituce reprezentující sektor související s 

kulturou, vzděláním, sportem, turistikou a rekreací; ekonomikou, podnikáním a dopravou; veřejnou bezpečností, krizovým řízením, ochranou životního prostředí a 

ochranou zdraví.   

 

BARIÉRY V POLSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCI MEZI INSTITUCEMI   

Z JASTRZĘBIA-ZDROJU, KARVINÉ A HAVÍŘOVA 

Kultura, vzdělání, 

sport, turistika, 

rekreace 

 Ekonomika, 

podnikání a doprava 

Veřejná bezpečnost, 

krizové řízení, 

ochrana životního 

prostředí, ochrana 

zdraví  

Souč

et 

J-Z K H J-Z K H J-Z K H 

Formálně-právní  

absence adekvátních nařízení a právních norem    1        1 

organizačně-právní rozdíly    2 1  1 3 2 9 

absence rovnocenného partnera 3 1 1    1   6 

komplikovaná procedura získávání finančních prostředků 2  2  1     5 

nadměrná byrokracie 4 3 3  2     12 

Instituční  

absence příslušných institucí a úřadů podporujících organizace v oblasti získávání peněz na realizaci 

projektů   
1         1 

chybějící kompetence v oblasti realizace evropských projektů   1  1  1     3 

nízká aktivita partnera ve vedení spolupráce       1   1 

nedostatečný počet osob         1  1 

velký počet realizovaných vlastních aktivit     1   2 1 4 

nedostatečně rozvinutý informační systém 2  3     2  7 

Finanční  

absence nebo nedostatek finančních prostředků organizace,  která chce spolupracovat   5 1 5  1  2 3 2 19 

absence systému zabezpečení vlastních finančních prostředků na realizaci projektů 1 2 1 1    1  6 

nízká účinnost systému finančních vyúčtování projektů  1  1 1 2     5 

omezené finanční prostředky v rámci grantových programů  1        1 
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rozdíly ve finančním a daňovém systému     1     1 

Sociální  

nízká znalost partnerova jazyka 1  1 1    2  5 

negativní stereotypy 1    1     2 

vnímaní rizika spojeného se znečištěním ovzduší          1  1 

Prostorové  

značná vzdálenost 1  1 1     1 4 

J-Z - Jastrzębie-Zdrój; K  - Karviná; H – Havířov 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě: Výsledky anketního průzkumu provedeného v červenci a srpnu roku  2011 týmem pracovníků Stowarzyszenia Rozwoju i 

Współpracy Regionalnej „Olza” na žádost Městského úřadu v Jastrzębiu-Zdroju (průzkum se týkal situací přeshraniční spolupráce institucí z Jastrzębia-Zdroju, 

Karviné a  Havířova reprezentujících sektor kultury, vzdělání,  turistiky sportu a rekreace; ekonomiky a podnikání a také veřejné bezpečnosti (bariér v polsko-české 

spolupráci, způsobů jejích překonávání) a možností jejího rozvoje; výsledky výzkumu „focus group” provedeného v květnu roku 2013 týmem pracovníků  

Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” na žádost Městského úřadu v Jastrzębiu-Zdroju (výzkum se týkal možností přeshraniční spolupráce 

institucí z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a  Havířova reprezentujících sektor kultury, vzdělání, sportu, turistiky a rekreace; ekonomiky, podnikání a dopravy; veřejné 

bezpečnosti, krizového řízení, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví). 
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Objevují se také výtky týkající se nedostatku příslušných institucí a úřadů podporujících organizace v 

získávání peněz na realizaci přeshraničních projektů. Velmi často také osoby pracující v organizacích 

spolupracujících se zahraničním partnerem  nemají odpovídající kvalifikaci k vedení činností tohoto 

typu, nemluvě o nedostatku pracovníků přidělených ke spolupráci, při současně velkém počtu  

vlastních realizovaných činností. Občas se ukazuje, že příčina  tkví v partnerské organizaci a  vyplývá 

z jejího nedostatečného zapojení se do spolupráce. V souvislosti s tím instituce velmi silně zdůrazňují 

potřebu zvyšování kompetencí personálu zabývajícího se přeshraniční spoluprací, tak, aby byl  věcně  

připraven k plnění svých povinností. Důležitou roli tu také může plnit vedení motivačních školení, 

nastavených na zdůrazňování důležitosti bytí „lídrem přeshraniční spolupráce”. To vše by měla 

doprovázet pomoc ze strany subjektu zabývajícího se profesionálně přeshraniční problematikou, v 

oblasti vypracování společných plánů a činností partnerských organizací z Polska a České republiky
44

. 

Další  problém uváděný organizacemi se pojí s příliš komplikovanou procedurou získávání 

finančních prostředků. Opakovaně si stěžují také na to, že nadměrná byrokracie vyplývající z nutnosti 

splnění ohromného počtu formálních požadavků je naprosto odrazuje od ucházení se  o dotaci. Zdá se, 

že v nejbližší době nemůžeme očekávat v tomto hledisku radikální změny. Jediným řešením může být 

větší pomoc ze strany správců finančních nástrojů v přípravě žádosti a rozpočtu projektu. Mezi bariéry 

omezující spolupráci zařazují organizace také organizačně právní rozdíly mezi Polskem a Českou 

republikou,  což ztěžuje (obzvlášť vzhledem k oddělení jednotek územní samosprávy a jejich místních 

jednotek) nalezení odpovídající organizace v administrativní struktuře úřadu sousední země či v 

vedení společných činností (různé kompetence služeb a jejich umístění v hierarchii veřejných 

organizací). Problém v nalezení zahraničního partnera, se kterým by se dalo vést společné činnosti, se 

týká především  nestátních neziskových organizací. Většina institucí zdůrazňuje,  že  v první řadě je 

receptem na překonání bariér organizace setkání, konferencí, seminářů a školení sloužících k 

předávání odborných znalostí z oblasti polského a českého zákonodárství, v druhé zase pomoc 

institucí k tomu jmenovaných v navazování kontaktů se zahraničními partnery
45

. 

Mezi bariéry oslabující spolupráci organizací z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a Havířova patří také 

nízká znalost jazyka partnera, negativní stereotypy či vnímání některých jevů, které se vyskytují v 

příhraniční oblasti (např. riziko spojené se znečištěním ovzduší ). Tyto bariéry, vyplývající ze sociální 

povahy, souvisí s mentalitou, kulturními rozdíly, historickými událostmi. V rámci jejich minimalizace 

je podle většiny institucí třeba zvyšovat jazykové kompetence týmů spolupracujících přeshraničně, 

využívat překladatele během realizace projektů a také organizovat konference, semináře a workshopy  

věnované problematice mezikulturního řízení. Posledním z uváděných problémů je značná vzdálenost 

mezi spolupracujícími institucemi,  která může mít neblahý vliv na vedení spolupráce – buď bude 

partner málo aktivní, nebo ke spolupráci nedojde vůbec
46

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 M. Kuta, J. Herman, B. Kasperek, M. Olszewski, Polsko-czeskie spotkania branżowe, op.cit., s. 15. 
45

 Tamtéž, s. 15. 
46

 Tamtéž, s. 16. 
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Tabulka 3. Srovnání bariér v polsko-české spolupráci mezi institucemi z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a  Havířova a možností jejich překonávání. 

 

 
BARIÉRY  

V POLSKO-CZESKIEJ SPOLUPRÁCI MEZI INSTITUCEMI Z 

JASTRZĘBIA-ZDROJU, KARVINÉ A  HAVÍŘOVA 

ČINNOSTI SLOUŽÍCÍ K PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR VE SPOLUPRÁCI 

MEZI INSTITUCEMI                                         

Z JASTRZĘBIA-ZDROJU,  KARVINÉ A  HAVÍŘOVA 

Formálně právní 

absence adekvátních nařízení a právních norem   ---------------- 

organizačně-právní rozdíly 
organizace  setkání, konferencí, seminářů, školení; usilování o změny 

existujících nařízení 

absence rovnocenného partnera pomoc v navazování kontaktů se zahraničním partnerem   

komplikovaná procedura získávání finančních prostředků pomoc při přípravě projektové žádosti   

nadměrná byrokracie zjednodušení  systému řízení projektů, zjednodušení projektových formulářů 

Instituční 

absence příslušných institucí a úřadů  podporujících organizace v oblasti 

získávání  peněz na realizaci projektů 
jmenování subjektu zodpovědného za budování partnerství různého druhu  

chybějící kompetence v oblasti  realizace evropských projektů   zvyšování kompetencí  personálu zabývajícího se přeshraniční spoluprací 

nízká aktivita partnera ve vedení spolupráce 
vedení motivačních školení pro personál zapojený do přeshraniční spolupráce   

pomoc ve vypracování plánů společných činností   

nedostatečný počet osob ---------------- 

velký počet realizovaných vlastních aktivit ---------------- 

Finanční 

nedostatečně rozvinutý informační systém 

propagace  internetových portálů s tematikou související s přeshraniční 

spoluprací   

organizace setkání, konferencí, seminářů, školení sloužících k výměně informací 

a zkušeností  

absence nebo nedostatek finančních prostředků organizace,  která chce 

spolupracovat   
pomoc jednotek územní samosprávy  

absence systému zabezpečení vlastních finančních prostředků na realizaci 

projektů 
zavedení předběžného financování projektů 

nízká účinnost systému finančních vyúčtování projektů zkrácení období vyúčtování projektů 

omezené finanční prostředky v rámci grantových programů ---------------- 
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rozdíly ve finančním a daňovém systému organizace setkání, konferencí,  seminářů,  školení 

Sociální 

nízká znalost partnerova jazyka 
zvyšování jazykových kompetencí, využití překladatelů během realizace 

projektů 

negativní  stereotypy 
organizace setkání, konferencí,  seminářů,  školení  

vnímaní rizika spojeného se znečištěním ovzduší 

Prostorové značná vzdálenost ---------------- 

 
 

Zdroj: Modifikace a aktualizace na základě: M. Kuta, J. Herman, B. Kasperek, M. Olszewski, Polsko-czeskie spotkania branżowe, Městský úřad Jastrzębie-Zdrój, 

Jastrzębie-Zdrój, s. 16-17; výsledky výzkumu „focus group” provedeného v květnu roku 2013 týmem pracovníků  Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 

„Olza” na žádost Městského úřadu v Jastrzębiu-Zdroju (výzkum se týkal možností přeshraniční spolupráce institucí z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a  Havířova 

reprezentujících sektor kultury, vzdělání, sportu, turistiky a rekreace; ekonomiky, podnikání a dopravy; veřejné bezpečnosti, krizového řízení, ochrany životního 

prostředí a ochrany zdraví). 
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3. Program partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov 

 

Zahájení prací na Programu partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov je 

výsledkem dlouholetých partnerských vztahů a  provádění společných činností tří největších územních 

samospráv nacházejících se v oblasti fungování Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko. Má 

to také spojitost s motivy,  na jaké  poukazují zástupci polských a českých organizací  působících na 

území těchto měst v kontextu vzájemné kooperace. K těmto motivům patří mimo jiné
47

: 

 vzájemné poznání, 

 možnost navázání spolupráce, 

 výuka sousedova jazyka, 

 organizace společných předsevzetí; 

 rozvoj, zdokonalování dovedností, 

 výměna zkušeností, dobré praxe; 

 konfrontace přístupu k řešení společných problémů, 

 odstraňování bariér ve spolupráci, 

 vliv na budoucnost regionu, jeho rozvoj. 

 

To jednoznačně ukazuje, jak důležitou roli hraje a může hrát v budoucnosti přeshraniční spolupráce  

Jastrzębia-Zdroju, Karviné a Havířova. Takový seznam motivů spolupráce svědčí také o její  zralosti, 

a především velkém uvědomění osob působících v různých institucích týkajícím se výhod 

vyplývajících ze spolupráce. 

 

 

3.1. Mise Programu 
 

Efektivní nástroj zahájení a realizace společných činností mezi městy Jastrzębie-Zdrój, Karviná a 

Havířov. 

  

 

3.2. Hlavní cil 
 

Hlavním cílem bude rozvoj partnerské přeshraniční spolupráce, vedené s  přihlédnutím k zásadám 

vyrovnaného rozvoje  a efektivního využívání potenciálu a budování struktur spolupráce různých  

subjektů společenského a ekonomického života sloužících  ke zvyšování úrovně života občanů tří 

měst.   

 

 

3.3. Priority 

 

Hlavní cíl bude dosažen, budou-li vedeny společné činnosti tří partnerských měst v rámci deseti 

klíčových oblastí (priorit)
48

: 

I. Kultura, sport, turistika 

                                                 
47

 Na základě výsledků  výzkumu „focus group” provedeného v květnu roku 2013 týmem pracovníků  

Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” na žádost Městského úřadu v Jastrzębiu-Zdroju 

(výzkum se týkal možností přeshraniční spolupráce institucí z Jastrzębia-Zdroju, Karviné a  Havířova 

reprezentujících sektor kultury, vzdělání, sportu, turistiky a rekreace; ekonomiky, podnikání a dopravy; veřejné 

bezpečnosti, krizového řízení, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví). 
48

 V dokumentu z října 2013 „Programu Partnerskiej Współpracy Miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná i Havířov - 

założenia” bylo definováno těchto deset klíčových oblastí (priority): I. Kultura; II. Vzdělávání; III. Sport; IV. 

Cestovní ruch a rekreace; V. Ekonomika, podnikání; VI. Komunikace; VII. Veřejná bezpečnost; VIII. Krizové 

řízení; IX. Ochrana životního prostředí;X. Ochrana zdraví. Vzhledem ke specifičnosti nového programu na 

podporu česko-polské přeshraniční spolupráce (INTERREG V-A) bylo rozhodnuto o jejich úpravě. 

 



 
 
 
 
 

 

24 

II. Vzdělání 
III. Mládež 

IV. Politika seniorů 

V. Veřejná bezpečnost a ochrana zdraví 
VI. Místní rozvoj 

 

Výše uvedené priority budou realizovány prostřednictvím regulačních opatření, rozhodovacích a 

realizačních  činností  prováděných odpovídajícími  institucemi partnerských měst a dalšími subjekty 

společensko-hospodářského života. Dosažení těchto záměrů vyžaduje realizaci strategických a 

operačních cílů a s nimi souvisejících důležitých předsevzetí majících charakter projektů.  

 

 

3.4. Strategické a operační cíle a přezhraniční projkety 

 

Určení nejdůležitějších oblastí přeshraniční spolupráce umožnilo definovat strategické cíle, operační 

cíle a přeshraniční projekty. Strategické cíle, operační cíle a část přeshraničních projektů byly v roce 

2015 definovány v rámci projektu „Budoucí územní spolupráce v ERSC-TS. Chceme abyste o nás 

věděli-4
49

. Některé z přeshraničních projektů byly uvedeny na workshopech pořádaných v roce 2011 v 

rámci projektu „Česko-polská odborná setkání”
50

 v roce 2013 v rámci projektu „ II česko-poslaká 

odborná setknání”
51

 a v roce 2018 v rámci projektu „VI česko-polskí odborná setkání”. Níže je uveden 

jejich seznam, který nepředstavuje katalogy uzavřených návrhů na spolupráci mezi městy, jejich 

jednotek a dalších subjektů působících v oblasti přeshraniční spolupráce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Součásti projektu był průzkum (elektronický dotazník zaslaný 17 samosprávám z polské strany Euroregionu 

Těšínského Slezska) v červnu a červenci 2015 který provedl tým zaměstnanců Stowarzyszenia Rozwoju i 

Współpracy Regionalnej „Olza” Jednalo se o zhodnocení současné činnosti euroregionu Těšínského Slezska a 

stanovení budoucích směrů aktivit v rámci přeshraniční spolupráce jednotlivých samospráv a jejich 

organizačních složek z pohledu nového programového období 2014-2020. Doplněním výzkumu byly tímatické 

workshopy určené zástupcům místních samospráv polské strany Euroregionu Śląsk Cieszyński: I. Spolupráce v 

oblasti ochrany zdraví, veřejné bezpečnosti a krizovího řízení (včetně otázek ochrany životního prostředí při 

prevenci katastrof a přírodních katastrof); II. Spolupráce v oblasti cestovního ruchu, sportu, kulturního a 

přírodního dědictví (včetně problematiky ochrany životního prostředí v oblasti přírodního dědictví), vzdělávání a 

výměny mládeže; III. Územní spolupráce s prvky ochrany životního prostředí (ochrana ovzduší a vody), územní 

plánování a společné investice. 
50

 V rámci projektu byl proveden průzkum, který byl zmíněn dříve. 
51

 V rámci projektu byl proveden výkum „Focus group”, který byl zmíněn dříve. 

javascript:r(1)
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Priorita I: Kultura, sport, turistika 

Strategický cíl 1: Přeshraniční spolupráce kulturních institucí z polsko-českého pohraničí 

Operativní cíl 1.1: Podpora a aktivizace kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kultury 

z partnerských měst s možností realizace malých investic 

Projekty: Česko-polská odborná setkání - pokračování přeshraničních tematických setkání 

Projekty: Propagace čtení a literatury - vzájemná propagace knih, čtenářství jazykového 

vzdělávání 

Projekty: Česko-polská setkání propagující kulturu, aktivity propagující regionalizmus, a 

společné kulturní, přírodní, lázeňské a hornické dědictví, přehlídka souborů, tvůrců 

kultury, organizace soustředění, uměleckých soutěží, přeshraniční kalendář akcí, 

historické dědictví - podpora historického dědictví měst, organizace příležitostných 

veletrhů atd. 

Projekty: Koncerty varhan a komorní hudby 

Projekty: Festival partnerských měst a propagace sousedských měst 

Projekty: Festival slezské kultury 

Projekty: Prohlídka hudebně-vokálnš-tančních telntů s prvky rozšíření technického zázemí 

(např. ozvučení a osvětlení) 

Projekty: Objevujeme minulost - vznik nových stálých expozic v muzeích partnerských měst 

Projekty: Prohlídka historických vodních čerpadel tažených końmi a historických vozidel a 

protipožární techniky 

Projekty: Za miedzę - informační systém zaměřený na kulturní a sportovní akce v 

přeshraničním regionu 

Projekty: Těžba uhlí - společná průmyslová kultura, tradice - současnost 

Projekty: Náboženství je společným kulturním dědictvím - spolupráce farností a náboženských 

komunit Euroregionu Těšínského Slezska 

Projekty: Mezinárodní umělecké konfrontace 

Projekty: Mizející výtvarné umění hornického prostředí 

Projekty: Vystoupení polských a českých rockových kapel 

Projekty: Vývoj umělecké tvořivosti v oblasti amatérského divadla, skupiny zabývající se 

folklorem, dechovými orchestry, fotografickými kluby a filatelií 

Operativní cíl 1.2: Generační integrace a budování dialogu a trvalých mezilidských vztahů 

Projekty: "Slovo a obraz v mezigeneračním prostoru" - aktivity v oblasti kultury a umění pro 

různé generace 

Projekty: Příprava trojrozměrných maket lázeňských budov pro nevidomé a zrakově postižené 

Projekty: Historické publikace (např. slabikář přeshraničního dialektu, popisy míst teď a v 

minulosti, o lidech obzvláště důležitých pro vytváření historie regionu); 

„Úvahy o historii naší malé vlasti“, dějiny hrou, stezkou společné historie (např pár 

setkání s dětmi, mládeží- příprava puzzli, inscenací, průvody, atd) 

Projekty: Příprava a vydávání knižních publikací u příležitosti výročí vzniku partnerských měst 

Projekty: Kulinářské dědictví pohraničí 

Operativní cíl 1.3: Propagace a ochrana nehmotné kultury 

Projekty: Jazyková akademie pohraniční kultury - podpora kulturních a vzdělávacích iniciativ 

Projekty: Veletrhy památek spojených s dějinami našich měst (přeshraničních); v rámci 

prezentace by se mohlo uskutečnit promítání dokumentárních filmů souvisejících s 

rozvojem přeshraničních měst 

Operativní cíl 1.4: Zvýšení míry účasti v kultuře - využití tvůrčího potenciálu uměleckého prostředí 

Projekty: Kreativní umělecké workshopy 

Projekty: Týden uměleckých prezentací (amatéři) - od zpěvu až po divadlo, dokument 

Projekty: Divadlo česko-polské komedie 

Projekty: Veletrh knih organizovaných na obou stranách hranice 

Projekty: Soutěž (festival) česko-polské (přeshraniční) písně 

Projekty: Výuka polského jazyka, u sousedů výuka českého jazyka 

Projekty: Polsko-český soutěž v pravopisu 

Projekty: Kulinářský workshop na pohraničí 

Projekty: Kreativní knihovna - série setkání pro děti a mládež na obou stranách hranice s 

polskými a českými umělci 

Strategický cíl 2: Investice do rozvoje kulturní infrastruktury 

Operativní cíl 2.1: Modernizace a rozšíření kulturní infrastruktury 

Projekty: Nákup informašních LET tabuli (interiérových i exteriérových) na kterých budou 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
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zobrazeny informace o kulturních a sportovních akcích 

Operativní cíl 2.2: Revitalizace objektů kulturního dědictví 

Projekty: Revitalizace a renovace historických budov v partnerských městech 

Strategický cíl 3: Aktivizace přeshraniční spolupráce v oblasti sportu 

Operativní cíl 3.1: Podpora a aktivizace institucí a subjektů působících v oblasti sportu z 

partnerských měst s možností realizace investic 

Projekty: Organizace sportovních a hasičských soutěží pro obyvatele partnerských měst 

Projekty: Pokračování v organizaci tematických odborných setkání v oblasti sportu, sportovní 

turnaj měst, přeshraniční běžecké závody 

Cel operacyjny 3.2: Modernizace a rozšíření sportovní a rekreační infrastruktury s cílem obohatit 

rekreační a volnočasovou nabídku partnerských měst 

Projekty:  Vytváření míst pro aktivní rekreaci 

Projekty:  Rozvoj sportovní a rekreační infrastruktury, včetně infrastruktury pro sportovní 

zařízení na obou stranách hranice, využití Jaru Południoweho/Karvinského moře, 

výstavba venkovní posilovny, plážové a volejbalové infrastruktury, workoutu, 

rozšíření stávajících sportovních zařízení a jejich vybavení 

Projekty: Výstavba (přístavba, rekonstrukce) cyklostezek, běžeckých stezek, stezek pro chodce, 

pro bruslaře ,venkovní posilovny, prostory pro sportovní aktivity atd. 

Operativní cíl 3.3: Propagace, aktivace a šíření různých sportovních disciplín, výměna zkušeností a 

pořádání přeshraničních sportovních akcí 

Projekty: Turnaje, sportovní utkání, sportovní soustředění a tréninky, organizace společných 

sportovních táborů, cestovních táborů atd. Se zapojením všech klubů - různé 

disciplíny 

Projekty: Organizace sportovních akcí pro orgnány parnterských měst 

Projekty: Cyklistické závody 

Projekty: Organizace exkurzí s průvodcem, které by se vstahovaly k knihám vydaným u 

příležitosti jubilea jednotlivých měst; zakoupení zařízení pro trakowanie v průběhu 

exkurze (připravený trak lze stáhnout přes webovou stránku na mobiní zařizení) 

  Projekty: Organizace akcí v různých sportech (šachy, stolní tenis, plavání, hokej, fotbal, 

volejbal, judo, badminton) 

Strategický cíl 4: Rozvoj přírodního a kulturního potenciálu 

Operativní cíl 4.1: Zvyšování dostupnosti cestovního ruchu na polsko-česko-polském pohraničí 

Projekty: Zvýšení dostupnosti cestovního ruchu na česko-polském pohraničí v partnerských 

městech 

Projekty: Vytvoření turistické a rekreační infrastruktury pro odpočinek a aktivní turistiku 

Projekty: Tvorba pozorovací infrastruktury, včetně rozhleden 

Operativní cíl 4.2: Propagace hodnot cestovního ruchu 

Projekty: Vydávání map (vzdělávací, cyklistické apod.) 

Projekty: Propagační akce, nakladatelství, propagace měst, účast na turistických veletrzích 

Projekty: Multimediální vizualizace bývalého lázeňského střediska v Jastrzębie-Zdrój, lázní 

Darkov a starých části měst Karviné a Sorela v Havířově - informační tabule a 3D 

modely 

Projekty: Výstavba a rozšiřování cyklistických tras v pohraničí oblasti partnerských městech 

(např. pokračování revitalizace železničních náspů pro výstavbu cyklostezek) 

Projekty: Vytvoření přeshraničního cyklo systému mezi partnerskými městy (nákup jízdních 

kol, včetně elektrických kol, stojanů, parkovacích míst, monitoring) 

Operativní cíl 4.3: Výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro zvýšení dostupnosti 

objektů přírodního a kulturního dědictví 

 

 

Priorita II: Vzdělávání 

Strategický cíl 1: Přeshraniční spolupráce při podpoře vzdělávacích iniciativ na česko-polském  

pohraničí 

Operativní cíl 1.1: Podpora a aktivizace přeshraničních aktivit v oblasti vzdělávání 

Projekty: Aktivace spolupráce vzdělávacích institucí s možností malých investic 

Projekty: Workshopy pro lídry přeshraniční spolupráce  

Projekty: Organizace tématických odborných setkání 

Projekty: Výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi zaměstnanci vzdělávacích institucí 

Projekty: Vývoj základny, včetně školních laboratoří 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil


 
 
 
 
 

 

27 

Projekty: Meziškolní sportovní soutěže s doplňkovým vzbavením pro školy 

Projekty: Výměna zkušeností v oblasti vzdělávání dětí na ZŠ (výzkum a výměna názorů 

pedagogů a psychologů, společné vzdělávání pracovníků v oblasti reagování na 

současné hrozby, financování pedagogů) 

Projekty: Multimediální festival - soutěž znalostí pro studenty a studenty s využitím moderních 

informačních technologií 

Projekty: Ochrana životního prostředí (např. využívání obnovitelných zdrojů energie, 

nakládání s komunálním odpadem, ochrana vod, ochrana ovzduší atd.) 

Projekty: Využívání sportovní infrastruktury pro společné iniciativy (výměna zkušeností, 

certifikace a školení pro zaměstnance škol se zapojením mladých lidí a trenérů)  

Projekty: Česko-polské olimpiady a sportovní soutěže spojené s účasti dětí na poznavacích a 

rekreačních výletech. 

Projekty: Společná přeshraniční setkání zaměřená na poznávání regionu 

Projekty: Společné aktivity zaměřené na spoluprácí profesionálů a odborníků (hasičů, kuchaře, 

hoteliéři) s odbornými školami 

Projekty: Příprava pravidelných článků o školách nebo regionech žáky a jejich zveřejňování ve 

formě elektronických novin na webových stránkách vzdělávacích institucí 

Projekty: Školení pro pedagogy formou workshopů a představení metod práce se studenty v 

uměleckých oborech 

Projekty: Česko-polské setkání u deskových her 

Projekty: Aktivity spojené s procesně-formalními zjednodušení v zahraničních cest děti a 

mládeže v rámci výměn škol 

Operativní cíl 1.2: Vývoj jazykového vzdělávání 

Projekty: Výuka jazyka zahraničního partnera (českého a polského) 

 

 

Priorita III: Mládež 

Strategický cíl 1: Přeshraniční spolupráce mladých lidí z česko-polského pohraničí 

Operativní cíl 1.1: Podpora a aktivizace aktivit integrujících mladé lidi 

Projekty: Přeshraniční výměna mládeže (umožňující přijetí mládeže rodinami na druhé straně 

hranice) 

Projekty: Společné aktivity skautů 

Projekty: Společný zpravodaj - turistický průvodce zobrazující zajímavá místa v kombinaci s 

propagací kultury, výměnou zajímavých informací v sociálních médiích, 

podporovaných blogem a integrační akcí (festival) 

Operativní cíl 1.2: Vzájemné poznávání mládeže 

Projekty: Setkání zástupců mládežnických organizací a institucí pracujících pro mládež a s 

mládeži 

Projekty: Noční stezky - noc ve školách nebo v jiných institucích, během kterých budou 

smíšené česko-polské skupiny realizovat různé úkoly, ochutnávat tradiční jídla (např. 

polská večeře, české snídaně), sledovat film "tradiční", účastnit se workshopu první 

pomoci, soutěžit ve znalostech o kuriozitách týkajících se Polska a České republiky, 

jazykové soutěže nebo karaoke soutěže polských a českých písní 

Projekty: Organizace soutěže v netradičních sportovních disciplínách 

Projekty: Vytvoření grantu na podporu přeshraniční spolupráce mladých lidí 

Operativní cíl 1.3: Podpora a rozvoj informačních aktivit 

Projekty: Příprava přeshraniční hry pro mládež 

Projekty: Jarmark možností, kde bude každá organizace prezentovat své potřeby a návrhy 

týkající se mládeže 

Projekty: Prezentace institucí zabývajících se prací s mládeží v průběhu již probíhající akce 

nebo možnost uspořádání podobného projektu v partnerských městech 

Projekty: Přeshraniční horské závody spojené s prezentací chráněné fauny a flory a workshopy 

znalostí o regionu (např. setkání na Čantoryji) 

Projekty: Seznámení s místní kulturou, historií měst, důležitými lidmi, umělci, tvůrci 

Projekty: Propagace čtení, literatury, polského a českého jazyka 

Projekty: Jazykové animace - podpora komunikace mezi polskou a českou mládeží (společné 

aktivity týkající se interaktivní komunikace v rodných jazycích - např. tvorba hry 

založené na polských a českých textech) 

Projekty: Výuku jazyků na základě různých druhů úkolů zaměřených na skupiny mladých lidí - 
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pohybové, logické, strategické 

Projekty: Festival založen na sérii integračních setkání mládeže věnovaných různým tématům 

Operativní cíl 1.4: Rozvoj infrastruktury spolupráce mládeže 

Projekty: Vytvoření a modernizace základny pro spolupráci mládeže na pohraničí 

 

 

Priorita IV: Politika seniorů 

Strategický cíl 1: Přeshraniční spolupráce pro seniory 

Operativní cíl 1.1: Podpora sociální a umělecké činnosti seniorů z Polska a České republiky 

Projekty: Akademie seniora - organizování společných workshopů pro dovednosti a celoživotní 

učení 

Projekty: Workshopy pro seniory zaměřene na intelektuální rozvoj seniorů jejich rozvoj 

prostřednictvím uměleckých činností nebo kulturní výměny 

Projekty: Přeshraniční seniorský cestovní ruch 

Operativní cíl 1.2: Sociální pomoc a polityka seniorů 

Projekty: Spolupráce sociálních služeb 

Projekty: Spolupráce v oblasti politiky senioru 

Projekty: Mezigenerační aktivity 

Projekty: Podpora duševního a fyzického zdraví seniorů 

Projekty: Aktivity zaměřené na posílení bezpečnosti seniorů 

Operativní cíl 1.3: Rozvoj infrastruktury pro seniory 

Projekty: Výstavba a rozvoj malé infrastruktury pro posílení spolupráce seniorů 

Operativní cíl 1.4: Mezigenerační integrace 

Projekty: Společně za zdraví 

 

 

Priorita V: Veřejná bezpečnost a ochrana zdraví 

Strategický cíl 1: Přeshraniční spolupráce partnerských měst v oblasti iniciativ na ochranu zdraví 

obyvatel 

Operativní cíl 1.1: Podpora a aktivizace činností institucí a subjektů z měst, které působí v oblasti 

ochrany zdraví s možností malých investic 

Projekty: Česko-polské odborná setkání- pokračování přeshraničních tematických setkání, polsko-

české konference o ochraně zdraví 

Projekty: Propagace zdravého životního stylu 

Projekty: První pomoc v pohraničí 

Projekty: Organizace a provoz preventivních a vzdělávacích programů souvisejících se 

specifičností regionu 

Projekty: Rozvoj spolupráce, např. Vytvořením virtuálního školícího střediska v specializované 

nemocnici č. 2 v Jastrzębie-Zdrój 

Projekty: Zlepšení péče o matku s dítětem (včetně systému péče) prostřednictvím výměny 

osvědčených postupů 

Projekty: Organizace polsko-českých konferencí v oblasti ochrany zdraví (např. „léčba bez 

hranic“, nemoci, přeshraniční kontaminace) 

Projekty: Práce na společném integrovaném systému ochrany zdraví v kontextu právních předpisů 

Evropské unie a právních předpisů Polska a České republiky 

Projekty: Spolupráce nemocnic mimo jiné: odstraňování následků katastrof, oftalmologie, 

vytvoření konferenčního zázemí, prevence zdraví a podpory transplantologie např. 

speciální nemocnice č. 2 v Jastrzębie-Zdrój, nemocnice v Karviné a Havířově, Fakultní 

nemocnice Ostrava a nemocnici Sosna Třinec) 

Operativní cíl 1.2: Sociální aktivizace 

Projekty: Vědomý občan - žije zdravý a bezpečný život. Vytváření zdravých návyků u dětí - 

preventivní a vzdělávací kampaně s názvem „Akademie zdravé páteře“ (nákup 

"pavouků", profilovaných židlí / podložek na  židle pro školy a mateřské školy) 

Projekty: Výměna postupů při využívání digitálních veřejných služeb ve zdravotnických 

jednotkách 

Strategický cíl 2: Přeshraniční spolupráce partnerských měst v oblasti veřejné bezpečnosti 

Operativní cíl 2.1: Podpora a aktivizace činností institucí a subjektů z partnerských měst působících v 

oblasti veřejné bezpečnosti s možností realizace malých investic 

Projekty: Organizace tematických odborných setkání 
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Projekty: Společná cvičení orgánů 

Projekty: Nákup technického vybavení a rozvoj základny 

Projekty: Preventivní opatření 

Projekty: Zlepšování komunikačních dovedností zaměstnanců 

Projekty: Aktivity zlepšující systém výměny informací a komunikace služeb a zaměstnanců v 

oblasti veřejné bezpečnosti 

Projekty: Pokračování v označování jízdních kol pomocí syntetické DNA 

Projekty: Pořádání společných školení, setkání týkajících se plnění úkolů státních orgánů 

Projekty: Zlepšování bezpečnosti obyvatel prostřednictvím zavádění systémů požární ochrany 

veřejných zařízení 

Projekty: Vytvoření základny pro cvičení v oblasti výškové zachranné služby, pátracích a 

záchraňovacích akcí. 

Projekty: Vývoj stanice pro provoz a údržbu osobních ochranných pomůcek hasičů 

Projekty: Ochrana občanů - přeshraniční evakuační cvičení přislušných orgánů s vybavenim 

(např.lehátko, osobni ochranné pomůcky) 

Projekty: Modernizace systému včasného varování/poplachu (např. sirény, agregáty) 

Projekty: Nákup specializovaného vybavení včetně čisticího vozidla, rýpadlo pro zachranařskou 

skupinu z Jastrzębie-Zdrój a specializované auto pro přepravu policejních psů v Karviné 

a nezbztného výbavení pro záchranné operace 

Projekty: Spolupráce útvarů partnerských měst zabývajících se bezpečnostními otázkami 

Projekty: Příprava společného informačního systému o potenciálních hrozbách včetně 

informačních tabulí pro obyvatele 

Projekty: Pokračující spolupráce v oblasti boje proti drogové závislosti - informovat mládež 

Projekty: Spolupráce uniformovaných služeb v oblasti sportu, rekreace a turistiky 

Projekty: Propagační a vzdělávací činnost pro preventivní účely určená dětem a mladým lidem 

Projekty: Polsko-česká cvičení policejních oddělení se zaměřila na přeshraniční stihání a 

spolupráci se společným objektem Chotĕbuz (společné kontaktní místo pro přeshraniční 

informace) 

Projekty: Provádění propagačních a vzdělávacích aktivit pro preventivní účely v oblasti požární 

ochrany určené dětem a mladým lidem (např. vzdělávací materiály, brožury, letáky, 

filmy, workshopy) 

Projekty: Účast zástupců partnera na zajištění hromadných akcí probíhajících v partnerském městě 

Projekty: Organizace odborné konference věnované zkušenostem polských a českých institucí při 

zajišťování masových akcí v partnerských městech 

Projekty: Polsko-české semináře v oblasti boje proti trestné činnosti (prevence) 

Projekty: Polsko-české setkání policejních oddělení pro navázání kontaktů, výměnu zkušeností v 

oblasti reakce na různé druhy trestné činnosti (výtržnictví, fyzické násilí, majetek a 

drogová kriminalita) 

Projekty: Pokračování v organizaci jazykových kurzů zaměřených na zlepšení komunikačních 

schopnosti v jazyce souseda, posilení spolupráce mezi policejními útvary z obou zemí; 

pořádání školení z oblasti státního práva (souseda) 

Projekty: Nákup technického vybavení pro minimalizaci problémů spojených s přeshraničním 

dopravním provozem - světelné desky, dopravní kužely, zařízení detekující používání 

drog nebo alkoholu řidiči 

Projekty: Výměna zaměstanců (hasičů, policistů) mezi Polskem a Českou republikou za účelem 

seznámení se s činností v sousedním státě; nebyté zkušenosti by mohly být začleněny do 

hodnotícího dokumentu, který by byl použit ke změně pravidel policie/městské policie v 

obou zemích 

Projekty: Nákup zařízení a vybavení a také výměna informací a zkušeností souvisejících s 

protipovodňovou a požární ochranou 

Projekty: Příprava strategie pro společné akce v oblasti civilní ochrany 

Projekty: Spolupráce v oblasti společné organizace polsko-českých táborů pro mladé hasiče 

Projekty: Monitorovací systém (stacionární a mobilní) na česko-polském pohraničí 

Projekty: Organizace teoretických a praktických soutěží pro školní mládež (široká škála témat) 

Projekty: Realizace společných profesních a dobrovolnických cvičení (na místní úrovni) 

Projekty: Pokračování dalších společných „měkkých“ aktivit (drogová prevence, zlepšení 

jazykové kompetence policistů) a investčních („preventivní vlak na pohraničí“, dále 

modernizace spojovacího systému) 

Projekty: Rozšíření konferenčních a multimediálních zázemi městské policie partnerských měst s 
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cílem zvýšit podmínky komunikace, vzdělávání a podpory systému krizového řízení 

 

 

Priorita VI: Místní rozvoj 

Strategický cíl 1: Přeshraniční spolupráce správy na podporu realizace projektů a spolupráce na 

česko-polském pohraniči 

Operativní cíl 1.1: Vytvoření administrativního zázemi na podporu  realizace projektů spolupráce 

v oblasti vzdělaní  

Projekty: Zvyšování kvalifikace pedagogů v oblasti administrace projektů (školení, kurzy, 

studium) 

Projekty: Vytvoření motivačního systému pro pedagogy realizující projekt 

Projekty: Zjednodušení vnitřních postupů finanční správy vzdělávacích institucí v projektech ze 

strany vedoucích orgánů 

Operativní cíl 1.2: Vytvoření administrativního zázemí na podporu realizace projektu spolupráce 

Projekty: Podpora systému předfinancování a zvyšování kvalifikace pracovníků organizačních 

složek města a nevládních organizací v oblasti administrace projektů (školení, kurzy) 

Strategický cíl 2: Přeshraniční spolupráce při podpoře podnikání na česko-polském pohraničí 

Operativní cíl 2.1: Podpora a aktivace ekonomických iniciativ v přeshraniční oblasti 

Projekty: Vytvoření společného polsko-českého ekonomického portálu, kooperačního portálu 

Projekty: Podpora sociální ekonomiky na pohraničí 

Projekty: Propagace podnikání mezi obyvateli pohraničí 

Projekty: Rozvoj systému podpory podnikání v pohraniční oblasti 

Projekty: Organizace přeshraničních příležitostných veletrhů 

Projekty: Rozvoj postindustriálních oblastí 

Projekty: Výměna informací a osvědčených postupů v oblasti podnikání s využitím příkladů z 

polsko-českého pohraničí a dalších evropských regionů 

Projekty: Výměna osvědčených postupů v oblasti aktivizace nezaměstnaných a zlepšování 

kvality poskytovaných služeb (studijní cesty) 

Projekty: Přeshraniční veletrhy práce - organizování cyklických akcí sdružujících 

zaměstnavatele a uchazeče o zaměstnání z příhraničního regionu 

Projekty: Informační kampaň, včetně vytvoření internetové platformy na téma životních a 

pracovních podmínek nabídky pracovních míst a nabídka vzdělávaní v příhraničním 

regionu (s širokou propagační kampaní a zapojením veřejných institucí) 

Projekty: Projekty zaměřené na malé a střední podniky, včetně podpory hospodářského rozvoje 

a spolupráce firem působících v příhraničním regionu 

Projekty: Vzdělávání podnikatelů působících v přeshraničním regionu - zvyšování základních 

znalostí o možnostech podnikání v zahraničí 

Projekty: Systém podnikového vzdělávání 

Projekty: Výměna zkušeností týkajících se právních aspektů souvisejících s prováděním 

stavebních prací, prodejem, pronájmem nemovitosti a nájemným 

Projekty: Společná propagace investičních oblastí 

Projekty: Vytvoření společného kontaktního místa pro rozvoj podnikání a investic 

Projekty: Rozvoji podnikání od základní školy (zahrnutí předmětů podnikání do školních 

osnov) 

Operativní cíl 2.2: Organizace akcí/účast na přeshraničních akcích podporujících podnikání 

Projekty: Veletrhy/fóra podnikání, účast na hospodářských misích, podpora investičních oblastí 

Operativní cíl 2.3: Vytváření a rozvoj sítí přeshraniční spolupráce, včetně spolupráce mezi 

nevládními organizacemi a socioekonomickými partnery 

Projekty: Přeshraniční fórum nevládních organizací - setkání zástupců nevládních organizací 

působících v přihraniční oblasti 

Projekty: Modernizace a zařízení objektů pro zřízení přeshraničního centra nevládních 

organizací a dobrovolnických prácí, informačního místa pro mládež, burza informací 

pro nevládní organizace 

Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti na česko-polském pohraničí 

Operativní cíl 3.1: Zajištění dopravní  dostupnosti polsko-českého pohraničí s cílem zvýšit 

přeshraniční provoz - počet návštěv v regionu 

Projekty: Vytvoření přeshraniční autobusové komunikace mezi partnerskými městy 

Strategický cíl 4: Přeshraniční spolupráce při podpoře iniciativ souvisejících s ochranou životního 

prostředí v česko-polském pohraničí 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
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Operativní cíl 4.1: Podpora a aktivace proekologických aktivit 

Projekty: Organizace tematických odborných setkání  

Projekty: Projekty z oblasti zlepšování kvality ovzduší 

Projekty: Systém oznamování environmentálních rizik 

Projekty: Vytvoření vzdělávacího centra (uvědomění dospělých, dětí a mládeže v oblasti 

ochrany životního prostředí, zachování čistoty místa bydlení, láska ke zvířatům, úcta 

k přírodě) 

Projekty: Výměna informací a zkušeností týkajících se ochrany životního prostředí 

Projekty: Výměna zkušeností, osvědčených postupů v oblasti segregace odpadů 

Operativní cíl 4.2: Propagace a investice do obnovitelných zdrojů energie 

Projekty: Instalace fotovoltaických a solárních zařízení na veřejných budovách 

Projekty: Společné aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

Strategický cíl 5: Přeshraniční spolupráce partnerských měst v oblasti územního a strategického 

plánování 

Operativní cíl 5.1: Podpora a aktivizace činností institucí a subjektů z partnerských měst 

působících v oblasti územního a strategického plánování  

Projekty: Výměna zkušeností v oblasti plánování a územního rozvoje 

Projekty: Rozvoj společné strategie přeshraničního rozvoje měst 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
https://www.dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/S/Specificky-operativni-cil
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4. Zdroje financování přeshraničních projektů v letech 2014-2020 

 

Projekty zahrnuté v Programu partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov mohou 

být realizovány z mnoha finančních zdrojů, mezi něž patří např.: Operační program přeshraniční 

spolupráce Česká republika-Polská republika 2014-2020, Program evropské územní spolupráce 2014-

2020 Střední Evropa, Operační program meziregionální  spolupráce INTERREG VC, Program Evropa 

pro občany či Program Leonardo da Vinci. Zvláštní význam z hlediska podpory přeshraniční 

spolupráce bude mít první program.  Má být pokračováním finanční pomoci  pro podporu rozvoje 

hraničních regionů  poskytnuté Polsku v dřívějších letech  programů  Phare Credo, Phare CBC, 

INTERREG III a OPPS Česká republika –Polská republika 2007-2013.  

 

 
4.1. Zdroje financování předsevzetí zahrnutých v Programu partnerské spolupráce měst 

Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov  

 
Hlavním zdrojem financování projektů zahrnutých v Programu partnerské spolupráce měst Jastrzębie-

Zdrój, Karviná a Havířov bude pravděpodobně, vzhledem ke svému charakteru, Operační program 

přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika.   

 

Tento program reflektuje dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a 

odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Tato snaha EU se také odráží v dlouhodobé podpoře 

přeshraniční spolupráce z prostředků Strukturálních fondů. OPPS ČR-PR tak navazuje na zkušenosti z 

předchozích programů realizovaných za podpory prostředků EU, kterými byly program Phare CBC a 

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA. 

Program Phare CBC byl v česko-polském pohraničí zahájen v r. 1999 a jeho realizace probíhala až do 

roku 2006. Byl zaměřen zejména na podporu velkých investičních projektů, nicméně podporovány 

byly také malé neinvestiční projekty typu people-to-people v rámci tzv. Společného fondu malých 

projektů. 

Od roku 2004 probíhala v česko-polském pohraničí realizace programu Iniciativy Společenství 

INTERREG IIIA. V rámci tohoto programu byli realizovány jak investiční projekty v oblasti dopravy, 

životního prostředí, cestovního ruchu, podpory podnikání, tak rovněž neinvestiční projekty zaměřené 

na rozvoj spolupráce a sítí subjektů veřejného sektoru. Součástí programu byl také Fond 

mikroprojektů.  

 

Globálním cílem Programu v aktuální finanční perpektivě je: Podpora socio-ekonomického rozvoje 

území česko-polského příhraničí posilováním jeho konkurenceschopnosti a soudržnosti a propagací 

partnerské spolupráce jeho obyvatel. 

Program je zaměřen zejména na rozsahem menší, regionální a místní projekty s přeshraničním 

významem. Při výběru projektů je kladen velký důraz na jejich skutečnou přeshraniční spolupráci s 

následnými přeshraničními dopady, tj. na prvky sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a 

následné realizace projektů. Vybírány jsou pouze takové projekty, které mohou prokázat přeshraniční 

dopad na obou stranách hranice. Všeobecné cíle OPPS ČR – PR vychází ze specifických potřeb území 

a jsou zaměřeny na: 

- zvyšování ekonomické integrace česko-polské příhraniční oblasti; 

- zlepšování podmínek pro hospodářský růst příhraniční oblasti; 

- zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí a/nebo regeneraci 

příhraniční oblasti; 

- další sociální integraci česko-polské příhraniční oblasti. 
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4.2. Fond mikroprojektů v Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko jako možnost 

financování předsevzetí zahrnutých v  Programu partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, 

Karviná a Havířov 

 
Specifickým nástrojem, jenž je využíván k financování menších projektů přeshraniční spolupráce 

je Fond mikroprojektů. Jeho základním cílem je rozvoj a  podpora rozvoje spolupráce mezi 

společenstvími na obou stranách hranice, se zaměřením na zlepšení společenských, kulturních a 

ekonomických vztahů .  

Fond mikroprojektů je  určen pro podporu menších projektů na lokální úrovni. Mikroprojekty jsou 

zaměřeny především na  oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, vzdělávacích a kulturních 

činností a sociálních iniciativ. Možná je také podpora mikroprojektů majících za cíl zlepšení 

infrastruktury dané oblasti,  především v oblasti městské a kulturní infrastruktury s přeshraničním 

dopadem. 

Dá se očekávat, že podpora Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko v nové finanční 

perspektivě 2014-2020 bude zaměřená na financování projektů spolupráce v oblastech: 

kulturního a přírodního dědictví, krajiny a biodiversity, vzdělávání a spolupráce institucí.  

V závislosti na charakteru předsevzetí budeme moci počítat s podporou z evropských prostředků do 

částky 20.000 či 30.000 EUR. 

Partnerská města budou moci nadále  aktivně žádat o spolufinancování pro společné přeshraniční 

iniciativy také v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko
52

. 
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 Je pravděpodobné, že město Havířov bude moci dodatečně žádat o spolufinancování projektů  Fond 

mikroprojektů  v Euroregionu Beskydy. 
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Shrnutí 

 

Přeshraniční spolupráce probíhající mezi třemi největšími městy nacházejícími se v Euroregionu Śląsk 

Cieszyński-Těšínské Slezsko má dlouholetou historii. Během několika posledních let jak místní vládní 

instituce, tak další organizace působící na území Jastrzębia-Zdroju, Karviné a  Havířova, zintenzivnily 

činnosti za účelem realizace společných předsevzetí. Svědčí to o dobrých vzájemných vztazích mezi 

polskými a českými partnery a posílení sociálního povědomí týkajícího se výhod vyplývajících ze 

společné kooperace  jak v kontextu jednotlivých měst, tak v kontextu celého přeshraničního regionu. 

Abychom posílili a zlepšili trojstrannou spolupráci a postarali se o vyvážený rozvoj, efektivní 

využívání potenciálů a také budování struktur spolupráce různých subjektů společenského a 

hospodářského života, rozhodli jsme se připravit předpoklady Programu partnerské spolupráce měst 

Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov. Tento program, který bude plnit funkci dokumentu doplňujícího 

zápisy nacházející se ve strategiích jednotlivých měst, bude druhým bilaterálním
53

 a prvním 

trilaterálním zpracováním tohoto typu na polsko-českém pohraničí v Euroregionu  Śląsk Cieszyński-

Těšínské Slezsko. 
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 Prvním programem tohoto typu na polsko-českém pohraničí v Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko 

je Program partnerské spolupráce obcí Jasienica-Petřvald na léta 2007-2013, viz: M. Olszewski Program 

Partnerskiej Współpracy Gmin Jasienica-Petřvald na lata 2007-2013, Stowarzyszenie Rozwoju  i Współpracy 

Regionalnej „Olza”, Cieszyn-Jasienica 2008, 150 s. 



Důvodová zpráva: 
 

Rozpočtové úpravy III. na rok 2019 zapracovávají do rozpočtu usnesení zastupitelstva a rady 

města Havířova mající vazbu na rozpočet města. V rozpočtových úpravách je zapracováno 

zapojení účelových fondů do výdajů a vypořádání fondů za rok 2018. Jsou zde rozpočtová 

opatření, která řeší přijetí dotací a náhrad v roce 2019, vrácení návratných finančních 

výpomocí od základních škol. Upravujeme zde i výše dotací, kdy město obdrželo nižší částku, 

než bylo ve schváleném rozpočtu. Také přesouváme finanční prostředky mezi organizačními 

jednotkami a to z OŠK ve prospěch příspěvkové organizace ASTERIX na rekreační tuzemské 

pobyty dětí. Dále jsou pak v rozpočtových úpravách rozpočtová opatření podle dosažené 

skutečnosti: hospodářský výsledek a doplatek záloh r. 2018 z hospodářské činnosti MRA, 

s.r.o., pojistné, příjmy z loterií.  

 

Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin: 

a) úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření 

krajského úřadu a státních orgánů, 

b) řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem, 

c) řešení požadavků vzniklých v průběhu roku, 

d) přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci), 

e) přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce), 

f) úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje, 

g) úpravy rozpočtu o metodické vlivy, 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013. 

 

Rozpočtové opatření: 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 49. 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 2019. 

Od roku 2019 dochází ke změně položky v rozpočtové skladbě, na kterou má být tato náhrada 

rozpočtována. Původně to byla položka 5192 – Poskytnuté náhrady, nyní 5811 – Výdaje na 

náhrady za nezpůsobenou újmu. 

 

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                                    36 216,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují                                36 216,00 Kč. 

 

 

č. 50.  Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí byla městu Havířovu přiznána 

investiční dotace na akci „Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí“ ve výši 570 088,42 Kč. 

Realizace akce byla ukončena v roce 2018 a ve výdajích měl finanční prostředky na tuto akci 

odbor územního rozvoje. Dotaci město obdrželo až letošní rok a to 2. 4. 2019. 

V rozpočtovaných příjmech byla předpokládaná částka dotace ve výši 937 000,00 Kč, proto  

o rozdíl 366 911,58 Kč musí být příjmy sníženy. Stejné je to u akce „Nucené větrání 

s rekuperací na MŠ Přímá“, kdy je v rozpočtovaných příjmech na letošní rok částka 

844 000,00 Kč a dotace byla připsána na účet 28. 5. 2019 a to ve výši 508 634,27, rozdíl je 

335 365,73 Kč. Celkový rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a přijatými dotacemi je 

702 278,00 Kč a bude vyrovnán snížením výdajů odboru územního rozvoje.  

 



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

ze SR s ÚZ 106515974 org 17040 o částku                                                     366 912,00 Kč, 

a s ÚZ 106515974 org 17039 o částku                                                            335 366,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OÚR se snižují o částku                                                702 278,00 Kč. 

 

 

č. 51. Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla městu Havířovu přiznána 

dotace na akci „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu - lesopark“ ve 

výši 17 748 761,83 Kč, z toho je část investiční (pol. 4216) ve výši 17 633 621,44 Kč a část 

neinvestiční (pol. 4116) ve výši 115 140,39,00 Kč. Tato akce byla zrealizována v letech 2017-

2018, ale dotace byla připsána na účet až 15. 4. 2019. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je 

tato dotace rozpočtována v příjmech EO na položce 4116 a 4216 ve výši 17 748 000,00 Kč. Je 

potřeba upravit výši investiční a neinvestiční dotace, a jelikož dotace přišla o 761,83 Kč vyšší, 

bude rozdíl převeden ve výdajové části do rezervy EO. 

 

Příjmy EO se snižují (s org 5004): 

na položce 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR s ÚZ 00000  o částku  39 000,00 Kč 

na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 00000 o částku  

                                                                                                                         17 709 000,00 Kč. 

Příjmy EO se zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR: 

s ÚZ 107517016 s org 5004 o částku     108 744,00 Kč 

s ÚZ 107117015 s org 5004 o částku     6 397,00 Kč 

 

 

 

Příjmy EO se zvyšují na položce 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR: 

s ÚZ 107517969 s org 5004 o částku     16 653 976,00 Kč  

s ÚZ 107117968 s org 5004 o částku     979 645,00 Kč  

 

Rozpočtované  výdaje  EO – neinvestiční  nespecifikovaná  rezerva  se  zvyšují  o  částku                                                                                                                                                        

                                                                                                                                     762,00 Kč. 

 

 

č. 52. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociální věcí ze dne 17. 5. 2019 byly městu                                                  

poukázány finanční prostředky ve výši 2 475 796,94 Kč. Jedná se o 5. část účelové dotace na 

projekt „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“. Jedná se  

o závěrečnou platbu, projekt byl ukončen v roce 2018. Ve schváleném rozpočtu máme 

v příjmech částku 3 138 000,00 Kč, která byla očekávána, obdržená dotace je však o 

662 203,06 Kč menší. Tento rozdíl musíme vyrovnat a to ve výdajové části EO zapojením 

rezervy EO. 

 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 13013 org 16044 o částku                                                                

3 138 000,00 Kč 
a zároveň se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze SR s ÚZ 104513013 org 16044 o částku                         2 215 187,00 Kč 

a s ÚZ 104113013 org 16044 o částku                                                                260 610,00 Kč. 

Zároveň se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční  nespecifikovaná  rezerva snižují 

o částku                                                                                                                 662 203,00 Kč. 

 



 

č. 53. Na základě dopisu Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra č.j.UT-09167/2019 

a rozhodnutí č. 1 Ministerstva vnitra ČR získalo město Havířov neinvestiční dotaci ve výši  

110 510,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na úhradu nákladů obce  

vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za I. čtvrtletí r. 2019. 

 

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

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                     110 510,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                              110 510,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 54. Usn.č. 66/4ZM/2019 ze dne 28. 1. 2019  ZMH uložilo EO zapracovat do rozpočtu 

města přijetí investiční účelové dotace od MV ČR ve výši 600 000,00 Kč na realizaci projektu 

„Havířov – Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o pět kamerových bodů na 

území města“ v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací. Ve 

výdajové části rozpočtu bude o tuto částku navýšen rozpočet MP. 

Dotace je bez spolufinancování města, dne 9. 4. 2019 byla MV ČR schválena registrace akce.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ 14500 na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                                600 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje MP se s ÚZ 14500 zvyšují o částku                               600 000,00 Kč. 

 

 

č. 55. Na základě uzavřené smlouvy o organizování veřejné služby č. TKA-VS-29/2017 mezi 

Úřadem práce České republiky a Statutárním městem Havířov byl městu zaslán příspěvek ve 

výši 378,00 Kč na ochranné a pracovní pomůcky. 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS s ÚZ 13017 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                          378,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 13017 zvyšují o částku                                   378,00 Kč. 

 

 

č. 56. Na základě závěrečného účtu města Havířova za rok 2018 se budou realizovat tyto 

převody mezi účelovými fondy prostřednictvím účtu ZBÚ (Kč): 

 

 Upravený rozpočet III.  

r. 2019 

Převod z FRR na ZBÚ 105 779,00 

Převod ze ZBÚ na FŽP 105 779,00 

Převod z FRR na ZBÚ 166 339,00 

Převod ze ZBÚ na FB 166 339,00 

Převod z FRR na ZBÚ 170 391,00 

Převod ze ZBÚ na FVPA 170 391,00 

Převod z FRR na ZBÚ 28 781,00 

Převod ze ZBÚ na SF 28 781,00 

Převod z FRHA na ZBÚ 547 392,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 547 392,00 

Převod z FNB na ZBÚ 9 701 037,00 

Převod ze ZBÚ na FRR 9 701 037,00 

Převod z FB na ZBÚ 52 355,00 



Převod ze ZBÚ na FRR 52 355,00 

Celkem 9 829 494,00 

 

Tímto rozpočtovým opatřením se změna stavu účtu FRR sníží o částku        9 829 494,00 Kč, 

 

změna stavu účtu FŽP se sníží o částku                                                              105 779,00 Kč, 

změna stavu účtu FNB se zvýší o částku                                                          9 701 037,00 Kč, 

změna stavu účtu FB se sníží o částku                                                                 113 984,00 Kč, 

změna stavu účtu FVPA se sníží o částku                                                           170 391,00 Kč, 

změna stavu účtu FRHA se zvýší o částku                                                          547 392,00 Kč, 

změna stavu účtu SF se sníží o částku                                                                   28 781,00 Kč. 

 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje        

o částku                                                                                                                471 290,00 Kč, 

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

                                                                                                                         10 772 074,00 Kč, 

příjmová konsolidační položka 4139 – Převody z vlastních fondů se zvyšuje o částku     

                                                                                                                         10 300 784,00 Kč. 

Výdajová konsolidační položka 5342 – Základní příděl sociálnímu fondu se zvyšuje        

o částku                                                                                                                  28 781,00 Kč, 

výdajová konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšuje      

o částku                                                                                                             10 300 784,00 

Kč, 

výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje      

o částku                                                                                                           10 772 074,00 Kč,  

výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje             

o částku                                                                                                                 442 509,00 Kč. 

Změna stavů účtů a příjmových a výdajových konsolidačních položek se týkají EO. 

 

 

č. 57. Na základě rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 Ministerstva práce  

a sociálních věcí byla městu Havířovu přiznána neinvestiční účelová dotace na výkon sociální 

práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2 853 909,00 Kč.  

 

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

transfery ze SR s ÚZ 13015 o částku                                                              2 853 909,00 Kč  

a současně se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 13015 zvyšují o částku         2 853 909,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 13015. 

 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

č. 58. Kancelář primátora požádala o navýšení výdajové části rozpočtu v celkové výši 

428 000,00 Kč. Usn. č. 536/11RM/2019 RMH schválila uzavření smlouvy na nákup 



vysílacího času, dodání programů a poskytnutí licence s Rádiem čas, proto je potřeba uhradit 

částku 343 000,00 Kč. 

Dále pak došlo k navýšení členského příspěvku za členství ve Svazu měst a obcí ČR v roce 

2019 o 85 000,00 Kč a s tím nebylo počítáno ve schválené výdajové části rozpočtu KP. Tyto 

finanční prostředky budou poskytnuty z rezervy EO. 

 

Rozpočtované výdaje KP se zvyšují o částku                                                     428 000,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční  nespecifikovaná  rezerva snižují 

o částku                                                                                                                 428 000,00 Kč. 

 

 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

č. 59. Porada vedení dne 28. 1. 2019 vzala na vědomí zadání veřejné zakázky „ Tuzemské 

rekreační pobyty dětí v roce 2019“ společnosti ROTA PÍSEČNÉ s.r.o., Písečné nad Dyjí. 

OŠK má ve svých výdajích (v rámci schváleného rozpočtu) prostředky na rekreační tuzemské 

pobyty dětí, které bude realizovat příspěvková organizace ASTERIX. Rozpočtované výdaje 

OŠK se sníží o částku 110 000,00 Kč a navýší se příspěvek na provoz pro příspěvkovou 

organizaci ASTERIX o částku 110 000,00 Kč. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OŠK snižují o částku                                          110 000,00 Kč 

a rozpočtovaný příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci ASTERIX se zvyšuje  

o částku                                                                                                                   110 000,00 

Kč. 

Příspěvková organizace ASTERIX je povinna tuto dotaci vyúčtovat a případná nevyčerpaná 

část dotace bude řešena snížením příspěvku na provoz. 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 60. Ve schváleném rozpočtu je rozpočtovaný příjem z daně z příjmů právnických osob za 

obce ve výši 22 636 000,00 Kč. Jedná se o daň z hospodářské činnosti (HČ MRA, s.r.o.). 

Skutečná daň z příjmů PO z HČ (MRA) je 19 902 310,00 Kč, o rozdíl 2 733 690,00 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                                                                                     2 733 690,00 

Kč. 
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                                               2 733 690,00 

Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů se snižuje o částku   

                                                                                                                            2 733 690,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se snižuje  

o částku                                                                                                                2 733 690,00 

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 2018.   
 

 

č. 61. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 je rozpočtovaný příjem z doplatku záloh na 

hospodářský výsledek z  HČ (MRA) za rok 2018 po zdanění 7 499 000,00 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 a to 5 576 734,37 Kč. 

Tímto dojde ke snížení příjmů fondu celkem o 13 075 734,37 Kč.  

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 4131 – Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti snižuje o částku                                                          13 075 734,00 Kč. 

Pro EO se změna stavu účtu FNB, položka 8115, zvyšuje o částku              13 075 734,00 Kč. 

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

                                                                                                                         13 075 734,00 Kč, 

Výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se snižuje  

o částku                                                                                                              13 075 734,00 

Kč.  
 

 

 

č. 62. V roce 2018 byla poskytnuta příspěvkovým organizacím, které žádali v daném roce 

dotace na ITI projekty realizované v rámci IROP, bezúročné návratné finanční výpomoci na 

předfinancování těchto projektů. Na příjmový účet byly v r. 2019 připsány vrácené finanční 

prostředky od ZŠ Moravská ve výši 2 220 513,30 Kč a od ZŠ Na Nábřeží ve výši 

3 544 461,90 Kč. O tyto částky budou navýšeny příjmy OJ 10 - Ostatní dotace a dary a 

posílena nespecifikovaná rezerva EO ve výdajích.  Dle uzavřených smluv o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci mají povinnost příspěvkové organizace vrátit finanční prostředky 

na účet zřizovatele do 30. 6. 2019. 

Tímto se rozpočtované příjmy OJ 10 na položce 2451 – Splátky půjčených prostředků od 

příspěvkových organizací zvyšují o částku                                                     5 764 975,00 

Kč.  

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují  o  částku  

                                                                                                                           5 764 975,00 Kč. 

 

 

č. 63. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 1356 – Příjmy úhrad  

za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce zvyšuje o částku       1 891 920,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                           1 891 920,00 Kč. 

 

 

č. 64. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OŠK, SSSÚ, ORG, OKS a SO na 

položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy těchto odborů  

a současně se ve výdajích navýší neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO. 

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

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         48 190,00 Kč, 

OŠK se zvyšuje příjem o částku                                                                            10 890,00 Kč, 

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                           20 000,00 Kč, 



ORG se zvyšuje příjem o částku                                                                              1 000,00 

Kč, 

OKS se zvyšuje příjem o částku                                                                               1 000,00 

Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                           1 527 280,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva zvyšují 

o částku                                                                                                               1 608 360,00 

Kč. 
 

 

č. 65. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

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

fondu převedeny. 

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

o částku                                                                                                                 230 430,00 Kč. 

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

účtu FB snižuje o částku                                                                                      230 430,00 Kč. 

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

                                                                                                                              230 430,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 230 430,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 66. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto 

příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. 

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

subjektů zvyšují o částku                                                                                                          9 

300,00 Kč. 

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

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                         9 300,00 

Kč. 

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

                                                                                                                                   9 300,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                      9 300,00 

Kč. 

 

 

č. 67. Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru na položce 1385 – Dílčí daň 

z technických her dochází k úpravě FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město 

získá podle zákona o dani z hazardních her. Od roku 2019 je to nová položka.  

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy ORG na položce 1385 – Dílčí daň z technických her 

o částku                                                                                                              1 106 600,00 Kč. 

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

o částku                                                                                                              1 106 600,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                                 1 106 600,00 

Kč 



a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním 

fondům o částku                                                                                                  1 106 600,00 

Kč.  

 

 

č. 68. Město Havířov získalo pojistná plnění v celkové výši 29 020,00 Kč. Toto pojistné 

plnění je určeno níže uvedeným příspěvkovým organizacím k úhradě vzniklých škod.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují  

o částku                                                                                                                   29 020,00 Kč 

a současně se zvyšují příspěvky na provoz s ÚZ 00000: 

Městské kulturní středisko Havířov o částku                                                     15 500,00 Kč, 

Sociální služby města Havířova o částku                                                            13 520,00 Kč.       

 

 

č. 69. OSV požádal o zvýšení příjmové a zároveň výdajové části rozpočtu celkově o částku 

o 300 020,00 Kč. Tato částka byla přijata na příjmový účet města a jedná se o úhradu penále 

firmy z důvodu odstoupení od smlouvy za nedodání automobilu pro SSmH. Ve výdajích 

budou finanční prostředky ve výši 33 851,00 Kč použity na dokrytí rozdílu mezi nabídkovou  

a rozpočtovanou částkou na pořízení automobilu pro SSmH. Zbývající částka 266 169,00 Kč 

použije OSV na tyto akce: 

- výmalba Centra volnočasových aktivit, ul. Horymírova 

- výmalba Městského klubu seniorů, ul. Studentská 

- výmalba klubu seniorů při DPS, ul. Karvinská 

- statický posudek na vybourání příčky pro klub seniorů při DPS, ul. 

Střední 

- kompletní stavební práce na vybourání příčky v klubu seniorů, ul. 

Střední 

 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy OSV na položce 2212 – Sankční platby přijaté od 

jiných subjektů (org 18058)o částku                                                                  300 020,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OSV se zvyšují o částku                                                  300 020,00 Kč. 

 

 

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

                       0 
 

 

 

 

 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

      usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 

 

č. 46. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-

2620/2019-10 získalo město Havířov zálohovou platbu na projekt využívající zjednodušené 

vykazování nákladů (šablony II) v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 



předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání pro ZŠ Jarošova, Havířov – Šumbark. 

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

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 

1068 803 685,00 141 827,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci neinvestiční dotace na 

položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

ZŠ Jarošova 1068 803 685,00 141 827,00 945 512,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 47. Na základě Rozhodnutí Ministerstva financí čj. MF-7779/2019/1201-14 získalo město 

Havířov neinvestiční účelovou dotaci ve výši 2 306 000,00 Kč na úhradu výdajů v souvislosti 

s konáním voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.  

 

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

SR zvyšují s ÚZ 98348 o částku                                                                       2 306 000,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se na § 6117 – Volby do Evropského parlamentu s ÚZ 98348 

zvyšují o částku                                                                                                 2 306 000,00 Kč.    

 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

č. 48. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/871 ze dne 14. 6. 2018 a na základě 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město Havířov  

splátku neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace. Jedná se o finanční 

prostředky na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 

z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ realizovaný v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci.  

 

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

od krajů v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 

1014 4 750,00 26 917,00 

1008 18 258,00 103 459,00 

1049 16 221,00 91 914,00 

1068 27 188,00 154 063,00 

1046 18 750,00 106 246,00 

1067 28 478,00 161 372,00 

Celkem 113 645,00 643 971,00 

 



Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace položka 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 Celkem 

MŠ Lípová 1014 4 750,00 26 917,00 31 667,00 

MŠ U Jeslí 1008 18 258,00 103 459,00 121 717,00 

ZŠ Gen. Svobody 1049 16 221,00 91 914,00 108 135,00 

ZŠ Jarošova 1068 27 188,00 154 063,00 181 251,00 

ZŠ M. Pujmanové 1046 18 750,00 106 246,00 124 996,00 

ZŠ Školní 1067 28 478,00 161 372,00 189 850,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
 



Po navrhovaných rozpočtových opatření budou celkové příjmy, včetně konsolidačních 

položek, ve výši 2 254 554,07 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 500 513,48 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti přechozímu 

upravenému rozpočtu  

o 2 667,72 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými dotacemi popř. jejich snížením. 

 

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

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2019 

Upravený 

rozpočet II.  

r. 2019 

Upravený 

rozpočet III.  

r. 2019 

tř. 1 - daňové příjmy 79,15 75,65 75,60 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,32 1,75 2,27 

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

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 80,58 77,51 77,98 

tř. 4 - přijaté transfery 19,42 22,49 22,02 

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

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 446 096,59 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 7 084,05 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 754 040,59 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 11 795,37 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a 

dosáhly hodnoty 1 692 056,00 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve 

výši 1 275 356,11 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti 

předchozímu upravenému rozpočtu zvýšila minimálně a to pouze o 139,02 tis. Kč.  

Po třetích úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 177 079,43 tis. Kč na 

částku  - 191 542,52 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 1.1.2019 Konečný stav k 31.12.2019 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet II. 

Upravený 

rozpočet III. 

FRR 130 542,00 161 941,22 169 617,00 154 270,47 164 099,96 

FRHA 29 500,00 30 057,40 25 312,00 25 869,40 25 322,01 

FŽP 865,00 892,18 635,00 716,43 831,51 

FNB 75 060,00 96 706,39 17 539,00 26 763,39 1 252,93 

FB 723,00 606,68 423,00 466,58 811,00 

FVPA 28 775,00 30 909,94 6 783,00 3 304,02 4 581,01 

Celkem účelové fondy 265 465,00 321 113,81 220 309,00 211 390,29 196 898,42 

SF 3 077,00 3 731,82 3 082,00 3 736,82 3 765,60 

ZBÚ 135 125,00 172 360,91 0,00 0,00 0,00 

Celkem 403 667,00 497 206,54 223 391,00 215 127,11 200 664,02 

 

 



Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                       

r. 2019  

Upravený 

rozpočet II. 

r. 2019+přesuny 

Upravený 

rozpočet III. 

r. 2019 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 11 575,49 16 850,06 25 025,87 

rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 522,00 1 522,00 1 522,00 

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

Předfinancování projektů ITI – základní školy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Financování případného výpadků dotací 

z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ 
16 500,00 16 500,00 16 500,00 

Celkem 35 597,49 40 872,06 49 047,87 

 

 

 

 

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

 

Počáteční stav k 1.1.2019 172 360,91 

Převod výsledku hospodaření r. 2018 na FRR -168 163,68 

Příjmy celkem +1 500 513,48 

Výdaje celkem -1 692 056,00 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 000,00 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 0,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +431 574,04 

z toho: FRR 176 399,94 

 

 

FRHA 4 190,00 

 

 

FŽP 230,00 

 

 

FNB 205 090,00 

 

 

FB 461,10 

 

 

FVPA 38 800,00 

 

 

SF 6 403,00 

 Příjmy fondů -139 228,75 

z toho: FRR 565,51 

 

 

FRHA 2,00 

 

 

FŽP 63,55 

 

 

FNB 119 337,58 

 

 

FB 551,43 

 

 

FVPA 12 300,68 

 

 

SF 6 408,00 

 Konečný stav k 31.12.2019 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 172 360,91 

 



Skutečnost 

r. 2008

Skutečnost 

r. 2009

Skutečnost 

r. 2010

Skutečnost 

r. 2011

Skutečnost 

r. 2012

Skutečnost 

r. 2013

Skutečnost 

r. 2014

Skutečnost 

r. 2015

Skutečnost 

r. 2016

Skutečnost 

r. 2017

Skutečnost    

r. 2018

FO ZČ 177 252,68 164 731,13 167 616,98 174 862,86 171 736,12 173 865,25 173 411,93 174 601,11 199 062,92 223 476,10 251 156,25

FO PČ 25 702,92 14 005,66 23 687,14 8 849,92 5 085,42 9 790,80 7 212,13 9 079,12 8 391,18 8 340,60 5 788,50

FO srážková daň 15 379,42 14 886,49 14 833,95 15 915,40 18 112,98 17 702,62 19 756,00 20 816,75 20 878,86 20 454,42 22 862,01

PO 266 929,55 185 778,30 180 863,29 166 617,61 178 479,16 174 865,39 189 179,78 191 180,66 214 721,50 217 734,98 209 881,76

DPH 382 017,33 372 515,25 389 904,24 395 278,37 359 381,24 370 829,28 379 390,69 380 715,96 393 600,84 441 794,90 516 817,99

Daň z nemovitých 

věcí
13 328,69 36 214,21 35 220,26 33 427,36 37 810,56 38 603,09 39 944,74 40 496,74 40 395,27 40 655,79 42 097,56

Celkem 880 610,59 788 131,04 812 125,86 794 951,52 770 605,48 785 656,43 808 895,27 816 890,34 877 050,57 952 456,79 1 048 604,07

 

Vývoj příjmů z daní města Havířova za období 2008 - 2018
(v tis. Kč)

Příloha č. 1
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Podíl jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech

Příloha č. 2

tř.1 - Daňové příjmy
53,73%

tř.2 - Nedaňové 
příjmy
1,34%

tř.3 - Kapitálové 
příjmy
0,13%

tř.4 - Přijaté 
transfery
44,80%

Schválený rozpočet r. 2018 

tř.1 - Daňové příjmy
47,20%

tř.2 - Nedaňové 
příjmy
2,32%

tř.3 - Kapitálové 
příjmy
0,37%

tř.4 - Přijaté 
transfery
50,11%

Upravený rozpočet VII. r. 2018 



Podíl jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech

Příloha č. 2

tř.1 - Daňové příjmy
50,86%

tř.2 - Nedaňové 
příjmy
2,97%

tř.3 - Kapitálové 
příjmy
0,41%

tř.4 - Přijaté transfery
45,76%

Skutečnost r. 2018



Příjmy    (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.          

r. 2018

Skutečnost         

1 - 12/2018

Skutečnost    

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl. 4

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 223 000,00 223 000,00 251 156,25 223 476,10 112,63 1,1239

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 5 788,50 8 340,60 96,48 0,6940

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 20 000,00 20 000,00 22 862,01 20 454,42 114,31 1,1177

1121 Daň z příjmů právnických osob 220 000,00 220 000,00 209 881,76 217 734,98 95,40 0,9639

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 21 336,00 26 985,26 26 985,26 30 523,31 100,00 0,8841

1211 Daň z přidané hodnoty 455 000,00 490 000,00 516 817,99 441 794,90 105,47 1,1698

133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 84,13 170,11 395,72 202,20 0,4299

1340
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
36 000,00 36 000,00 34 854,12 33 590,93 96,82 1,0376

1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 2 601,43 2 632,09 96,35 0,9884

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 2 454,96 3 534,85 122,75 0,6945

1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 

oprávnění
1 500,00 1 500,00 1 539,77 1 554,55 102,65 0,9905

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 0,00 2 459,49 2 459,49 1 914,85 100,00 1,2844

1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 -42,00 8,00 - -

1361 Správní poplatky 14 105,00 14 105,00 14 016,92 14 562,82 99,38 0,9625

1381 Daň z hazardních her 7 000,00 18 982,52 19 123,03 26 130,42 100,74 0,7318

1382
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích 

přístrojů
500,00 0,00 3,91 1 379,62 - 0,0028

1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 2 500,00 0,00 0,00 8 964,27 0,00 -

1511 Daň z nemovitých věcí 40 000,00 40 000,00 42 097,57 40 655,79 105,24 1,0355

tř. 1 Daňové příjmy celkem 1 051 641,00 1 103 816,40 1 152 771,08 1 077 648,22 104,44 1,0697

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 135,00 4 294,24 4 753,53 4 429,35 110,70 1,0732

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 3 376,50 3 486,60 1 889,09 103,26 1,8457

2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 3 500,00 3 500,00 8 300,00 100,00 0,4217

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 820,00 1 820,00 1 803,61 1 890,35 99,10 0,9541

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 189,00 3 189,00 2 962,03 3 065,02 92,88 0,9664

Položka Název položky

Příloha č. 3



Příjmy    (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.          

r. 2018

Skutečnost         

1 - 12/2018

Skutečnost    

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl. 4

Položka Název položky

2141 Příjmy z úroků 125,00 125,00 574,65 121,40 459,72 4,7335

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 11 240,16 11 240,16 8 581,38 100,00 1,3098

2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 0,75 0,33 - 2,2727

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 13 630,87 17 674,87 13 862,49 129,67 1,2750

2222
Ostatní příjmy z finančnho vypořádání předchozích let od jiných 

veřejných rozpočtů
0,00 101,69 101,69 726,99 100,00 0,1399

2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 -

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 32,00 32,00 414,87 68,19 1 296,47 6,0840

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 10,00 70,23 20,64 702,30 3,4026

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 1 555,99 2 158,58 1 925,90 138,73 1,1208

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 590,00 7 257,30 8 644,50 7 869,78 119,11 1,0984

2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 -0,07 1,09 - -

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 919,00 470,00 542,32 140,18 115,39 3,8687

2343
Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých 

nerostů
0,00 0,00 0,00 275,35 0,00 -

2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 3 235,98 8 931,62 0,00 276,01 -

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 323,00 323,00 344,27 441,45 106,59 0,7799

tř. 2 Nedaňové příjmy celkem 26 143,00 54 161,73 67 204,21 53 625,65 124,08 1,2532

3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 7 539,45 7 746,43 6 692,48 102,75 1,1575

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 300,00 13,83 13,83 6 412,72 100,00 0,0022

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku 150,00 194,00 337,11 1 567,40 173,77 0,2151

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 100,00 250,00 4 000,00 250,00 0,0625

3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 921,49 921,49 0,00 100,00 -

tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 2 450,00 8 768,77 9 268,86 18 672,60 105,70 0,4964

tř. 1 - 3 Vlastní příjmy celkem 1 080 234,00 1 166 746,90 1 229 244,15 1 149 946,47 105,36 1,0690

Příloha č. 3



Příjmy    (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.          

r. 2018

Skutečnost         

1 - 12/2018

Skutečnost    

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl. 4

Položka Název položky

4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0,00 6 580,61 6 580,61 2 177,38 100,00 3,0223

4112
Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního 

vztahu
56 230,00 56 230,30 56 230,30 53 269,10 100,00 1,0556

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42 781,00 68 926,28 69 044,56 60 192,67 100,17 1,1471

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 100,00 115,80 14,60 115,80 7,9315

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 58 190,81 58 190,78 41 453,07 100,00 1,4038

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 102 959,00 96 855,04 96 855,04 119 830,74 100,00 0,8083

4133 Převody z vlastních rezervních fondů 91 780,00 150 164,29 112 024,38 109 447,51 74,60 1,0235

4134 Převody z rozpočtových účtů 264 303,00 344 614,59 326 890,75 362 254,13 94,86 0,9024

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 256 952,00 331 359,57 253 011,79 125 212,18 76,36 2,0207

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 150,00 150,00 0,00 100,00 -

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 61 705,00 58 500,37 58 115,46 12 004,95 99,34 4,8410

Přijaté transfery celkem 876 710,00 1 171 671,86 1 037 209,47 885 856,33 88,52 1,1709

Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek 263 675,00 345 533,41 345 282,55 288 942,51 99,93 1,1950

P Ř Í J M Y   celkem 1 956 944,00 2 338 418,76 2 266 453,62 2 035 802,80 96,92 1,1133

P Ř Í J M Y   celkem - bez konsolidačních položek 1 343 909,00 1 512 280,31 1 574 526,70 1 438 888,98 104,12 1,0943

tř. 4

tř. 1 - 4
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet VII.                                  

r. 2018                             

Skutečnost             

1 - 12/2018

Skutečnost          

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

1 752 519,00 2 087 207,54 1 767 942,51 1 654 414,55 84,70 1,0686

1 139 484,00 1 261 069,09 1 076 015,59 1 057 500,73 85,33 1,0175

2 992,00 1 128,86 982,67 689,66 87,05 1,4249

3 22 372,00 19 160,54 14 378,22 14 201,30 75,04 1,0125

4 401 109,00 481 210,74 357 426,20 126,13 74,28 2 833,7921

6 251 863,00 262 448,86 252 959,35 228 130,11 96,38 1,1088

5 825,00 8 829,85 5 248,48 4 078,18 59,44 1,2870
3 867,00 5 307,71 4 401,39 3 325,06 82,92 1,3237

1 958,00 3 522,14 847,09 753,13 24,05 1,1248

8 290 000,00 301 544,81 301 074,04 292 776,80 99,84 1,0283

9 0,00 0,00 0,00 419 483,09 0,00 -

12 86 761,00 92 345,99 90 542,17 79 822,11 98,05 1,1343

670 498,00 895 645,04 728 517,33 606 595,94 81,34 1,2010

57 463,00 69 506,59 36 590,41 9 682,12 52,64 3,7792
14 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 -

17 23 099,00 24 892,85 16 814,05 8 511,15 67,55 1,9755

304 393,00 447 492,40 445 952,76 350 617,40 99,66 1,2719

příspěvek na provoz 1 869,00 1 884,80 1 884,80 1 352,50 100,00 1,3936
z toho:  

     ÚZ 00000 1 869,00 1 884,80 1 884,80 1 352,50 100,00 1,3936
investiční příspěvek 84,00 84,00 84,00 0,00 100,00 -
z toho:  
     ÚZ 00000 84,00 84,00 84,00 0,00 100,00 -
neinvestiční dotace 0,00 731,43 731,43 432,98 100,00 1,6893
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 621,72 621,72 368,03 100,00 1,6893
     ÚZ 103133063 0,00 109,71 109,71 64,95 100,00 1,6891
příspěvek na provoz 908,00 917,40 917,40 834,70 100,00 1,0991
z toho: 
     ÚZ 00000 908,00 917,40 917,40 834,70 100,00 1,0991
neinvestiční dotace 0,00 622,24 622,24 218,94 100,00 2,8421
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 528,91 528,91 186,10 100,00 2,8421
     ÚZ 103133063 0,00 93,33 93,33 32,84 100,00 2,8420

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Odbor kancelář primátora

Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)

MŠ ČSA

13

Odbor organizační

Ekonomický odbor - celkem

Organizační jednotky

Výdaje organizačních jednotek MMH celkem 

Odbor životního prostředí

Odbor školství a kultury

Výdaje organizačních jednotek  MMH celkem - bez konsolidačních položek

Odbor územního rozvoje

Městská policie

Odbor komunálních služeb

Odbor správy a rozvoje majetku *

vlastní činnost7

Odbor sociálních věcí

z toho:
státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Správní odbor

MŠ Balzacova

Příloha č. 3



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet VII.                                  

r. 2018                             

Skutečnost             

1 - 12/2018

Skutečnost          

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 070,00 1 108,50 1 108,50 1 021,60 100,00 1,0851
z toho:  
     ÚZ 00000 1 070,00 1 108,50 1 108,50 1 021,60 100,00 1,0851
neinvestiční dotace 0,00 553,46 553,46 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 470,44 470,44 0,00 100,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 83,02 83,02 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 1 060,00 1 072,60 1 072,60 966,45 100,00 1,1098
z toho: 
     ÚZ 00000 1 060,00 1 072,60 1 072,60 966,45 100,00 1,1098
neinvestiční dotace 0,00 459,51 459,51 356,47 100,00 1,2891
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 390,58 390,58 303,00 100,00 1,2890
     ÚZ 103133063 0,00 68,93 68,93 53,47 100,00 1,2891
příspěvek na provoz 0,00 0,00 0,00 472,70 0,00 -
z toho: 
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 472,70 0,00 -
příspěvek na provoz 1 450,00 1 477,09 1 477,09 1 431,30 100,00 1,0320
z toho:  

     ÚZ 00000 1 450,00 1 477,09 1 477,09 1 431,30 100,00 1,0320
neinvestiční dotace 0,00 53,73 53,73 522,47 100,00 0,1028
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 405,30 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 71,52 0,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 45,67 45,67 38,80 100,00 1,1771
     ÚZ 120113014 0,00 8,06 8,06 6,85 100,00 1,1766
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 -
příspěvek na provoz 1 090,00 1 124,00 1 124,00 1 178,40 100,00 0,9538
z toho:  
       ÚZ 00000 1 090,00 1 124,00 1 124,00 1 178,40 100,00 0,9538
neinvestiční dotace 0,00 741,44 741,44 193,62 100,00 3,8294
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 630,23 630,23 164,58 100,00 3,8293
     ÚZ 103133063 0,00 111,21 111,21 29,04 100,00 3,8295

MŠ Mládí

MŠ Lípová

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

MŠ Kosmonautů
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet VII.                                  

r. 2018                             

Skutečnost             

1 - 12/2018

Skutečnost          

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 946,00 1 966,60 1 966,60 1 902,90 100,00 1,0335
z toho:  
     ÚZ 00000 1 946,00 1 966,60 1 966,60 1 902,90 100,00 1,0335
neinvestiční dotace 0,00 786,93 786,93 545,92 100,00 1,4415
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 592,80 592,80 464,03 100,00 1,2775
     ÚZ 103133063 0,00 104,61 104,61 81,89 100,00 1,2774

     ÚZ 120513014 0,00 76,09 76,09 0,00 100,00 -

     ÚZ 120513014 0,00 13,43 13,43 0,00 100,00 -

investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -

z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -

příspěvek na provoz 864,00 873,70 873,70 805,90 100,00 1,0841
z toho:  
     ÚZ 00000 864,00 873,70 873,70 805,90 100,00 1,0841
neinvestiční dotace 0,00 828,99 828,99 321,96 100,00 2,5748
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 525,58 525,58 177,45 100,00 2,9618
     ÚZ 103133063 0,00 92,75 92,75 31,31 100,00 2,9623
     ÚZ 120513014 0,00 179,06 179,06 96,22 100,00 1,8609
     ÚZ 120113014 0,00 31,60 31,60 16,98 100,00 1,8610

investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -
příspěvek na provoz 2 560,00 2 651,60 2 651,60 2 516,51 100,00 1,0537
z toho:  
     ÚZ 00000 2 560,00 2 624,90 2 624,90 2 495,90 100,00 1,0517
     ÚZ 00113 0,00 26,70 26,70 20,61 100,00 1,2955
neinvestiční dotace 0,00 935,22 935,22 779,66 100,00 1,1995
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 719,56 719,56 578,73 100,00 1,2433
     ÚZ 103133063 0,00 126,98 126,98 102,14 100,00 1,2432
     ÚZ 120513014 0,00 75,38 75,38 83,97 100,00 0,8977
     ÚZ 120113014 0,00 13,30 13,30 14,82 100,00 0,8974
investiční příspěvek 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 -

MŠ Petřvaldská

MŠ Moravská

MŠ Okružní 
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet VII.                                  

r. 2018                             

Skutečnost             

1 - 12/2018

Skutečnost          

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 000,00 1 012,90 1 012,90 1 065,40 100,00 0,9507
z toho:  
     ÚZ 00000 1 000,00 1 012,90 1 012,90 1 065,40 100,00 0,9507
neinvestiční dotace 0,00 640,84 640,84 242,27 100,00 2,6451
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 544,71 544,71 205,93 100,00 2,6451
     ÚZ 103133063 0,00 96,13 96,13 36,34 100,00 2,6453
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 72,00 72,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00010 0,00 72,00 72,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 1 009,00 1 023,00 1 023,00 1 011,06 100,00 1,0118
z toho: 
     ÚZ 00000 1 009,00 1 023,00 1 023,00 1 011,06 100,00 1,0118
neinvestiční dotace 0,00 512,72 512,72 404,45 100,00 1,2677
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 435,81 435,81 343,78 100,00 1,2677
     ÚZ 103133063 0,00 76,91 76,91 60,67 100,00 1,2677
investiční příspěvek 80,00 80,00 80,00 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 80,00 80,00 80,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 1 072,00 1 949,00 1 949,00 962,45 100,00 2,0250
z toho:  
     ÚZ 00000 1 072,00 1 949,00 1 949,00 962,45 100,00 2,0250
neinvestiční dotace 0,00 723,64 723,64 339,58 100,00 2,1310
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 615,09 615,09 288,65 100,00 2,1309
     ÚZ 103133063 0,00 108,55 108,55 50,93 100,00 2,1314
příspěvek na provoz 863,00 0,00 0,00 861,40 0,00 -
z toho: 
     ÚZ 00000 863,00 0,00 0,00 861,40 0,00 -
příspěvek na provoz 872,00 882,00 882,00 857,20 100,00 1,0289
z toho:  
     ÚZ 00000 872,00 882,00 882,00 857,20 100,00 1,0289
neinvestiční dotace 0,00 489,89 489,89 339,58 100,00 1,4426
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 416,40 416,40 288,65 100,00 1,4426
     ÚZ 103133063 0,00 73,49 73,49 50,93 100,00 1,4430
příspěvek na provoz 715,00 726,30 726,30 801,50 100,00 0,9062
z toho:  

     ÚZ 00000 715,00 726,30 726,30 801,50 100,00 0,9062
neinvestiční dotace 0,00 611,48 611,48 208,94 100,00 2,9266
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 519,76 519,76 177,60 100,00 2,9266
     ÚZ 103133063 0,00 91,72 91,72 31,34 100,00 2,9266

MŠ Přímá

MŠ Resslova 

MŠ Švabinského

MŠ Sukova

MŠ Radniční

MŠ Puškinova
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet VII.                                  

r. 2018                             

Skutečnost             

1 - 12/2018

Skutečnost          

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 820,00 829,80 829,80 753,80 100,00 1,1008
z toho:  

     ÚZ 00000 820,00 829,80 829,80 753,80 100,00 1,1008
neinvestiční dotace 0,00 703,47 703,47 466,61 100,00 1,5076
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 398,27 398,27 295,75 100,00 1,3466
     ÚZ 103133063 0,00 70,29 70,29 52,19 100,00 1,3468
     ÚZ 120513014 0,00 199,67 199,67 100,87 100,00 1,9795
     ÚZ 120113014 0,00 35,24 35,24 17,80 100,00 1,9798
investiční příspěvek 85,00 85,00 85,00 40,00 100,00 2,1250
z toho:
     ÚZ 00000 85,00 85,00 85,00 40,00 100,00 2,1250

příspěvek na provoz 910,00 952,75 952,75 891,87 100,00 1,0683
z toho:  

     ÚZ 00000 910,00 952,75 952,75 887,26 100,00 1,0738
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 4,61 0,00 -

neinvestiční dotace 0,00 593,67 593,67 210,87 100,00 2,8153
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 504,62 504,62 179,24 100,00 2,8153
     ÚZ 103133063 0,00 89,05 89,05 31,63 100,00 2,8154
příspěvek na provoz 1 010,00 1 022,80 1 022,80 953,00 100,00 1,0732
z toho:  
     ÚZ 00000 1 010,00 1 022,80 1 022,80 953,00 100,00 1,0732
neinvestiční dotace 0,00 137,78 137,78 206,67 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 117,11 117,11 175,67 100,00 0,6666
     ÚZ 103133063 0,00 20,67 20,67 31,00 100,00 0,6668

příspěvek na provoz 700,00 710,90 710,90 656,80 100,00 1,0824
z toho:  
     ÚZ 00000 700,00 710,90 710,90 656,80 100,00 1,0824

neinvestiční dotace 0,00 446,64 446,64 276,14 100,00 1,6174
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 379,64 379,64 234,72 100,00 1,6174
     ÚZ 103133063 0,00 67,00 67,00 41,42 100,00 1,6176

MŠ U Topolů

MŠ "U kamarádů"                              

MŠ U Stromovky

MŠ U Jeslí
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet VII.                                  

r. 2018                             

Skutečnost             

1 - 12/2018

Skutečnost          

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 21 788,00 22 185,74 22 185,74 21 297,44 100,00 1,0417
z toho:  
     ÚZ 00000 21 788,00 22 159,04 22 159,04 21 272,22 100,00 1,0417
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 4,61 0,00 -
     ÚZ 00113 0,00 26,70 26,70 20,61 100,00 1,2955
neinvestiční dotace 0,00 10 573,08 10 573,08 6 067,13 100,00 1,7427
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 8 411,23 8 411,23 4 837,21 100,00 1,7389
     ÚZ 103133063 0,00 1 484,35 1 484,35 853,61 100,00 1,7389
     ÚZ 120513014 0,00 575,87 575,87 319,86 100,00 1,8004
     ÚZ 120113014 0,00 101,63 101,63 56,45 100,00 1,8004
investiční příspěvek 379,00 379,00 379,00 166,00 100,00 2,2831
z toho:  
     ÚZ 00000 379,00 379,00 379,00 166,00 100,00 2,2831
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 72,00 72,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00010 0,00 72,00 72,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 3 816,00 4 008,17 4 008,17 4 411,25 100,00 0,9086
z toho:  
     ÚZ 00000 3 816,00 4 008,17 4 008,17 4 411,25 100,00 0,9086
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 1 641,17 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 1 395,00 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 246,17 0,00 -
investiční příspěvek 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 3 003,00 3 117,58 3 117,58 3 014,00 100,00 1,0344
z toho:  
     ÚZ 00000 3 003,00 3 117,58 3 117,58 3 014,00 100,00 1,0344
neinvestiční dotace 0,00 446,75 446,75 621,74 100,00 0,7185
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 333,30 333,30 499,95 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 58,82 58,82 88,23 100,00 0,6667
     ÚZ 120513014 0,00 46,44 46,44 28,53 100,00 1,6278
     ÚZ 120113014 0,00 8,19 8,19 5,03 100,00 1,6282
investiční příspěvek 0,00 75,74 75,74 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 75,74 75,74 0,00 100,00 -
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 843,26 843,26 0,00 100,00 -
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 617,64 617,64 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 3 456,00 3 516,74 3 516,74 3 352,94 100,00 1,0489
z toho:  
     ÚZ 00000 3 456,00 3 516,74 3 516,74 3 352,94 100,00 1,0489
neinvestiční dotace 0,00 1 829,85 1 829,85 1 168,65 100,00 1,5658
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 555,37 1 555,37 993,35 100,00 1,5658
     ÚZ 103133063 0,00 274,48 274,48 175,30 100,00 1,5658
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 -

MŠ celkem

ZŠ 1.máje

ZŠ F.Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká                               
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet VII.                                  

r. 2018                             

Skutečnost             

1 - 12/2018

Skutečnost          

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 822,00 3 901,04 3 901,04 3 962,90 100,00 0,9844
z toho:  
     ÚZ 00000 3 822,00 3 901,04 3 901,04 3 962,90 100,00 0,9844
neinvestiční dotace 0,00 771,17 771,17 900,13 100,00 0,8567
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 442,55 442,55 663,82 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 78,10 78,10 117,15 100,00 0,6667
     ÚZ 120513014 0,00 212,94 212,94 101,29 100,00 2,1023
     ÚZ 120113014 0,00 37,58 37,58 17,87 100,00 2,1030
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 -
příspěvek na provoz 3 450,00 3 552,75 3 552,75 3 420,64 100,00 1,0386
z toho:  
     ÚZ 00000 3 450,00 3 552,75 3 552,75 3 420,64 100,00 1,0386
neinvestiční dotace 0,00 405,54 405,54 608,32 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 344,71 344,71 517,07 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 60,83 60,83 91,25 100,00 0,6666
investiční příspěvek 0,00 138,00 138,00 50,00 100,00 2,7600
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 138,00 138,00 50,00 100,00 2,7600
příspěvek na provoz 2 668,00 2 709,58 2 709,58 2 509,80 100,00 1,0796
z toho:  
     ÚZ 00000 2 668,00 2 709,58 2 709,58 2 509,80 100,00 1,0796
neinvestiční dotace 0,00 679,83 679,83 464,70 100,00 1,4629
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 219,23 219,23 328,85 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 38,69 38,69 58,03 100,00 0,6667
     ÚZ 120513014 0,00 358,63 358,63 66,15 100,00 5,4215
     ÚZ 120113014 0,00 63,28 63,28 11,67 100,00 5,4225
příspěvek na provoz 2 843,00 3 095,62 3 095,62 2 904,72 100,00 1,0657
z toho:  
     ÚZ 00000 2 843,00 3 095,62 3 095,62 2 904,72 100,00 1,0657
neinvestiční dotace 0,00 433,48 433,48 650,21 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 368,46 368,46 552,68 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 65,02 65,02 97,53 100,00 0,6667
investiční příspěvek 0,00 114,69 114,69 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 114,69 114,69 0,00 100,00 -
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 629,29 1 629,29 0,00 100,00 -
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 737,26 737,26 0,00 100,00 -

ZŠ K. Světlé

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

ZŠ Gen. Svobody
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet VII.                                  

r. 2018                             

Skutečnost             

1 - 12/2018

Skutečnost          

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 2 792,00 3 265,65 3 265,65 2 848,10 100,00 1,1466
z toho:  
     ÚZ 00000 2 792,00 3 265,65 3 265,65 2 848,10 100,00 1,1466
neinvestiční dotace 0,00 1 434,96 1 434,96 537,10 100,00 2,6717
z toho:
     ÚZ 103100253 0,00 16,49 16,49 10,91 100,00 1,5115
     ÚZ 103533063 0,00 461,07 461,07 456,53 100,00 1,0099
     ÚZ 103133063 0,00 64,88 64,88 69,66 100,00 0,9314
     ÚZ 107117015 0,00 49,59 49,59 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 842,93 842,93 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 0,00 181,72 181,72 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 181,72 181,72 0,00 100,00 -
investiční dotace 0,00 1 574,63 1 574,63 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 87,48 87,48 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517969 0,00 1 487,15 1 487,15 0,00 100,00
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 928,04 928,04 0,00 100,00 -
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 635,44 1 635,44 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 3 795,00 4 046,03 4 046,03 3 980,17 100,00 1,0165
z toho:  
     ÚZ 00000 3 795,00 4 046,03 4 046,03 3 980,17 100,00 1,0165
neinvestiční dotace 0,00 1 902,31 1 902,31 579,74 100,00 3,2813
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 616,97 1 616,97 492,78 100,00 3,2813
     ÚZ 103133063 0,00 285,34 285,34 86,96 100,00 3,2813
investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 3 612,00 3 728,18 3 728,18 3 566,78 100,00 1,0453
z toho:  
     ÚZ 00000 3 612,00 3 716,12 3 716,12 3 566,78 100,00 1,0419
     ÚZ 00010 0,00 12,06 12,06 0,00 100,00 -
neinvestiční dotace 0,00 694,26 694,26 663,18 100,00 1,0469
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 334,48 334,48 501,72 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 59,02 59,02 88,54 100,00 0,6666
     ÚZ 120513014 0,00 255,64 255,64 61,98 100,00 4,1246
     ÚZ 120113014 0,00 45,12 45,12 10,94 100,00 4,1243

ZŠ M.Pujmanové

ZŠ M.Kudeříkové                           

ZŠ Kpt. Jasioka
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018
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rozpočet VII.                                  

r. 2018                             

Skutečnost             
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Skutečnost          

1 - 12/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 361,00 3 602,27 3 602,27 3 444,44 100,00 1,0458
z toho:  
     ÚZ 00000 3 361,00 3 602,27 3 602,27 3 444,44 100,00 1,0458
neinvestiční dotace 0,00 1 882,18 1 882,18 853,59 100,00 2,2050
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 483,70 483,70 725,55 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 85,36 85,36 128,04 100,00 0,6667
     ÚZ 107117015 0,00 72,95 72,95 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 1 240,17 1 240,17 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 100,00 297,99 297,99 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 100,00 297,99 297,99 0,00 100,00 -
investiční dotace 0,00 1 717,09 1 717,09 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 95,39 95,39 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517969 0,00 1 621,70 1 621,70 0,00 100,00
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 350,26 1 350,26 0,00 100,00 -

investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 781,91 1 781,91 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 5 721,00 5 878,80 5 878,80 5 940,02 100,00 0,9897
z toho:  
     ÚZ 00000 5 721,00 5 878,80 5 878,80 5 940,02 100,00 0,9897
neinvestiční dotace 0,00 426,13 426,13 639,20 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 362,21 362,21 543,32 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 63,92 63,92 95,88 100,00 0,6667
investiční příspěvek 0,00 244,12 244,12 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 244,12 244,12 0,00 100,00 -
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 673,65 1 673,65 0,00 100,00 -
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 546,87 546,87 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 5 867,00 6 080,99 6 080,99 6 125,20 100,00 0,9928
z toho:  
     ÚZ 00000 5 867,00 6 080,99 6 080,99 6 125,20 100,00 0,9928
neinvestiční dotace 0,00 1 976,47 1 976,47 1 370,30 100,00 1,4424
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 680,00 1 680,00 1 164,75 100,00 1,4424
     ÚZ 103133063 0,00 296,47 296,47 205,55 100,00 1,4423
investiční příspěvek 0,00 285,62 285,62 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 285,62 285,62 0,00 100,00 -
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 531,41 1 531,41 0,00 100,00 -
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 2 013,05 2 013,05 0,00 100,00 -

ZŠ Mládežnická

ZŠ Moravská

ZŠ a MŠ Na Nábřeží
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příspěvek na provoz 924,00 1 846,12 1 846,12 2 053,36 100,00 0,8991
z toho:  
     ÚZ 00000 924,00 1 846,12 1 846,12 2 053,36 100,00 0,8991
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 563,74 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 479,18 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 84,56 0,00 -
příspěvek na provoz 2 614,00 2 682,52 2 682,52 2 723,12 100,00 0,9851
z toho:  
     ÚZ 00000 2 614,00 2 682,52 2 682,52 2 715,53 100,00 0,9878
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 7,59 0,00 -
neinvestiční dotace 0,00 1 613,22 1 613,22 470,94 100,00 3,4255
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 013,71 1 013,71 294,34 100,00 3,4440
     ÚZ 103133063 0,00 178,89 178,89 51,94 100,00 3,4442
     ÚZ 120513014 0,00 357,52 357,52 105,96 100,00 3,3741
     ÚZ 120113014 0,00 63,10 63,10 18,70 100,00 3,3743
investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 1 052,00 1 145,08 1 145,08 1 031,96 100,00 1,1096
z toho:  
     ÚZ 00000 1 052,00 1 145,08 1 145,08 1 031,96 100,00 1,1096
neinvestiční dotace 0,00 1 038,81 1 038,81 646,92 100,00 1,6058
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 882,99 882,99 549,88 100,00 1,6058
     ÚZ 103133063 0,00 155,82 155,82 97,04 100,00 1,6057
příspěvek na provoz 3 933,00 4 032,48 4 032,48 4 034,70 100,00 0,9994
z toho:  
     ÚZ 00000 3 933,00 4 032,48 4 032,48 4 034,70 100,00 0,9994
neinvestiční dotace 0,00 2 129,00 2 129,00 672,52 100,00 3,1657
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 1 809,65 1 809,65 571,64 100,00 3,1657
     ÚZ 103133063 0,00 319,35 319,35 100,88 100,00 3,1656
investiční příspěvek 0,00 215,87 215,87 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 215,87 215,87 0,00 100,00 -
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 339,98 339,98 0,00 100,00 -
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 942,84 1 942,84 0,00 100,00 -

ZŠ Žákovská

ZŠ a MŠ Selská                                          

ZŠ a MŠ Zelená                                         

ZŠ Školní
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příspěvek na provoz 56 729,00 60 209,60 60 209,60 59 324,10 100,00 1,0149
z toho:  
     ÚZ 00000 56 729,00 60 197,54 60 197,54 59 316,51 100,00 1,0149
     ÚZ 00010 0,00 12,06 12,06 7,59 100,00 1,5889
neinvestiční dotace 0,00 17 663,96 17 663,96 13 052,15 100,00 1,3533
z toho:
     ÚZ 103100253 0,00 16,49 16,49 10,91 100,00 1,5115
     ÚZ 103533063 0,00 11 908,40 11 908,40 10 730,41 100,00 1,1098
     ÚZ 103133063 0,00 2 084,99 2 084,99 1 882,71 100,00 1,1074
     ÚZ 107117015 0,00 122,54 122,54 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 2 083,10 2 083,10 0,00 100,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 1 231,17 1 231,17 363,91 100,00 3,3832
     ÚZ 120113014 0,00 217,27 217,27 64,21 100,00 3,3837
investiční příspěvek 370,00 1 823,75 1 823,75 350,00 100,00 5,2107
z toho:  
      ÚZ 00000 370,00 1 823,75 1 823,75 350,00 100,00 5,2107
investiční dotace 0,00 3 291,72 3 291,72 0,00 100,00 -
z toho:  
      ÚZ 107117968 0,00 182,87 182,87 0,00 100,00 -
      ÚZ 107517969 0,00 3 108,85 3 108,85 0,00 100,00
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 8 295,89 8 295,89 0,00 100,00 -
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 9 275,01 9 275,01 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 2 857,00 2 971,88 2 971,88 2 707,40 100,00 1,0977
z toho:
     ÚZ 00000 2 857,00 2 971,88 2 971,88 2 707,40 100,00 1,0977
příspěvek na provoz 27 000,00 25 500,00 25 500,00 22 947,06 100,00 1,1113
z toho:  
     ÚZ 00000 27 000,00 25 500,00 25 500,00 22 916,90 100,00 1,1127
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 30,16 0,00 -
neinvestiční dotace 0,00 31 451,00 31 451,00 21 058,00 100,00 1,4935
z toho:  
     ÚZ 13305 0,00 31 451,00 31 451,00 21 058,00 100,00 1,4935
investiční příspěvek 0,00 1 500,00 1 500,00 5 200,00 100,00 0,2885
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 1 500,00 1 500,00 5 200,00 100,00 0,2885
příspěvek na provoz 22 160,00 22 160,00 22 160,00 19 633,48 100,00 1,1287
z toho:  
     ÚZ 00000 22 160,00 22 160,00 22 160,00 19 633,48 100,00 1,1287
neinvestiční dotace 0,00 1 010,00 1 010,00 975,00 100,00 1,0359
z toho:  
     ÚZ 00345 0,00 1 010,00 1 010,00 975,00 100,00 1,0359

ASTERIX

MK

Domov seniorů Havířov

ZŠ celkem
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příspěvek na provoz 39 220,00 40 814,82 40 814,82 39 686,23 100,00 1,0284
z toho:  
     ÚZ 00000 39 220,00 40 814,82 40 814,82 39 649,66 100,00 1,0294
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 36,57 0,00 -
neinvestiční dotace 0,00 250,00 250,00 300,00 100,00 0,8333
z toho:  
     ÚZ 00341 0,00 250,00 250,00 300,00 100,00 0,8333
příspěvek na provoz 44 831,00 44 831,00 44 831,00 32 216,27 100,00 1,3916
z toho:  
     ÚZ 00000 44 831,00 44 831,00 44 831,00 32 216,27 100,00 1,3916
neinvestiční dotace 0,00 12 349,77 12 349,77 10 269,40 100,00 1,2026
z toho:  
     ÚZ 00351 0,00 500,00 500,00 426,40 100,00 1,1726
     ÚZ 13305 0,00 11 765,00 11 765,00 9 843,00 100,00 1,1953
     ÚZ 107117015 0,00 4,71 4,71 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 80,06 80,06 0,00 100,00 -
investiční dotace 0,00 2 966,85 2 966,85 0,00 100,00 -
z toho:  
     ÚZ 107117968 0,00 164,83 164,83 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517969 0,00 2 802,02 2 802,02 0,00 100,00 -

investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 3 235,98 0,00 -
z toho:  

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 3 235,98 0,00 -

příspěvek na provoz 35 310,00 37 010,68 37 010,68 33 898,80 100,00 1,0918
z toho:  
     ÚZ 00000 35 310,00 36 981,84 36 981,84 33 853,68 100,00 1,0924
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 11,88 0,00 -
     ÚZ 00113 0,00 28,84 28,84 33,24 100,00 0,8676
příspěvek na provoz 9 449,00 9 457,45 9 457,45 9 943,30 100,00 0,9511
z toho:  
      ÚZ 00000 9 449,00 9 457,45 9 457,45 9 943,30 100,00 0,9511
neinvestiční dotace 0,00 10 559,00 10 559,00 7 828,00 100,00 1,3489
z toho:  
     ÚZ 13305 0,00 10 559,00 10 559,00 7 828,00 100,00 1,3489
investiční příspěvek 0,00 850,00 850,00 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 850,00 850,00 0,00 100,00 -

SANTÉ 

MKS

SSmH

SSRZ
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260 093,00 377 452,20 377 452,20 310 155,74 100,00 1,2170

MŠ provoz 21 788,00 22 185,74 22 185,74 21 297,44 100,00 1,0417
ZŠ provoz 56 729,00 60 209,60 60 209,60 59 324,10 100,00 1,0149
Ostatní př. organizace - provoz 180 827,00 182 745,83 182 745,83 161 032,54 100,00 1,1348
z toho:

     ÚZ 00000 259 344,00 265 073,57 265 073,57 241 509,42 100,00 1,0976
     ÚZ 00010 0,00 12,06 12,06 90,81 100,00 0,1328
     ÚZ 00113 0,00 55,54 55,54 53,85 100,00 1,0314
neinvestiční dotace 0,00 83 856,81 83 856,81 59 549,68 100,00 1,4082
z toho:

     ÚZ 00341 0,00 250,00 250,00 300,00 100,00 0,8333
     ÚZ 00345 0,00 1 010,00 1 010,00 975,00 100,00 1,0359
     ÚZ 00351 0,00 500,00 500,00 426,40 100,00 1,1726
     ÚZ 13305 0,00 53 775,00 53 775,00 38 729,00 100,00 1,3885
     ÚZ 103100253 0,00 16,49 16,49 10,91 100,00 1,5115
     ÚZ 103533063 0,00 20 319,63 20 319,63 15 567,62 100,00 1,3052
     ÚZ 103133063 0,00 3 569,34 3 569,34 2 736,32 100,00 1,3044
     ÚZ 107117015 0,00 127,25 127,25 0,00 100,00 -
     ÚZ 107517016 0,00 2 163,16 2 163,16 0,00 100,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 1 807,04 1 807,04 683,77 100,00 2,6428
     ÚZ 120113014 0,00 318,90 318,90 120,66 100,00 2,6430
investiční příspěvek 749,00 4 552,75 4 552,75 5 716,00 100,00 0,7965
z toho:
     ÚZ 00000 749,00 4 552,75 4 552,75 5 716,00 100,00 0,7965
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 8 367,89 8 367,89 0,00 100,00 -
z toho: ÚZ 00010 0,00 72,00 72,00 0,00 100,00 -
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 9 275,01 9 275,01 3 235,98 100,00 2,8662
investiční dotace 0,00 6 258,57 6 258,57 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 107117968 0,00 347,70 347,70 0,00 100,00 -
     ÚZ 107117969 0,00 5 910,87 5 910,87 0,00 100,00 -

44 300,00 70 040,20 68 500,56 40 461,66 97,80 1,6930
z toho:   ÚZ 00010 4 780,00 4 780,00 4 777,20 1 870,00 99,94 2,5547
            ÚZ 00115 20 000,00 45 740,20 45 604,33 14 969,70 99,70 3,0464

2 056 912,00 2 534 699,94 2 213 895,27 2 005 031,95 87,34 1,1042

1 443 877,00 1 708 561,49 1 521 968,35 1 408 118,13 89,08 1,0809

* Pozn.   1. 1. 2018 došlo ke zrušení Odboru správy a rozvoje majetku a jeho dřívější oddělení byla rozdělena mezi Odbor územního rozvoje, Ekonomický odbor 
a Odbor kancelář primátora.

Investiční příspěvek se poskytuje z rozpočtu zřizovatele.

V Ý D A J E   celkem - bez konsolidačních položek

Příspěvkové organizace celkem

V Ý D A J E   celkem

Ostatní dotace a dary
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Pozn.: účelové znaky                                                                   

ÚZ 00000 - příspěvek města
ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje
ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit
ÚZ 00341 - MKS "Havířovské slavnosti 2018"
ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"
ÚZ 00351 - SSmH "Kontaktní centra"
ÚZ 13305 - DSH, SSmH, SANTÉ - Dotace na poskytování sociálních služeb
ÚZ 103100253 - ZŠ Kpt. Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
ÚZ 103533063 - Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji  (EU)
ÚZ 103133063 - Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji  (CZ)
ÚZ 107117015 - SSmH - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ)
ÚZ 107517016 - SSmH - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (EU)
ÚZ 107117968- SSmH - Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (CZ)
ÚZ 107517969 - SSmH - Integrovaný regionální operační program IVZŠ - ITI projekty (EU)
ÚZ 120513014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové  organizace (EU)

ÚZ 120113014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové  organizace (CZ)
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Financování (v tis. Kč)

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl.3 : sl.4

Příjmy celkem 1 956 944,00 2 338 418,76 2 266 453,62 2 035 802,80 96,92 1,1133

Výdaje celkem 2 056 912,00 2 534 699,94 2 213 895,27 2 005 031,95 87,34 1,1042

Saldo příjmy - výdaje -99 968,00 -196 281,18 +52 558,35 +30 770,85 - 1,7081

Příjmy celkem - bez konsolidačních položek 1 343 909,00 1 512 280,31 1 574 526,70 1 438 888,98 104,12 1,0943

Výdaje celkem - bez konsolidačních položek 1 443 877,00 1 708 561,49 1 521 968,35 1 408 118,13 89,08 1,0809

Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek -99 968,00 -196 281,18 +52 558,35 +30 770,85 - 1,7081

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 +159 999,95 0,00 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků
-105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -94 334,40 100,00 1,1131

Operace z peněžních účtů organizace nemající 

charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
0,00 0,00 +23 257,43 +6 281,01 - 3,7028

Změna stavu na bankovních účtech +204 968,00 +301 281,18 +29 184,22 -102 717,41 9,69 -

z toho:

FRR -19 448,00 -18 279,29 -56 688,08 -36 792,99 310,12 1,5407

FRHA +3 738,00 -2 981,78 -3 540,46 -4 761,28 118,74 0,7436

FŽP +220,00 +16,13 -4,20 -341,37 - 0,0123

FNB +83 611,00 +113 307,72 +65 799,37 -52 490,12 58,07 -

FB +300,00 +563,46 +469,78 +654,55 83,37 0,7177

FVPA +21 995,00 +50 492,29 +38 001,11 -29 102,39 75,26 -

SF -5,00 +322,74 -332,29 +304,88 - -

ZBÚ +114 557,00 +157 839,91 -14 521,01 +19 811,31 - -

Financování celkem +99 968,00 +196 281,18 -52 558,35 -30 770,85 - 1,7081

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 +172 360,91 +157 839,91 - 1,0920

Konsolidační položky 613 035,00 826 138,45 691 926,92 596 913,82 83,75 1,1592

   Index    

2018 : 2017Ukazatel

Schválený 
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r. 2018
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Příjmy (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                     

r. 2018        

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl.2 - sl.1

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 223 000,00 223 000,00 0,00

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 0,00

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 20 000,00 20 000,00 0,00

1121 Daň z příjmů právnických osob 220 000,00 220 000,00 0,00

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 21 336,00 26 985,26 +5 649,26

1211 Daň z přidané hodnoty 455 000,00 490 000,00 +35 000,00

133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 84,13 +84,13

1340
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
36 000,00 36 000,00 0,00

1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 0,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 0,00

1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 

oprávnění
1 500,00 1 500,00 0,00

1356
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické 

práce
0,00 2 459,49 +2 459,49

1361 Správní poplatky 14 105,00 14 105,00 0,00

1381 Daň z hazardních her 7 000,00 18 982,52 +11 982,52

1382
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních 

hracích přístrojů
500,00 0,00 -500,00

1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 2 500,00 0,00 -2 500,00

1511 Daň z nemovitých věcí 40 000,00 40 000,00 0,00

tř.1 Daňové příjmy celkem 1 051 641,00 1 103 816,40 +52 175,40

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 135,00 4 294,24 +159,24

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 3 376,50 +2 376,50

2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 3 500,00 +3 500,00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 820,00 1 820,00 0,00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 189,00 3 189,00 0,00

2141 Příjmy z úroků 125,00 125,00 0,00

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 11 240,16 +11 240,16

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 13 630,87 +13 630,87

2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných 

veřejných rozpočtů
0,00 101,69 +101,69

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 32,00 32,00 0,00

2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 

majetku
10,00 10,00 0,00

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 1 555,99 +1 555,99

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 590,00 7 257,30 +667,30

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 919,00 470,00 -8 449,00

2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 3 235,98 +3 235,98

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 323,00 323,00 0,00

tř.2 Nedaňové příjmy 26 143,00 54 161,73 +28 018,73

Položka Název položky

Příloha č. 4



Příjmy (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                     

r. 2018        

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl.2 - sl.1

Položka Název položky

3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 7 539,45 +5 539,45

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 300,00 13,83 -286,17

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 150,00 194,00 +44,00

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 100,00 +100,00

3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 921,49 +921,49

tř.3 Kapitálové příjmy celkem 2 450,00 8 768,77 +6 318,77

tř.1-3 Vlastní příjmy 1 080 234,00 1 166 746,90 +86 512,90

4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0,00 6 580,61 +6 580,61

4112
Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného 

dotačního vztahu
56 230,00 56 230,30 +0,30

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42 781,00 68 926,28 +26 145,28

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 100,00 +100,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 58 190,81 +58 190,81

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 102 959,00 96 855,04 -6 103,96

4133 Převody z vlastních rezervních fondů 91 780,00 150 164,29 +58 384,29

4134 Převody z rozpočtových účtů 264 303,00 344 614,59 +80 311,59

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 256 952,00 331 359,57 +74 407,57

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 150,00 +150,00

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 61 705,00 58 500,37 -3 204,63

Přijaté transfery celkem 876 710,00 1 171 671,86 +294 961,86

Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek 263 675,00 345 533,41 +81 858,41

P Ř Í J M Y   celkem 1 956 944,00 2 338 418,76 +381 474,76

P Ř Í J M Y   celkem - bez konsolidačních položek 1 343 909,00 1 512 280,31 +168 371,31

tř.4

tř.1-4
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

1 752 519,00 2 087 207,54 +334 688,54

1 139 484,00 1 261 069,09 +121 585,09

2 992,00 1 128,86 +136,86

3 22 372,00 19 160,54 -3 211,46

401 109,00 481 210,74 +80 101,74

400 449,00 480 391,50 +79 942,50

6 251 863,00 262 448,86 +10 585,86

5 825,00 8 829,85 +3 004,85

3 867,00 5 307,71 +1 440,71

1 958,00 3 522,14 +1 564,14

8 290 000,00 301 544,81 +11 544,81

12 86 761,00 92 345,99 +5 584,99

670 498,00 895 645,04 +225 147,04

57 463,00 69 506,59 +12 043,59

4 985,00 4 985,00 0,00

23 099,00 24 892,85 +1 793,85

z toho: oddělení strategického rozvoje 11 527,00 13 445,19 +1 918,19

304 393,00 447 492,40 +143 099,40

příspěvek na provoz 1 869,00 1 884,80 +15,80
z toho:  
     ÚZ 00000 1 869,00 1 884,80 +15,80

neinvestiční dotace 0,00 731,43 +731,43
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 621,72 +621,72
     ÚZ 103133063 0,00 109,71 +109,71
investiční příspěvek 84,00 84,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 84,00 84,00 0,00

příspěvek na provoz 908,00 917,40 +9,40

z toho: 

     ÚZ 00000 908,00 917,40 +9,40
neinvestiční dotace 0,00 622,24 +622,24
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 528,91 +528,91
     ÚZ 103133063 0,00 93,33 +93,33

příspěvek na provoz 1 070,00 1 108,50 +38,50

z toho:  

     ÚZ 00000 1 070,00 1 108,50 +38,50

neinvestiční dotace 0,00 553,46 +553,46
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 470,44 +470,44
     ÚZ 103133063 0,00 83,02 +83,02

příspěvek na provoz 1 060,00 1 072,60 +12,60

z toho: 

     ÚZ 00000 1 060,00 1 072,60 +12,60
neinvestiční dotace 0,00 459,51 +459,51
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 390,58 +390,58
     ÚZ 103133063 0,00 68,93 +68,93

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

z toho:

4

13

17

7

Ekonomický odbor - celkem

Odbor sociálních věcí

MŠ Balzacova

MŠ ČSA

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

z toho: oddělení správy majetku

státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Organizační jednotky

Výdaje organizačních jednotek MMH celkem 

Odbor životního prostředí

Odbor školství a kultury

Výdaje organizačních jednotek  MMH celkem - bez 

konsolidačních položek

Odbor územního rozvoje

Městská policie

Odbor komunálních služeb

Odbor organizační

z toho: oddělení investic

Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)

Odbor kancelář primátora

vlastní činnost

Příloha č. 4



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 450,00 1 477,09 +27,09

z toho:  

     ÚZ 00000 1 450,00 1 477,09 +27,09

neinvestiční dotace 0,00 53,73 +53,73

z toho:

     ÚZ 120513014 0,00 45,67 +45,67

     ÚZ 120113014 0,00 8,06 +8,06

příspěvek na provoz 1 090,00 1 124,00 +34,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 090,00 1 124,00 +34,00
neinvestiční dotace 0,00 741,44 +741,44
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 630,23 +630,23
     ÚZ 103133063 0,00 111,21 +111,21

příspěvek na provoz 1 946,00 1 966,60 +20,60

z toho:  

     ÚZ 00000 1 946,00 1 966,60 +20,60
neinvestiční dotace 0,00 786,93 +786,93
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 592,80 +592,80
     ÚZ 103133063 0,00 104,61 +104,61
     ÚZ 120513014 0,00 76,09 +76,09
     ÚZ 120113014 0,00 13,43 +13,43
příspěvek na provoz 864,00 873,70 +9,70
z toho:  

     ÚZ 00000 864,00 873,70 +9,70

neinvestiční dotace 0,00 828,99 +828,99

z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 525,58 +525,58

     ÚZ 103133063 0,00 92,75 +92,75

     ÚZ 120513014 0,00 179,06 +179,06

     ÚZ 120113014 0,00 31,60 +31,60

příspěvek na provoz 2 560,00 2 651,60 +91,60
z toho:  

     ÚZ 00000 2 560,00 2 624,90 +64,90
     ÚZ 00113 0,00 26,70 +26,70

neinvestiční dotace 0,00 935,22 +935,22
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 719,56 +719,56

     ÚZ 103133063 0,00 126,98 +126,98

     ÚZ 120513014 0,00 75,38 +75,38

     ÚZ 120113014 0,00 13,30 +13,30

investiční příspěvek 130,00 130,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 130,00 130,00 0,00

příspěvek na provoz 1 000,00 1 012,90 +12,90

z toho:  

     ÚZ 00000 1 000,00 1 012,90 +12,90
neinvestiční dotace 0,00 640,84 +640,84
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 544,71 +544,71
     ÚZ 103133063 0,00 96,13 +96,13
neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 72,00 +72,00

z toho:

     ÚZ 00010 0,00 72,00 +72,00

MŠ Moravská                                     

MŠ Přímá

MŠ Petřvaldská

MŠ Okružní

MŠ Lípová

MŠ Mládí
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 009,00 1 023,00 +14,00

z toho: 

     ÚZ 00000 1 009,00 1 023,00 +14,00

neinvestiční dotace 0,00 512,72 +512,72
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 435,81 +435,81
     ÚZ 103133063 0,00 76,91 +76,91

investiční příspěvek 80,00 80,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 80,00 80,00 0,00

příspěvek na provoz 1 072,00 1 949,00 +877,00

z toho:  

     ÚZ 00000 1 072,00 1 949,00 +877,00

neinvestiční dotace 0,00 723,64 +723,64
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 615,09 +615,09
     ÚZ 103133063 0,00 108,55 +108,55

příspěvek na provoz 863,00 0,00 -863,00

z toho: 

     ÚZ 00000 863,00 0,00 -863,00

příspěvek na provoz 872,00 882,00 +10,00

z toho:  

     ÚZ 00000 872,00 882,00 +10,00

neinvestiční dotace 0,00 489,89 +489,89

z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 416,40 +416,40

     ÚZ 103133063 0,00 73,49 +73,49

příspěvek na provoz 715,00 726,30 +11,30

z toho:  

     ÚZ 00000 715,00 726,30 +11,30

neinvestiční dotace 0,00 611,48 +611,48

z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 519,76 +519,76

     ÚZ 103133063 0,00 91,72 +91,72

příspěvek na provoz 820,00 829,80 +9,80

z toho:  

     ÚZ 00000 820,00 829,80 +9,80

neinvestiční dotace 0,00 703,47 +703,47
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 398,27 +398,27
     ÚZ 103133063 0,00 70,29 +70,29
     ÚZ 120513014 0,00 199,67 +199,67
     ÚZ 120113014 0,00 35,24 +35,24

investiční příspěvek 85,00 85,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 85,00 85,00 0,00

příspěvek na provoz 910,00 952,75 +42,75
z toho:  

     ÚZ 00000 910,00 952,75 +42,75

neinvestiční dotace 0,00 593,67 +593,67
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 504,62 +504,62
     ÚZ 103133063 0,00 89,05 +89,05

MŠ U Jeslí

MŠ "U kamarádů"              

MŠ Radniční

MŠ Švabinského

MŠ Resslova 

MŠ Puškinova

MŠ Sukova
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 010,00 1 022,80 +12,80
z toho:  

     ÚZ 00000 1 010,00 1 022,80 +12,80

neinvestiční dotace 0,00 137,78 +137,78
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 117,11 +117,11
     ÚZ 103133063 0,00 20,67 +20,67

příspěvek na provoz 700,00 710,90 +10,90

z toho:  

     ÚZ 00000 700,00 710,90 +10,90

neinvestiční dotace 0,00 446,64 +446,64
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 379,64 +379,64
     ÚZ 103133063 0,00 67,00 +67,00

příspěvek na provoz 21 788,00 22 185,74 +397,74

z toho:  

     ÚZ 00000 21 788,00 22 159,04 +371,04

     ÚZ 00113 0,00 26,70 +26,70

neinvestiční dotace 0,00 10 573,08 +10 573,08
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 8 411,23 +8 411,23

     ÚZ 103133063 0,00 1 484,35 +1 484,35

     ÚZ 120513014 0,00 575,87 +575,87

     ÚZ 120113014 0,00 101,63 +101,63

investiční příspěvek 379,00 379,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 379,00 379,00 0,00

neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 72,00 +72,00

z toho:

     ÚZ 00010 0,00 72,00 +72,00

příspěvek na provoz 3 816,00 4 008,17 +192,17

z toho:  

     ÚZ 00000 3 816,00 4 008,17 +192,17

investiční příspěvek 70,00 70,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 70,00 70,00 0,00

příspěvek na provoz 3 003,00 3 117,58 +114,58

z toho:  

     ÚZ 00000 3 003,00 3 117,58 +114,58

neinvestiční dotace 0,00 446,75 +446,75

z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 333,30 +333,30

     ÚZ 103133063 0,00 58,82 +58,82

     ÚZ 120513014 0,00 46,44 +46,44

     ÚZ 120113014 0,00 8,19 +8,19

investiční příspěvek 0,00 75,74 +75,74

z toho:

     ÚZ 00000 0,00 75,74 +75,74
neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 843,26 +843,26

investiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 617,64 +617,64

MŠ celkem

ZŠ 1.Máje

ZŠ F.Hrubína

MŠ U Stromovky

MŠ U Topolů
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 456,00 3 516,74 +60,74
z toho:  

     ÚZ 00000 3 456,00 3 516,74 +60,74

neinvestiční dotace 0,00 1 829,85 +1 829,85

z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 1 555,37 +1 555,37

     ÚZ 103133063 0,00 274,48 +274,48

příspěvek na provoz 3 822,00 3 901,04 +79,04

z toho:  

     ÚZ 00000 3 822,00 3 901,04 +79,04

neinvestiční dotace 0,00 771,17 +771,17

z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 442,55 +442,55

     ÚZ 103133063 0,00 78,10 +78,10

     ÚZ 120513014 0,00 212,94 +212,94

     ÚZ 120113014 0,00 37,58 +37,58

příspěvek na provoz 3 450,00 3 552,75 +102,75

z toho:  

     ÚZ 00000 3 450,00 3 552,75 +102,75

neinvestiční dotace 0,00 405,54 +405,54

z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 344,71 +344,71

     ÚZ 103133063 0,00 60,83 +60,83

investiční příspěvek 0,00 138,00 +138,00

z toho:

     ÚZ 00000 0,00 138,00 +138,00

příspěvek na provoz 2 668,00 2 709,58 +41,58
z toho:  

     ÚZ 00000 2 668,00 2 709,58 +41,58

neinvestiční dotace 0,00 679,83 +679,83

z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 219,23 +219,23
     ÚZ 103133063 0,00 38,69 +38,69
     ÚZ 120513014 0,00 358,63 +358,63
     ÚZ 120113014 0,00 63,28 +63,28

příspěvek na provoz 2 843,00 3 095,62 +252,62

z toho:  

     ÚZ 00000 2 843,00 3 095,62 +252,62

neinvestiční dotace 0,00 433,48 +433,48

z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 368,46 +368,46

     ÚZ 103133063 0,00 65,02 +65,02

investiční příspěvek 0,00 114,69 +114,69
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 114,69 +114,69
neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 1 629,29 +1 629,29

investiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 737,26 +737,26

ZŠ a MŠ Frýdecká                               

ZŠ Gorkého

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ K. Světlé

ZŠ Jarošova
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 2 792,00 3 265,65 +473,65
z toho:  
     ÚZ 00000 2 792,00 3 265,65 +473,65
neinvestiční dotace 0,00 1 434,96 +1 434,96
z toho:
     ÚZ 103100253 0,00 16,49 +16,49
     ÚZ 103533063 0,00 461,07 +461,07
     ÚZ 103133063 0,00 64,88 +64,88
     ÚZ 107117015 0,00 49,59 +49,59
     ÚZ 107517016 0,00 842,93 +842,93
investiční příspěvek 0,00 181,72 +181,72
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 181,72 +181,72

investiční dotace 0,00 1 574,63 +1 574,63
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 87,48 +87,48
     ÚZ 107517969 0,00 1 487,15 +1 487,15
neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 928,04 +928,04

investiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 1 635,44 +1 635,44

příspěvek na provoz 3 795,00 4 046,03 +251,03
z toho:  
     ÚZ 00000 3 795,00 4 046,03 +251,03
neinvestiční dotace 0,00 1 902,31 +1 902,31
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 616,97 +1 616,97
     ÚZ 103133063 0,00 285,34 +285,34

investiční příspěvek 100,00 100,00 0,00
z toho:

     ÚZ 00000 100,00 100,00 0,00

příspěvek na provoz 3 612,00 3 728,18 +116,18
z toho:  
     ÚZ 00000 3 612,00 3 716,12 +104,12
     ÚZ 00010 0,00 12,06 +12,06
neinvestiční dotace 0,00 694,26 +694,26
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 334,48 +334,48
     ÚZ 103133063 0,00 59,02 +59,02
     ÚZ 120513014 0,00 255,64 +255,64
     ÚZ 120113014 0,00 45,12 +45,12

příspěvek na provoz 3 361,00 3 602,27 +241,27
z toho:  
     ÚZ 00000 3 361,00 3 602,27 +241,27
neinvestiční dotace 0,00 1 882,18 +1 882,18
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 483,70 +483,70
     ÚZ 103133063 0,00 85,36 +85,36
     ÚZ 107117015 0,00 72,95 +72,95
     ÚZ 107517016 0,00 1 240,17 +1 240,17
investiční příspěvek 100,00 297,99 +197,99
z toho:
     ÚZ 00000 100,00 297,99 +197,99
investiční dotace 0,00 1 717,09 +1 717,09
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 95,39 +95,39
     ÚZ 107517969 0,00 1 621,70 +1 621,70
neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 1 350,26 +1 350,26

investiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 1 781,91 +1 781,91

ZŠ Mládežnická

ZŠ M.Kudeříkové                           

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ M.Pujmanové
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 5 721,00 5 878,80 +157,80
z toho:  
     ÚZ 00000 5 721,00 5 878,80 +157,80
neinvestiční dotace 0,00 426,13 +426,13
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 362,21 +362,21
     ÚZ 103133063 0,00 63,92 +63,92
investiční příspěvek 0,00 244,12 +244,12
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 244,12 +244,12
neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 1 673,65 +1 673,65

investiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 546,87 +546,87

příspěvek na provoz 5 867,00 6 080,99 +213,99
z toho:  
     ÚZ 00000 5 867,00 6 080,99 +213,99
neinvestiční dotace 0,00 1 976,47 +1 976,47
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 1 680,00 +1 680,00
     ÚZ 103133063 0,00 296,47 +296,47
investiční příspěvek 0,00 285,62 +285,62
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 285,62 +285,62
neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 1 531,41 +1 531,41

investiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 2 013,05 +2 013,05

příspěvek na provoz 924,00 1 846,12 +922,12
z toho:  
     ÚZ 00000 924,00 1 846,12 +922,12
příspěvek na provoz 2 614,00 2 682,52 +68,52
z toho:  
     ÚZ 00000 2 614,00 2 682,52 +68,52
neinvestiční dotace 0,00 1 613,22 +1 613,22
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 013,71 +1 013,71
     ÚZ 103133063 0,00 178,89 +178,89
     ÚZ 120513014 0,00 357,52 +357,52
     ÚZ 120113014 0,00 63,10 +63,10
investiční příspěvek 100,00 100,00 0,00
z toho:
     ÚZ 00000 100,00 100,00 0,00
příspěvek na provoz 1 052,00 1 145,08 +93,08
z toho:  
     ÚZ 00000 1 052,00 1 145,08 +93,08
neinvestiční dotace 0,00 1 038,81 +1 038,81
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 882,99 +882,99
     ÚZ 103133063 0,00 155,82 +155,82
příspěvek na provoz 3 933,00 4 032,48 +99,48
z toho:  
     ÚZ 00000 3 933,00 4 032,48 +99,48
neinvestiční dotace 0,00 2 129,00 +2 129,00
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 1 809,65 +1 809,65
     ÚZ 103133063 0,00 319,35 +319,35
investiční příspěvek 0,00 215,87 +215,87
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 215,87 +215,87
neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 339,98 +339,98

investiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 1 942,84 +1 942,84

ZŠ Moravská

ZŠ Žákovská

ZŠ a MŠ Na Nábřeží                                   

ZŠ a MŠ Selská                                          

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Zelená                                         
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 56 729,00 60 209,60 +3 480,60

z toho:  

     ÚZ 00000 56 729,00 60 197,54 +3 468,54

     ÚZ 00010 0,00 12,06 +12,06

neinvestiční dotace 0,00 17 663,96 +17 663,96
z toho:

     ÚZ 103100253 0,00 16,49 +16,49

     ÚZ 103533063 0,00 11 908,40 +11 908,40

     ÚZ 103133063 0,00 2 084,99 +2 084,99

     ÚZ 107117015 0,00 122,54 +122,54

     ÚZ 107517016 0,00 2 083,10 +2 083,10

     ÚZ 120513014 0,00 1 231,17 +1 231,17

     ÚZ 120113014 0,00 217,27 +217,27

investiční příspěvek 370,00 1 823,75 +1 453,75

z toho:  
     ÚZ 00000 370,00 1 823,75 +1 453,75

investiční dotace 0,00 3 291,72 +3 291,72
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 182,87 +182,87
     ÚZ 107517969 0,00 3 108,85 +3 108,85

neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 8 295,89 +8 295,89

investiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 9 275,01 +9 275,01

příspěvek na provoz 2 857,00 2 971,88 +114,88

z toho:

     ÚZ 00000 2 857,00 2 971,88 +114,88

příspěvek na provoz 27 000,00 25 500,00 -1 500,00
z toho:  

     ÚZ 00000 27 000,00 25 500,00 -1 500,00

neinvestiční dotace 0,00 31 451,00 +31 451,00

z toho:

     ÚZ 13305 0,00 31 451,00 +31 451,00

investiční příspěvek 0,00 1 500,00 +1 500,00

z toho:

     ÚZ 00000 0,00 1 500,00 +1 500,00

příspěvek na provoz 22 160,00 22 160,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 22 160,00 22 160,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 1 010,00 +1 010,00

z toho:

     ÚZ 00345 0,00 1 010,00 +1 010,00

příspěvek na provoz 39 220,00 40 814,82 +1 594,82

z toho:  

     ÚZ 00000 39 220,00 40 814,82 +1 594,82

neinvestiční dotace 0,00 250,00 +250,00

z toho:

     ÚZ 00341 0,00 250,00 +250,00

ASTERIX

MK

MKS

Domov seniorů Havířov

ZŠ celkem
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 44 831,00 44 831,00 0,00

z toho:  

     ÚZ 00000 44 831,00 44 831,00 0,00

neinvestiční dotace 0,00 12 349,77 +12 349,77

z toho:

     ÚZ 00351 0,00 500,00 +500,00

     ÚZ 13305 0,00 11 765,00 +11 765,00

     ÚZ 107117015 0,00 4,71 +4,71

     ÚZ 107517016 0,00 80,06 +80,06

investiční dotace 0,00 2 966,85 +2 966,85

z toho:

     ÚZ 107117968 0,00 164,83 +164,83

     ÚZ 107517969 0,00 2 802,02 +2 802,02

příspěvek na provoz 35 310,00 37 010,68 +1 700,68

z toho:  

     ÚZ 00000 35 310,00 36 981,84 +1 671,84

     ÚZ 00113 0,00 28,84 +28,84

příspěvek na provoz 9 449,00 9 457,45 +8,45

z toho:  

     ÚZ 00000 9 449,00 9 457,45 +8,45

neinvestiční dotace 0,00 10 559,00 +10 559,00
z toho:
     ÚZ 13305 0,00 10 559,00 +10 559,00

investiční příspěvek 0,00 850,00 +850,00
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 850,00 +850,00

260 093,00 377 452,20 +117 359,20

MŠ provoz 21 788,00 22 185,74 +397,74

ZŠ provoz 56 729,00 60 209,60 +3 480,60

Ostatní př. organizace - provoz 180 827,00 182 745,83 +1 918,83
z toho:
     ÚZ 00000 259 344,00 265 073,57 +5 729,57
     ÚZ 00010 0,00 12,06 +12,06
     ÚZ 00113 0,00 55,54 +55,54

neinvestiční dotace 0,00 83 856,81 +83 856,81
z toho:

     ÚZ 00341 0,00 250,00 +250,00

     ÚZ 00345 0,00 1 010,00 +1 010,00

     ÚZ 00351 0,00 500,00 +500,00

     ÚZ 13305 0,00 53 775,00 +53 775,00

     ÚZ 103100253 0,00 16,49 +16,49

     ÚZ 103533063 0,00 20 319,63 +20 319,63

     ÚZ 103133063 0,00 3 569,34 +3 569,34

     ÚZ 107117015 0,00 127,25 +127,25

     ÚZ 107517016 0,00 2 163,16 +2 163,16

     ÚZ 120513014 0,00 1 807,04 +1 807,04

     ÚZ 120113014 0,00 318,90 +318,90

investiční příspěvek 749,00 4 552,75 +3 803,75

z toho:  
     ÚZ 00000 749,00 4 552,75 +3 803,75

Příspěvkové organizace celkem

SANTÉ 

SSmH

SSRZ
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.                             

r. 2018

Rozdíl

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Organizační jednotky

neinvestiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 8 367,89 +8 367,89

z toho:  ÚZ 00010 0,00 72,00 +72,00
investiční půjčené prostředky 

od zřizovatele
0,00 9 275,01 +9 275,01

investiční dotace 0,00 6 258,57 +6 258,57
z toho:
     ÚZ 107117968 0,00 347,70 +347,70
     ÚZ 107517969 0,00 5 910,87 +5 910,87

44 300,00 70 040,20 +25 740,20
z toho:  ÚZ 00010 4 780,00 4 780,00 0,00
             ÚZ 00115 20 000,00 45 740,20 +25 740,20

2 056 912,00 2 534 699,94 +477 787,94

1 443 877,00 1 708 561,49 +264 684,49

ÚZ 00113 - Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku
ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit
ÚZ 00341 - MKS "Havířovské slavnosti 2018"
ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"
ÚZ 00351 - SSmH "Kontaktní centra"
ÚZ 13305 - poskytování sociálních služeb
ÚZ 103100253 - ZŠ Kpt.Jasioka - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
ÚZ 103533063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundár.vzdělávání); 
                           Podpora inkluze v MSK (EU)
ÚZ 103133063 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundár.vzdělávání; 
                           Podpora inkluze v MSK (CZ)

ÚZ 120113014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (CZ)
ÚZ 120513014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (EU)

V Ý D A J E   celkem

Ostatní dotace a dary

Pozn.: účelové znaky 

V Ý D A J E   celkem - bez konsolidačních položek

ÚZ 00000 - příspěvek města
ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje

ÚZ 107117015 - SSmH - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ)
ÚZ 107517016 - SSmH - Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (EU)
ÚZ 107117968 - SSmH - Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (CZ)
ÚZ 107517969 - SSmH - Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (EU)
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Financování (v tis. Kč)

sl. 1 sl. 2 sl. 2 - sl. 1

Příjmy celkem 1 956 944,00 2 338 418,76 +381 474,76

Výdaje celkem 2 056 912,00 2 534 699,94 +477 787,94

Saldo příjmy - výdaje -99 968,00 -196 281,18 -96 313,18

Příjmy celkem - bez konsolidačních položek 1 343 909,00 1 512 280,31 +168 371,31

Výdaje celkem - bez konsolidačních položek 1 443 877,00 1 708 561,49 +264 684,49

Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek -99 968,00 -196 281,18 -96 313,18

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků
-105 000,00 -105 000,00 0,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 

příjmů a výdajů vládního sektoru
0,00 0,00 0,00

Změna stavu na bankovních účtech +204 968,00 +301 281,18 +96 313,18

z toho:

FRR -19 448,00 -18 279,29 +1 168,71

FRHA + 3 738,00 -2 981,78 -6 719,78

FŽP +220,00 +16,13 -203,87

FNB +83 611,00 +113 307,72 +29 696,72

FB +300,00 +563,46 +263,46

FVPA +21 995,00 +50 492,29 +28 497,29

SF -5,00 +322,74 +327,74

ZBÚ +114 557,00 +157 839,91 +43 282,91

Financování celkem +99 968,00 +196 281,18 +96 313,18

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00

Konsolidační položky 613 035,00 826 138,45 +213 103,45

Upravený 

rozpočet VII. 

r. 2018

Schválený 

rozpočet              

r. 2018
Ukazatel

Rozdíl
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Příjem z daně fyzických osob ze závislé činnosti v roce 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 (v tis. Kč)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rok 2014 17880,25 15525,75 12745,12 11626,3 12635,34 13817,5 15988,15 15758,82 12241,63 14776,4 13370,11 17046,56

rok 2015 17630,07 15019,95 12496,71 10333,32 12216,25 14359,86 15369,04 14551,85 13450,22 15154,14 14726,22 19293,48

rok 2016 19021,16 16584,51 14357,91 12773,67 14338,48 17243,56 17222,12 16364,03 16126,8 16449,62 17859,31 20721,75

rok 2017 19112,11 19400,79 15686,64 13824,41 17084,06 20270,88 19696,23 20065,09 16832,25 17506,58 20916,82 23080,25

rok 2018 21168,49 20840,52 17244,14 14476,91 19240,03 22222,89 20605,61 22684,4 17781,82 20548,03 21401,55 24347,35
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Příjem z daně fyzických osob ze závislé činnosti v roce 2014, 2015, 2016,
2017 a 2018 

(v tis. Kč za jednotlivé měsíce)

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
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Příjem z daně fyzických osob z podnikání v roce 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 (v tis. Kč za jednotlivé měsíce)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rok 2014 1 154,68 193,13 2 043,95 0,00 0,00 12,76 47,84 1 534,54 1 116,74 1 091,13 0,00 17,38

rok 2015 821,89 0,00 353,18 0,10 0,00 12,41 147,35 293,24 1 319,48 1 978,10 236,13 3 917,24

rok 2016 804,85 198,19 479,37 0,00 0,00 0,00 936,38 188,70 1 813,53 1 156,82 537,99 2 275,34

rok 2017 3 009,81 240,80 597,35 0,00 0,00 0,00 1 013,41 0,00 833,65 396,58 281,73 1 967,28

rok 2018 513,80 264,21 761,38 0,00 0,00 0,00 469,39 0,00 887,17 561,77 379,12 1 951,66

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

4 500,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Příjem z daně fyzických osob z podnikání v roce 2014, 2015, 2016,
2017 a 2018

(v tis. Kč za jednotlivé měsíce)

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
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Příjem z daně fyzických osob - srážková daň v roce 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 (v tis. Kč v jednotlivých měsících)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rok 2014 1454,99 2904,01 1080,94 1295,34 1416,15 1497,23 1904,7 1931,89 1785,19 1683,54 1378,4 1423,62

rok 2015 1798,7 2685,46 1116,28 1303,67 1465 1581,92 2138,34 1996,92 1885,17 1668,25 1604,03 1573,02

rok 2016 1534,59 2364,99 1212,81 1484,45 1388,81 1685,73 2123,3 2062,61 2113,05 1825,52 1572,34 1510,66

rok 2017 1580,98 2030,86 1085,9 1256,9 1450,11 1802,47 2029,63 2083,73 2103,05 1828,24 1695,42 1507,14

rok 2018 1451,84 2152,82 1205,63 1435,84 1700,64 1990,94 2462,72 2536,92 2110,21 2228,65 1894,05 1691,75
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Příjem z daně fyzických osob - srážková daň v roce 2014, 2015, 2016,
2017 a 2018

(v tis. Kč v jednotlivých měsících) 

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
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Příjem z daně právnických osob v roce 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 (v tis. Kč v jednotlivých měsících)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rok 2014 16958,78 1347,89 17938,01 21552,14 51,55 19189,66 50665,44 0 22302,51 6374,91 1439,79 31459,1

rok 2015 5653,22 1440,25 17992,02 24163,05 298,21 29968,01 42784,72 0 26554,12 7373,03 1050,39 33903,64

rok 2016 7202,64 1611,07 34895,77 11892,05 405,29 37201,66 41637,98 0 30044,52 10809,41 1362,02 37659,09

rok 2017 5387,71 1926,7 38206,32 12089,44 131,1 40032,71 40567,33 0 27368,19 10926,7 2254,37 38844,42

rok 2018 5857,23 1185,79 38859,47 12627,52 102,98 41641,36 41269,54 0 15520,79 20215,84 1530,24 31071,45
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2017 a 2018

(v tis. Kč v jednotlivých měsících)
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Příjem z daně z přidané hodnoty v roce 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 (v tis. Kč v jednotlivých měsících)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rok 2014 32916,78 54996,78 22249,78 22599,84 39699,07 20021,74 23495,53 41985,18 24254,89 21544,2 46259,91 29366,98

rok 2015 31138,11 46023,14 13921,22 24420,33 41279,67 19027,69 29315,58 46386,7 25891,16 22754,03 47927,74 32630,6

rok 2016 33380,55 45963,26 14734,27 27744,32 39173,57 27685,68 29848,81 44330,79 21526,13 30304,49 45013,82 33895,14

rok 2017 18369,84 48642,86 21253,07 26031,15 49120,59 28754,83 37967,12 47708,36 22839,75 34560,74 47649,92 38738,93

rok 2018 41577,48 58334,33 27383,79 31085,7 50332,59 36821,94 42630,77 55292,13 31317,72 37422,44 56559,06 48060,04
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(v tis. Kč v jednotlivých měsících)
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Příjem z daně z nemovitosti v roce 2015,2016 , 2017 a 2018 (v tis. Kč v jednotlivých měsících)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rok 2014 237,58 39,03 633,67 57,75 24,24 24773,07 493,54 367,58 117,15 58,7 69,55 13072,87

rok 2015 439,97 141,24 85,81 59,67 118,27 21619,37 3822 283,31 340,96 272,76 133,79 13179,59

rok 2016 265,76 205,08 167,33 25,38 44,17 25751,7 220,22 162,46 94,07 228,95 130,97 13099,17

rok 2017 422,88 148,79 69,84 24,57 99,83 25446,66 421,93 539,03 239,16 0 191,04 13052,05

rok 2018 694,29 0 110,48 105,86 60,13 26358,16 433,88 146,88 191,5 810,85 50,57 13134,96
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Úroky příjmové a výdajové
(v tis. Kč)

          

Skutečnost                   

r. 2012

Skutečnost                   

r. 2013

Skutečnost                   

r. 2014

Skutečnost             

r. 2015

Skutečnost             

r. 2016

Skutečnost             

r. 2017

Skutečnost             

r. 2018

Příjem z úroků 2 068,64 1 291,97 619,98 323,21 113,06 121,40 574,65

Dotace na úroky 2 307,67 2 177,78 2 177,78 2 177,79 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem 4 376,31 3 469,75 2 797,76 2 501,00 113,06 121,40 574,65

Výdaje na úroky 16 034,21 16 030,99 16 458,19 13 098,43 6 096,92 469,18 104,73

Saldo (příjmy - výdaje) -11 657,90 -12 561,24 -13 660,43 -10 597,43 -5 983,86 -347,78 469,92
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Příjmové konsolidační položky (v tis. Kč)  

Název položky

Schválený 

rozpočet               

r. 2018

Upravený          

rozpočet VII.           

r. 2018

Skutečnost            

r. 2018

Skutečnost            

r. 2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (FRR→ZBÚ)

Převody z FRR na základě vypořádání 0,00 675,55 675,55 2 315,73 100,00 0,2917

Zapojení FRR do výdajů OŠK 0,00 0,00 0,00 2 893,51 0,00 -

Zapojení FRR do výdajů OÚR 60 000,00 106 822,50 70 097,31 74 626,46 65,62 0,9393

Zapojení FRR do výdajů ORG 0,00 1 713,53 1 713,53 0,00 100,00 -

Zapojení FRR do výdajů OKS 0,00 5 688,00 5 683,30 0,00 99,92 -

Zapojení FRR do výdajů OJ 10 4 780,00 4 864,06 4 792,06 1 960,81 98,52 2,4439

Zapojení FRR do výdajů MP 0,00 228,00 0,00 0,00 - 0,0000

Zapojení FRR do výdajů KP 0,00 3 172,65 2 062,63 0,00 65,01 -

Zapojení FRR do výdajů a financování EO 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 651,00 100,00 0,9765

Celkem 91 780,00 150 164,29 112 024,38 109 447,51 74,60 1,0235

4134 - Převody z rozpočtových účtů (ZBÚ→fondy)

Převod výsledku hospodaření na FRR 111 213,00 154 343,77 154 343,77 144 840,92 100,00 1,0656

Převod na FRR na základě vypořádání 0,00 13 884,58 13 884,58 643,61 100,00 21,5730

Převody na FRHA,FNB,FŽP,FB,FVPA,SF na základě 

vypořádání 0,00 675,55 675,55 2 315,73 100,00 0,2917

Vypořádání se SR, krajem, převod na FRR 0,00 200,23 200,23 740,27 100,00 0,2705

Převod ze spořícího účtu  (ZBÚ→FVPA) 0,00 0,00 0,00 30 150,29 0,00 -

Převod dividend na FRHA 0,00 11 240,16 11 240,16 8 581,38 100,00 1,3098

Daň z příjmů PO z HČ MRA, s.r.o., převod na FNB 21 336,00 22 297,26 22 297,26 27 938,74 100,00 0,7981

Zálohy na HV z HČ MRA, s.r.o.  po zdanění, převod na FNB 89 000,00 89 000,00 89 000,00 87 000,00 100,00 1,0230

Doplatek záloh na HV z HČ MRA,s.r.o. po zdanění, převod                                                                  

na FNB 3 959,00 3 959,00 3 959,00 17 830,73 100,00 0,2220

Prodej bytového fondu, převod na FNB 300,00 300,00 0,00 0,00 - 0,0000

Dotace "Sanace obytných domů" 22 476,00 22 476,00 5 052,17 0,00 22,48 -

Poplatky za využívání ŽP, sankční platby na FŽP 0,00 145,44 145,44 468,13 100,00 0,3107

Pokuty inkasované MP, převod na FB 0,00 1 091,07 1 091,07 734,34 100,00 1,4858

Výnosy podle zákona o loteriích, převod na FVPA 10 000,00 18 982,53 18 982,52 36 171,99 100,00 0,5248

Tvorba SF MMH, převod na SF 4 350,00 4 350,00 4 350,00 3 480,00 100,00 1,2500

Tvorba SF MP, převod na SF 1 669,00 1 669,00 1 669,00 1 358,00 100,00 1,2290

Celkem 264 303,00 344 614,59 326 890,75 362 254,13 94,86 0,9024
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Příjmové konsolidační položky (v tis. Kč)  

Název položky

Schválený 

rozpočet               

r. 2018

Upravený          

rozpočet VII.           

r. 2018

Skutečnost            

r. 2018

Skutečnost            

r. 2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů (z fondů mimo FRR→ZBÚ)

Převody z FRHA,FNB,FB,FVPA,SF na základě vypořádání 0,00 13 884,58 13 884,58 643,60 100,00 21,5733

Termínovaný vklad (FVPA→ZBÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Zapojení FRHA do výdajů OKS 3 740,00 7 466,00 6 908,07 3 310,46 92,53 2,0867

Zapojení FŽP do výdajů OŽP 220,00 220,00 199,75 180,00 90,80 1,1097

Zapojení FNB do výdajů OÚR 158 609,00 178 339,00 113 112,83 52 420,75 63,43 2,1578

Zapojení FNB do výdajů a financování EO 62 083,00 62 083,00 62 079,20 30 013,34 99,99 2,0684

Zapojení FB do výdajů ORG 0,00 0,00 0,00 35,69 0,00 -

Zapojení FB do výdajů OJ 10 0,00 55,54 26,70 53,85 48,07 0,4958

Zapojení FB do výdajů MP 300,00 1 446,25 1 391,29 1 176,75 96,20 1,1823

Zapojení FB do výdajů KP 0,00 75,00 65,24 102,62 86,99 0,6357

Zapojení FVPA do výdajů OÚR 12 000,00 22 050,00 9 713,83 22 305,42 44,05 0,4355

Zapojení FVPA do výdajů OJ 10 20 000,00 45 740,20 45 630,30 14 969,70 99,76 3,0482

Celkem 256 952,00 331 359,57 253 011,79 125 212,18 76,36 2,0207

Celkem příjmové konsolidační položky 613 035,00 826 138,45 691 926,92 596 913,82 83,75 1,1592
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Výdajové konsolidační položky (v tis. Kč)

Název položky

Schválený 

rozpočet               

r. 2018

Upravený          

rozpočet VII.           

r. 2018

Skutečnost            

r. 2018

Skutečnost            

r. 2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

5342 - Převody SF (ZBÚ→SF)

Tvorba SF MMH 4 350,00 4 350,00 4 350,00 3 480,00 100,00 1,2500

Tvorba SF MP 1 669,00 1 669,00 1 669,00 1 358,00 100,00 1,2290

Převody na SF na základě vypořádání 0,00 222,26 222,26 0,00 100,00 -

Celkem 6 019,00 6 241,26 6 241,26 4 838,00 100,00 1,2900

5344 - Převody vlastním rezervním fondům (ZBÚ→FRR)

Převod výsledku hospodaření ze ZBÚ 111 213,00 154 343,77 154 343,77 144 840,92 100,00 1,0656

Vypořádání se SR, převod ze ZBÚ 0,00 200,23 200,23 740,27 100,00 0,2705

Převody na FRR na základě vypořádání, převod ze ZBÚ 0,00 13 884,58 13 884,58 643,61 100,00 21,5730

Celkem 111 213,00 168 428,58 168 428,58 146 224,80 100,00 1,1518

5345 - Převody rozpočtovým účtům (z fondů→ZBÚ)

Zapojení FRR do výdajů OŠK 0,00 0,00 0,00 2 893,51 0,00 -

Zapojení FRR do výdajů OÚR 60 000,00 106 822,50 70 097,31 74 626,46 65,62 0,9393

Zapojení FRR do výdajů ORG 0,00 1 713,53 1 713,53 0,00 100,00 -

Zapojení FRR do výdajů OKS 0,00 5 688,00 5 683,30 0,00 99,92 -

Zapojení FRR do výdajů OJ 10 4 780,00 4 864,06 4 792,06 1 960,81 98,52 2,4439

Zapojení FRR do výdajů MP 0,00 228,00 0,00 0,00 - 0,0000

Zapojení FRR do výdajů a financování EO 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 651,00 100,00 0,9765

Zapojení FRR do výdajů KP 0,00 3 172,65 2 062,63 0,00 65,01 -

Převody z FRR na základě vypořádání 0,00 675,55 675,55 2 315,73 100,00 0,2917

Převody z FRHA,FŽP,FNB,FB na základě vypořádání 0,00 13 884,58 13 884,58 643,60 100,00 21,5733

Zapojení FRHA do výdajů OKS 3 740,00 7 466,00 6 908,07 3 310,46 92,53 2,0867

Zapojení FŽP do výdajů OŽP 220,00 220,00 199,75 180,00 90,80 1,1097

Zapojení FNB do výdajů OÚR 158 609,00 178 339,00 113 112,83 52 420,75 63,43 2,1578

Zapojení FNB do výdajů a financování EO 62 083,00 62 083,00 62 079,20 30 013,34 99,99 2,0684

Zapojení FB do výdajů ORG 0,00 0,00 0,00 35,69 0,00 -

Zapojení FB do výdajů OJ 10 0,00 55,54 26,70 53,85 48,07 0,4958

Zapojení FB do výdajů MP 300,00 1 446,25 1 391,29 1 176,75 96,20 1,1823

Zapojení FB do výdajů KP 0,00 75,00 65,24 102,62 86,99 0,6357

Zapojení FVPA do výdajů OÚR 12 000,00 22 050,00 9 713,83 22 305,42 44,05 0,4355

Zapojení FVPA do výdajů OJ 10 20 000,00 45 740,20 45 630,30 14 969,70 99,76 3,0482

Celkem 348 732,00 481 523,86 365 036,17 234 659,69 75,81 1,5556
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Výdajové konsolidační položky (v tis. Kč)

Název položky

Schválený 

rozpočet               

r. 2018

Upravený          

rozpočet VII.           

r. 2018

Skutečnost            

r. 2018

Skutečnost            

r. 2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

5349 - Ostatní převody vlastním fondům (ZBÚ→fondy mimo FRR)

Převod dividend na FRHA 0,00 11 240,16 11 240,16 8 581,38 100,00 1,3098

Převod ze spořícího účtu  (ZBÚ→FVPA) 0,00 0,00 0,00 30 150,29 0,00 -

Daň z příjmů PO z HČ MRA,s.r.o., převod na FNB 21 336,00 22 297,26 22 297,26 27 938,74 100,00 0,7981

Zálohy na HV HČ MRA,s.r.o. po zdanění, převod na FNB 89 000,00 89 000,00 89 000,00 87 000,00 100,00 1,0230

Doplatek záloh na HV z HČ MRA,s.r.o. po zdanění, převod na FNB 3 959,00 3 959,00 3 959,00 17 830,73 100,00 0,2220

Prodej bytového fondu, převod na FNB 300,00 300,00 0,00 0,00 - 0,0000

Dotace "Sanace obytných domů" 22 476,00 22 476,00 5 052,17 0,00 22,48 -

Poplatky za využívání ŽP, sankční platby na FŽP 0,00 145,44 145,44 468,13 100,00 0,3107

Pokuty inkasované MP, převod na FB 0,00 1 091,07 1 091,07 734,34 100,00 1,4858

Výnosy podle zákona o loteriích, převod na FVPA 10 000,00 18 982,53 18 982,52 36 171,99 100,00 0,5248

Převody na fondy na základě vypořádání 0,00 453,29 453,29 2 315,73 100,00 0,1957

Celkem 147 071,00 169 944,75 152 220,91 211 191,33 89,57 0,7208

Celkem výdajové konsolidační položky 613 035,00 826 138,45 691 926,92 596 913,82 83,75 1,1592

Příloha č. 8 



Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018       

Upravený 

rozpočet 

VII.                    

r. 2018

Skutečnost         

r. 2018

Skutečnost         

r. 2017
% plnění

Index         

2018: 2017

sl. 1 sl. 2 sl.3 sl.4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

18 434,00 12 805,00 13 235,26 18 036,64 103,36 0,7338

0,00 1,69 1,69 0,00 100,00 -

10 000,00 13 112,50 13 112,50 11 760,00 100,00 1,1150

0,00 98,54 98,54 6,62 100,00 14,8852

0,00 5 108,22 5 108,22 3 974,75 100,00 1,2852

0,00 1 412,00 1 412,00 1 416,00 100,00 0,9972

0,00 86,75 86,75 14,40 100,00 6,0243

0,00 728,00 609,97 553,44 0,00 1,1021

0,00 0,00 0,00 294,98 0,00 0,0000

0,00 378,12 378,12 375,94 100,00 1,0058

0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 -

0,00 0,00 0,00 138,02 0,00 -

Lesní hospodářské osnovy 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

0,00 84,77 84,77 0,00 100,00 -

86,00 66,43 66,43 0,00 0,00 -

0,00 151,37 151,37 0,00 100,00 -

4 000,00 4 025,45 4 025,45 0,00 100,00 -

277,00 225,19 225,19 1 666,86 100,00 0,1351

0,00 2 689,44 2 689,44 0,00 100,00 -

Veřejná služba (dotace na ochranné pracovní pomůcky)

Účel transferu

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin

Činnost odborného lesního hospodáře

Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání"

Aktivní politika zaměstnanosti 

Sociálně-právní ochrana dětí 

Sociálně-právní ochrana dětí (doplatek)

Dotace na úhradu neinvestičních výdajů obce                                   

(dle § 84 zákona č. 325/99 Sb., o azylu)

Sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Činnost jednotek SDH

Program prevence kriminality

Podpora terénní sociální práce

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II"

Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denní centra (SSmH)

Rekonstrukce MK U Nádraží

Domácí kompostéry pro občany města Havířova
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Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018       

Upravený 

rozpočet 

VII.                    

r. 2018

Skutečnost         

r. 2018

Skutečnost         

r. 2017
% plnění

Index         

2018: 2017

sl. 1 sl. 2 sl.3 sl.4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Účel transferu

4 539,00 289,25 289,25 2 053,80 100,00 0,1408

4 195,00 387,88 193,93 1 798,01 50,00 0,1079

1 000,00 1 494,42 1 494,42 0,00 100,00 -

0,00 892,52 892,52 0,00 100,00 -

0,00 1 313,12 1 313,12 0,00 100,00 -

0,00 23 575,62 23 575,62 18 096,61 100,00 1,3028

ZŠ 1. máje 0,00 0,00 0,00 1 641,17 0,00 -

ZŠ F. Hrubína 0,00 392,12 392,12 588,18 100,00 0,6667

ZŠ Gen. Svobody 0,00 520,65 520,65 780,97 100,00 0,6667

ZŠ Gorkého 0,00 405,54 405,54 608,32 100,00 0,6667

ZŠ Mládežnická 0,00 569,06 569,06 853,59 100,00 0,6667

ZŠ Moravská 0,00 426,13 426,13 639,20 100,00 0,6667

ZŠ M. Kudeříkové 0,00 1 902,32 1 902,32 579,74 100,00 3,2813

ZŠ M. Pujmanové 0,00 393,51 393,51 590,26 100,00 0,6667

ZŠ Jarošova 0,00 257,92 257,92 386,88 100,00 0,6667

ZŠ K. Světlé 0,00 433,48 433,48 650,21 100,00 0,6667

ZŠ Kpt. Jasioka 0,00 212,58 212,58 318,86 100,00 0,6667

ZŠ Školní 0,00 1 192,59 1 192,59 346,28 100,00 3,4440

ZŠ Žákovská 0,00 2 129,00 2 129,00 672,52 100,00 3,1657

ZŠ a MŠ Frýdecká 0,00 1 829,84 1 829,84 1 168,65 100,00 1,5658

Projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání" 

Projekt "Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání"

Projekt "Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov"

"Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků"                         

- ZŠ Mládežnická

Zpracování strategických dokumentů

z toho:

"Modernizace odborné učebny fyziky - chemie, bez bariér"          

- ZŠ Kpt Jasioka
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Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018       

Upravený 

rozpočet 

VII.                    

r. 2018

Skutečnost         

r. 2018

Skutečnost         

r. 2017
% plnění

Index         

2018: 2017

sl. 1 sl. 2 sl.3 sl.4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Účel transferu

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 0,00 1 976,47 1 976,47 1 370,30 100,00 1,4424

ZŠ a MŠ Selská 0,00 0,00 0,00 563,74 0,00 -

ZŠ a MŠ Zelená 0,00 1 038,82 1 038,82 646,92 100,00 1,6058

MŠ Balzacova 0,00 731,43 731,43 432,98 100,00 1,6893

MŠ ČSA 0,00 622,24 622,24 218,94 100,00 2,8421

MŠ E. Holuba 0,00 553,47 553,47 0,00 100,00 -

MŠ Horymírova 0,00 459,51 459,51 356,47 100,00 1,2891

MŠ Lípová 0,00 0,00 0,00 476,82 0,00 -

MŠ Mládí 0,00 741,44 741,44 193,62 100,00 3,8294

MŠ Moravská 0,00 697,41 697,41 545,92 100,00 1,2775

MŠ Okružní 0,00 618,32 618,32 208,76 100,00 2,9619

MŠ Petřvaldská 0,00 846,54 846,54 680,87 100,00 1,2433

MŠ Přímá 0,00 640,84 640,84 242,27 100,00 2,6451

MŠ Puškinova 0,00 512,72 512,72 404,45 100,00 1,2677

MŠ Radniční 0,00 723,64 723,64 339,58 100,00 2,1310

MŠ Sukova 0,00 489,89 489,89 339,58 100,00 1,4426

MŠ Švabinského 0,00 611,49 611,49 208,94 100,00 2,9266

MŠ U Jeslí 0,00 468,56 468,56 347,94 100,00 1,3467

MŚ U kamarádů 0,00 593,67 593,67 210,87 100,00 2,8153

MŠ U Stromovky 0,00 137,78 137,78 206,67 100,00 0,6667

MŠ U Topolů 0,00 446,64 446,64 276,14 100,00 1,6174

42 781,00 68 926,28 69 044,56 60 192,67 100,17 1,1471Celkem

z toho:

Příloha č. 9



Položka 4122 - Příjem z neinvestičních přijatých transferů od krajů 

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet                      

r. 2018

Upravený 

rozpočet  VII.                   

r. 2018

Skutečnost                

r. 2018

Skutečnost                

r. 2017
% plnění

  Index         

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl.3 sl.4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Projekt "Podpora inkluze v Moravskoslezském 

kraji" ZŠ Kpt. Jasioka
0,00 329,85 329,85 218,24 100,00 1,5114

Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách" z toho:
0,00 2 125,96 2 125,93 804,43 100,00 2,6428

   MŠ U Jeslí 0,00 234,91 234,90 118,67 100,00 1,9794

   MŠ Lípová 0,00 53,73 53,72 45,65 99,98 1,1768

   MŠ Moravská 0,00 89,52 89,52 0,00 100,00 -

   MŠ Petřvaldská 0,00 88,68 88,68 98,79 100,00 0,8977

   MŠ Okružní 0,00 210,66 210,66 113,20 100,00 1,8610

   ZŠ M. Pujmanové 0,00 300,76 300,75 72,92 100,00 4,1244

   ZŠ F. Hrubína 0,00 54,64 54,64 33,56 100,00 1,6281

   ZŠ Gen. Svobody 0,00 250,52 250,52 119,16 100,00 2,1024

   ZŠ Školní 0,00 420,62 420,62 124,66 100,00 3,3741

   ZŠ Jarošova 0,00 421,92 421,92 77,82 100,00 5,4217

Projekt - "Regionální funkce knihoven" (MK) 0,00 1 010,00 1 010,00 975,00 100,00 1,0359

Centrum drogové pomoci (SSmH) 0,00 500,00 500,00 426,40 100,00 1,1726

Projekt - "VOX ORGANI Mezinárodní varhanní 

festival"  (MKS)
0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 -

Havířovské slavnosti (MKS) 0,00 450,00 450,00 150,00 100,00 3,0000

Financování běžných výdajů souvisejícící                        

s poskyt.sociálních služeb (SSmH)
0,00 11 765,00 11 765,00 9 843,00 100,00 1,1953

Financování běžných výdajů souvisejícící                            

s poskyt.sociálních služeb (DSH)
0,00 31 451,00 31 451,00 21 058,00 100,00 1,4935

Financování běžných výdajů souvisejícící                             

s poskyt.sociálních služeb (SANTÉ)
0,00 10 559,00 10 559,00 7 828,00 100,00 1,3489

CELKEM 0,00 58 190,81 58 190,78 41 453,07 100,00 1,4038

Účel transferu

Příloha č. 10



Příjmy podle organizačních jednotek
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.             

r. 2018                         

Skutečnost        

1 - 12/2018

Skutečnost        

1 - 12/2017
% plnění

Index                

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

1 956 944,00 2 338 418,76 2 266 453,62 2 035 802,80 96,92 1,1133

1 343 909,00 1 512 280,31 1 574 526,70 1 438 888,98 104,12 1,0943

1 12 000,00 12 211,80 12 787,36 12 467,91 104,71 1,0256

2 100,00 245,44 401,12 637,46 163,43 0,6292

3 111,00 521,73 721,68 862,20 138,32 0,8370

4 32,00 999,50 3 411,55 55,18 341,33 61,8258

5 3 500,00 3 510,00 2 917,07 4 146,80 83,11 0,7035

6 73 579,00 77 850,52 78 036,76 99 469,87 100,24 0,7845

7 850,00 854,00 844,88 766,31 98,93 1,1025

8 8 885,00 8 988,69 10 506,03 13 611,07 116,88 0,7719

9 0,00 0,00 0,00 17 140,84 0,00 -

10 0,00 0,00 5 966,77 40,43 - 147,5827

12 330,00 1 708,81 2 152,42 1 167,39 125,96 1,8438

1 857 557,00 2 219 603,19 2 135 326,36 1 871 515,00 96,20 1,1410

1 244 522,00 1 393 464,74 1 443 399,44 1 274 601,18 103,58 1,1324

14 0,00 11 815,08 13 215,02 12 305,11 111,85 1,0739

17 0,00 110,00 166,60 1 617,23 151,45 0,1030

* Pozn.   1. 1. 2018 došlo ke zrušení Odboru správy a rozvoje majetku a jeho dřívější oddělení byla rozdělena mezi Odbor územního rozvoje, Ekonomický odbor 

a Odbor kancelář primátora.

Organizační jednotky

Příjmy organizačních jednotek celkem 

Odbor životního prostředí

Odbor školství a kultury

Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních 

položek

Odbor vnitra a živnostenský  úřad 

Správní odbor

Odbor organizační

Odbor sociálních věcí

Ekonomický odbor

Odbor kancelář primátora

Odbor komunálních služeb

Odbor správy a rozvoje majetku *

Městská policie

Odbor územního rozvoje

Příspěvky a dotace organizacím

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Stavební a silniční správní úřad

13
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Provozní přebytek, provozní přebytek snížený o splátky jistin úvěrů
(v tis. Kč)

Ukazatel

Schválený 

rozpočet       

r. 2018

Upravený 

rozpočet VII.       

r. 2018

Skutečnost            

r. 2018

Skutečnost            

r. 2017

Skutečnost            

r. 2016

Daňové příjmy 1 1 051 641,00 1 103 816,40 1 152 771,08 1 077 648,22 999 817,77

Nedaňové příjmy 2 26 143,00 54 161,73 67 204,21 53 625,65 43 426,62

Běžné transfery (dotace) 3 201 970,00 286 883,04 287 017,09 276 937,56 225 793,26

Běžné příjmy (ř.1 + ř.2 + ř.3) 4 1 279 754,00 1 444 861,17 1 269 037,65 1 269 037,65 1 269 037,65

Běžné výdaje 5 1 029 183,00 1 223 849,33 1 146 755,17 1 177 490,30 927 969,02

Provozní přebytek (ř.4 - ř.5) 6 +250 571,00 +221 011,84 +122 282,48 +91 547,35 +341 068,63

Splátky jistin úvěrů 7 105 000,00 105 000,00 105 000,00 94 334,40 498 194,74

Provozní přebytek - splátky jistin úvěrů (ř.6 - ř.7) 8 +145 571,00 +116 011,84 +17 282,48 -2 787,05 -157 126,11

Příloha č. 12



Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2018 

Upravený 

rozpočet VII              

r. 2018

Skutečnost        

1-12/2018

Skutečnost        

1-12/2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

3 350,00 2 277,60 2 217,92 0,00 97,38 -

z toho: 3 100,00 2 277,60 2 217,92 0,00 97,38 -

404 595,00 430 727,22 321 436,81 217 253,23 74,63 1,4795

z toho: 400 459,00 405 264,50 300 607,36 211 747,55 74,18 1,4196

1 166,00 18 040,12 13 972,67 3 304,31 77,45 4,2286

1 460,00 7 095,60 6 530,71 2 201,37 92,04 2,9667

1 510,00 327,00 326,07 0,00 99,72 -

1 400,00 2 270,00 2 245,48 192,04 98,92 11,6928

500,00 50,00 48,48 0,00 96,96 -

0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 -

0,00 21 200,00 21 200,00 0,00 100,00 -

Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,00 0,00 0,00 495,14 0,00 -

500,00 500,00 377,16 989,44 75,43 0,3812

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 749,00 17 811,32 17 811,32 8 436,00 100,00 2,1113

z toho: 749,00 4 552,75 4 552,75 5 716,00 100,00 0,7965

MŠ 379,00 379,00 379,00 166,00 100,00 2,2831
ZŠ 370,00 1 823,75 1 823,75 350,00 100,00 5,2107
DSH 0,00 1 500,00 1 500,00 5 200,00 100,00 0,2885
SANTÉ 0,00 850,00 850,00 0,00 100,00 -

0,00 6 258,57 6 258,57 0,00 100,00 -

z toho: ZŠ 0,00 3 291,72 3 291,72 0,00 100,00 -
SSmH 0,00 2 966,85 2 966,85 0,00 100,00 -

3 000,00 7 000,00 7 000,00 2 720,00 100,00 2,5735

0,00 9 275,01 9 275,01 3 235,98 100,00 2,8662

100,00 101,00 101,00 26,00 100,00 3,8846

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

414 694,00 484 712,15 375 213,18 230 627,83 77,41 1,6269

Nadlimitní věcná břemena

Investiční transfery spolkům

Výdaje podle charakteru

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Pozemky

Programové vybavení 

Budovy, haly, stavby, projektová dokumentace 

Stroje, přístroje a zařízení

Dopravní prostředky

Výpočetní technika

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjekům

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (investiční 

příspěvek)

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

(průtokové dotace)

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím

z toho:

Ostatní kapitálové výdaje

Výdaje investičního charakteru celkem
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Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2018 

Upravený 

rozpočet VII              

r. 2018

Skutečnost        

1-12/2018

Skutečnost        

1-12/2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Výdaje podle charakteru

198 724,00 201 501,92 198 678,92 184 266,35 98,60 1,0782

z toho: 198 494,00 201 161,92 198 370,40 184 013,43 98,61 1,0780

z toho: platy zaměstnanců včetně MP 183 234,00 190 318,50 187 986,56 170 000,70 98,77 1,1058
veřejně prospěšné práce 15 260,00 10 843,42 10 383,84 14 012,73 95,76 0,7410

230,00 340,00 308,52 252,92 90,74 1,2198

9 812,00 13 762,80 12 259,16 9 699,07 89,07 1,2640

z toho: 2 702,00 6 677,80 6 299,70 3 913,18 94,34 1,6099
z toho: zastupitelstva obcí 1 010,00 1 010,00 821,54 776,46 81,34 1,0581

7 110,00 6 737,00 5 959,46 5 785,89 88,46 1,0300

0,00 348,00 0,00 0,00 - 0,0000

70 654,00 72 153,50 70 796,93 65 438,73 98,12 1,0819

624,00 619,00 170,25 748,05 27,50 0,2276

350,00 349,00 275,69 130,39 78,99 2,1143

0,00 57,60 57,50 0,00 99,83 -

15 948,00 22 424,83 20 735,68 11 883,36 92,47 1,7449

112,00 112,00 106,47 474,99 95,06 0,2242

19 089,00 16 442,50 15 327,39 15 229,91 93,22 1,0064

207 434,00 213 925,44 199 733,49 193 172,50 93,37 1,0340

75 277,00 133 501,13 115 212,11 273 081,43 86,30 0,4219

z toho: 70 952,00 127 693,96 110 674,54 270 502,85 86,67 0,4091

0,00 99,00 0,00 0,00 - 0,0000

72 334,00 80 099,30 79 722,67 72 592,62 99,53 1,0982

z toho: 70 652,00 78 199,00 78 198,12 71 107,67 100,00 1,0997

0,00 7 336,00 7 332,64 7 383,63 99,95 0,9931

Platy

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Nákup vody, paliv a energie

Ostatní platy

Ostatní platby za provedenou práci

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Odměny za užití duševního vlastnictví

Nákup materiálu

Úroky a ostatní finanční výdaje

Ostatní osobní výdaje

Podlimitní věcná břemena

Podlimitní technické zhodnocení

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné 

dary

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Nákup služeb 

Ostatní nákupy

Opravy a udržování

Poskytnuté zálohy, jistiny, zákury a vládní úvěry

Odchodné

Výdaje na dopravní územní obslužnost

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
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Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2018 

Upravený 

rozpočet VII              

r. 2018

Skutečnost        

1-12/2018

Skutečnost        

1-12/2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Výdaje podle charakteru

365,00 27 245,31 27 207,77 24 679,67 99,86 1,1024

z toho: 135,00 25 867,80 25 854,50 22 752,80 99,95 1,1363

0,00 557,00 557,00 422,00 100,00 1,3199

0,00 682,40 667,40 971,99 97,80 0,6866

230,00 138,11 128,87 532,88 93,31 0,2418

3 478,00 3 468,30 3 368,47 2 862,87 97,12 1,1766

259 854,00 352 695,78 352 480,44 304 532,47 99,94 1,1574

259 344,00 265 141,17 265 141,17 241 654,09 100,00 1,0972

z toho: MŠ 23 021,00 23 418,75 23 418,75 22 563,44 100,00 1,0379

ZŠ 55 496,00 58 976,60 58 976,60 58 058,10 100,00 1,0158

ASTERIX 2 857,00 2 971,89 2 971,89 2 707,40 100,00 1,0977

MK 22 160,00 22 160,00 22 160,00 19 633,48 100,00 1,1287

MKS 39 220,00 40 814,81 40 814,81 39 686,24 100,00 1,0284

DSH 27 000,00 25 500,00 25 500,00 22 947,06 100,00 1,1113

SSmH 44 831,00 44 831,00 44 831,00 32 216,27 100,00 1,3916

SSRZ 35 310,00 37 010,67 37 010,67 33 898,80 100,00 1,0918

SANTÉ 9 449,00 9 457,45 9 457,45 9 943,30 100,00 0,9511

0,00 83 856,81 83 856,75 59 549,64 100,00 1,4082

z toho: MŠ 0,00 11 057,48 11 057,46 7 882,67 100,00 1,4028

ZŠ 0,00 17 179,56 17 179,52 11 236,57 100,00 1,5289

MK 0,00 1 010,00 1 010,00 975,00 100,00 1,0359

DSH 0,00 31 451,00 31 451,00 21 058,00 100,00 1,4935

MKS 0,00 250,00 250,00 300,00 100,00 0,8333

SANTÉ 0,00 10 559,00 10 559,00 7 828,00 100,00 1,3489

SSmH 0,00 12 349,77 12 349,77 10 269,40 100,00 1,2026

510,00 3 697,80 3 482,52 3 328,74 94,18 1,0462

280,00 407,00 406,65 650,00 99,91 0,6256

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové 

transfery)

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Neinvestiční transfery spolkům

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

z toho:

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Převody vlastním fondům

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
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Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2018 

Upravený 

rozpočet VII              

r. 2018

Skutečnost        

1-12/2018

Skutečnost        

1-12/2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Výdaje podle charakteru

-4 820,00 53,26 28 286,07 6 127,82 53 109,41 4,6160

z toho: -4 940,00 -4 819,50 23 488,31 3 350,14 - 7,0111

640,00 1 125,50 1 081,26 1 062,60 96,07 1,0176

z toho: 600,00 1 114,50 1 072,09 1 057,63 96,19 1,0137

3 312,00 5 385,50 5 129,65 3 452,84 95,25 1,4856

z toho: 142,00 152,00 152,00 140,00 100,00 1,0857

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -

0,00 8 367,88 8 367,88 0,00 100,00 -

95 716,00 62 716,79 18,08 1,00 0,03 18,0800

1 029 183,00 1 223 849,34 1 146 755,17 1 177 490,30 93,70 0,9739

1 443 877,00 1 708 561,49 1 521 968,35 1 408 118,13 89,08 1,0809V Ý D A J E  celkem

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Náhrady placené obyvatelstvu

Náhrady mezd v době nemoci

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Výdaje neinvestičního provozního charakteru celkem

Ostatní neinvestiční výdaje

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Dary obyvatelstvu

Neinvestiční půjčené prostředky zřízených příspěvkovým organizacím
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                Odvětvové třídění výdajů 

                        (po konsolidaci)

Schválený 

rozpočet           

r. 2018            

Upravený 

rozpočet VII.    

r. 2018              

Skutečnost     

r. 2018                                                                                                                                                                                                                                      

Skutečnost     

r. 2017                       

% plnění        

sl. 3 : sl. 2

Rozdíl         

2018 - 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 5 450,00 5 581,24 5 580,39 4 760,32 99,98 +820,07

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 182 165,00 220 683,62 199 523,09 200 927,95 90,41 -1 404,86

Služby pro obyvatelstvo 743 453,00 892 040,65 780 556,98 753 234,59 87,50 +27 322,39

Sociální věci a politika zaměstnanosti 128 464,00 181 611,80 170 979,09 148 294,17 94,15 +22 684,92

Bezpečnost státu a právní ochrana 86 434,00 92 934,90 91 519,13 79 326,09 98,48 +12 193,04

Všeobecná veřejná správa a služby 297 911,00 315 709,27 273 809,67 221 575,01 86,73 +52 234,66

89,08 +113 850,22

Výdaje podle odvětvového členění

Výdaje celkem 1 443 877,00 1 708 561,48 1 521 968,35 1 408 118,13

Příloha č. 14



Čerpání výdajů OŠK na opravy a investice za období 01-12/2018 (v tis.Kč)

5171/ 3111  - opravy a udržování

číslo 

stavby
specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost                         

1-12/2018

17048 MŠ U Školy
rekonstrukce a opravy nosných 

konstrukcí
3111 0,00 750,00 701

18001 MŠ Kosmonautů výměna oken 3111 0,00 1 500,00 1 450

18002 MŠ Na Nábřeží opravy sociálních uzlů 3111 0,00 1 350,00 1 296

18003 MŠ Občanská výměna elektroinstalace 3111 0,00 1 200,00 1 088

18040 MŠ "U kamarádů"- 

Čelakovského

opravy asfaltových ploch v 

zahradě 
3111 0,00 440,00 0

MŠ havarijní opravy 3111 6 500,00 1 022,00 409

6 500,00 6 262,00 4 943

5171/ 3113 - opravy a udržování

číslo 

stavby
specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost                             

1-12/2018

18004 ZŠ Gen.Svobody oprava zázemí tělocvičny 3113 0,00 930,00 896

ZŠ havarijní opravy 3113 2 000,00 750,00 544

2 000,00 1 680,00 1 441

5171/ 3121 - opravy a udržování

číslo 

stavby
                            školská zařízení specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost                            

1-12/2018

Dakol Moravská havarijní opravy 3121 50,00 50,00 6

50,00 50,00 6

školská zařízení

Celkem MŠ

školská zařízení

Celkem ZŠ

Celkem SŠ DAKOL a VOŠ DAKOL
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číslo 

stavby
                            školská zařízení specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost                               

1-12/2018

18005

SVČ 

Asterix Pstruží oprava venkovní terasy
3233 0,00 730,00 729

SVČ 

Asterix

Na Nábřeží, 

M.Kudeříkové,        

Pstruží

havarijní opravy 3233 800,00 70,00 51

800,00 800,00 780

5171/ 3326, 3639 - opravy a udržování

číslo 

stavby
                            školská zařízení specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost                          

1-12/2018

17016 VŠ V. Nezvala opravy plochých střech 3639 0,00 870,00 748

VŠ V. Nezvala havarijní opravy 3639 1 550,00 680,00 0

opravy uměleckých děl a 

kultuních památek 3326 200,00 200,00 77

1 750,00 1 750,00 824

11 100,00 10 542,00 7 994

Celkem volný čas dětí a mládeže

Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního a 

historického povědomí

Celkem ostatní 

celkem 5171

5171/3233 - opravy a udržování
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6121/ 3111 - investice - budovy, haly a stavby

číslo 

stavby
specifikace investice §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost                             

1-12/2018

17009 MŠ Radniční

rekonstrukce fasády 

(vč.zateplení)
3111 0,00 2 500,00 2 152

17048 MŠ U Školy

rekonstrukce a opravy nosných 

konstrukcí
3111 0,00 750,00 602

MŠ 3111 4 000,00 0,00 0

4 000,00 3 250,00 2 754

6121/ 3113 - investice - budovy, haly a stavby

číslo 

stavby
specifikace investice §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost                         

1-12/2018

18004 ZŠ Gen.Svobody
oprava zázemí tělocvičny - 

investiční část
3113 0,00 320,00 316

0,00 320,00 316

celkem  6121 4 000,00 3 570,00 3 070

školská zařízení

Celkem MŠ 

školská zařízení

Celkem ZŠ 
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6122/3326 - investice - stroje, přístroje  a zařízení

číslo 

stavby
specifikace investice §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost                             

1-12/2018

stavba "Betlémský chlév" 3326 160,00 160,00 0

160,00 160,00 0

celkem  6122 160,00 160,00 0

11 100,00 10 542,00 7 994

4 160,00 3 730,00 3 070

15 260,00 14 272,00 11 064

celkem investice

celkem

celkem opravy a udržování

školská zařízení

Celkem pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí

Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního a 

historického povědomí

Příloha č. 15



Čerpání rozpočtu OÚR 2018 dle odvětvového členění výdajů 

(v tis. Kč)

§ Popis § SR 2018
UR VII./ 

2018

Skutečnost 

1-12/2018

2212 Silnice 0,00 2 975,00 2 945,90

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 21 600,00 47 360,00 40 387,32

2321 Odvádění, čištění odpadních vod, nakládání s kaly 28 900,00 26 875,00 14 096,82

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3 800,00 6 987,00 5 878,47

3111 Předškolní zařízení 1 200,00 22 452,00 19 848,84

3113 Základní školy 76 900,00 78 772,00 77 129,22

3392 Zájmová činnost v kultuře 4 200,00 905,00 832,49

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 24 600,00 48 942,00 14 341,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000,00 250,00 229,28

3612 Bytové hospodářství 119 609,00 128 529,00 114 770,18

3613 Nebytové hospodářství 39 000,00 49 810,00 8 040,45

3632 Pohřebnictví 28 200,00 53 030,00 51 984,11

3635 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 610,00 769,24 304,44

3639 Územní plánování 50,00 50,00 0,00

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje 32 540,00 5 127,00 4 352,71

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 400,00 65,00 65,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 1 612,50 0,00

4357 Domovy 15 000,00 6 700,00 2 219,98

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 500,00 0,00 0,00

Celkem 401 109,00 481 210,74 357 426,21
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Čerpání rozpočtu OÚR 2018 dle druhového členění výdajů 

(v tis.Kč)

Pol Popis položky SR 2018
UR VII./  

2018

Skutečnost 

1-12/2018

5137 DDHM 0,00 3 442,00 2 668,44

5154 Elektrická energie 0,00 210,00 205,88

5166 Konzultační, poradenské a právní služby  OÚP 600,00 759,24 304,44

5169 Nákup ostatních služeb 260,00 4 067,00 2 056,07

5171 Opravy a udržování 20 000,00 77 634,00 63 400,12

5172 Programové vybavení 0,00 25,00 0,00

6121 Budovy, haly a stavby 379 749,00 381 649,50 277 510,32

6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 13 424,00 11 280,94

6901 Rezervy kapitálových výdajů 500,00 0,00 0,00

Celkem 401 109,00 481 210,74 357 426,21
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Čerpání rozpočtu OÚR 2018 dle akcí (v tis.Kč)

č.st. Akce SR 2018
UR VII./      

2018

Skutečnost 

1-12/2018

- Pozastávky, ostatní výdaje, stavby bez čísla 9 200,00 0,00 0,00

- Územní plánování 660,00 819,24 304,44

- Neplánované investice 5 000,00 472,00 0,00

3026 Areál volného času - 1. etapa- zóna pod letním kinem 3 000,00 250,00 229,28

4002 Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - 3. etapa 3 200,00 2 230,00 1 700,14

5004
Cyklostezka Havířov-Těrlická přehrada - úsek 17.list. - lesopark -2. et-, 

lesopark - Na Osinách 3 et. 0,00 10 555,00 8 301,53

5042 Chodník MK Selská - 1. etapa 10 200,00 11 240,00 9 979,81

6045 Odkanalizování částí města Havířov - Životice 0,00 25,00 24,55

7096 Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127, Havířov-Město 0,00 9 595,00 9 589,79

7097 Sanace obytného domu Na Nábřeží 129-133, Havířov-Město 14 500,00 17 000,00 16 918,72

7099 Sanace zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Suchá 0,00 1 820,00 1 815,00

7100 Sanace zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/4, Havířov-Šumbark 0,00 1 545,00 1 542,75

7101 Sanace zdrav. stř. na ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí 12 000,00 13 995,00 1 845,25

7102 Sanace zdrav. stř. na ul. Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí 19 000,00 24 450,00 1 845,25

8062 Sanace zdrav. stř. na ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí 8 000,00 8 000,00 992,20

9063 Regenerace ob.domu ul.17.listopadu 15, 17, 19, Havířov-Město 0,00 3 650,00 3 642,84

9069 Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7, Havířov-Město 11 410,00 12 410,00 11 136,12

9070 Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov-Podlesí 33 365,00 27 750,00 24 864,16

10024
Modernizace Městské sportovní haly Havířov - II. etapa, 2. část - bazén 

Delfínek 0,00 9 750,00 9 713,83

10064 Zóna Šumbark II Za Teslou, 4.etapa, Havířov-Šumbark 0,00 27,00 26,41

11020 Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku 28 200,00 53 030,00 51 984,11

11025 Oprava mostu M 19 Na Hliníkách 0,00 35,00 31,70

11027 Rekonstrukce lesoparku Stromovka - 1. etapa 0,00 65,00 65,00

12066 VÚH-šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 0,00 1 220,00 1 217,80

12080 Příjezdová komunikace ul.Nad Tratí, Dolní Suchá 0,00 25,00 4,71

13036 Sportovně rekreační areál Dolní Datyně - 2. etapa 0,00 42,00 0,00

13043 Rekonstrukce MK ul. U Nádraží 0,00 2 915,00 2 909,49

14026 Sanace obytného domu na ul. 17. listopadu 2 - 6, Havířov-Město 11 000,00 12 580,00 12 574,04

14027 Sanace ob. domu ul.17.listopadu 8-14, Havířov-Město 13 000,00 14 900,00 14 875,21

14029 Sanace obytného domu na ul. Mánesova 12 – 16, Havířov-Město 17 400,00 15 100,00 12 664,20

14030 Sanace ob.domu ul.Uzavřená 13, Havířov-Město 13 934,00 11 834,00 5 536,95

14040 Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark 55 200,00 50 219,00 50 084,51

15003
Sesuv svahu na ul. Svážná - terénní úpravy svahu na parc.č.2093/33. 

k.ú.Bludovice 0,00 3 210,00 2 782,35

15008 Přednádražní prostor Havířov 32 540,00 1 890,00 1 543,95

15027
Vytvoření přeshraničního ekomuzea ve městech Jastrzębie-Zdrój, Karviná a 

Havířov - lesopark Stromovka 1 400,00 0,00 0,00

15031 Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem 15 000,00 2 800,00 2 219,98

15032 Snižování spotřeby energie ZŠ Gen.Svobody, Havířov-Šumbark 0,00 890,00 888,13

15033 ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, oprava fasády a vstupního portálu 20 200,00 26 240,00 25 880,18

16025
Odkanalizování částí města Havířova - V.etapa

Lokalita ul. Fryštátská a okolí, Pr. Suchá 28 900,00 26 850,00 14 072,27

16028 Chodník ul. Frýdecká - II. etapa 0,00 48,00 0,00

16032 Chodník MK Selská - 2. etapa 0,00 10,00 8,30

16033 Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého 0,00 23,00 0,00

17017 Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 18 200,00 30 200,00 2 751,52

17018 Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město 0,00 5 321,00 5 200,48

17025 Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská 0,00 19 400,00 17 051,92

17026 Parkoviště na ul. Stavbařská 0,00 5 840,00 5 094,51

17028 Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí 5 000,00 516,00 388,93

17031 Rekonstrukce střechy SD RENETA 0,00 630,00 627,14

17032 Větrání kinosálu v KD Leoše Janáčka (MKS) 4 200,00 275,00 205,35

17034 Adventure golf, ul. Lázeňská 0,00 330,00 293,43

17035 Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché 2 900,00 6 527,00 5 868,47

17036 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové 3 400,00 4 660,00 231,23

17039 Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla MŠ Přímá, Havířov 0,00 874,00 872,35

17040 Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla MŠ Mládí, Havířov 0,00 978,00 976,63

17046 Spojovací chodník k VÚH Havířov 1 100,00 1 100,00 98,69

18008 Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov-Šumbark 0,00 460,00 10,00

18009 Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí 0,00 300,00 209,09

18010 Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí 0,00 350,00 274,96
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Čerpání rozpočtu OÚR 2018 dle akcí (v tis.Kč)

č.st. Akce SR 2018
UR VII./      

2018

Skutečnost 

1-12/2018

18011 Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov-Podlesí 0,00 350,00 153,18

18012 Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark 0,00 900,00 0,00

18013 Ledová plocha u VÚH Havířov 0,00 2 420,00 0,00

18014 Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město 0,00 450,00 287,49

18015
Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš.pracoviště U Školy, 

Havířov-Dolní Suchá 0,00 750,00 660,45

18016 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město 0,00 320,00 133,20

18020 Parkoviště za bytovým věžovým domem 0,00 9 500,00 8 977,71

18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové 0,00 500,00 276,39

18028 Rozdělení b.j.č.2, Nákupní 3, Havířov-Šumbark 0,00 108,00 107,69

18029 Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář 0,00 1 612,50 0,00

18034 Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 20, 22, 24, Havířov-Město 0,00 581,00 580,80

18035 Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 34 - 42, Havířov-Podlesí 0,00 800,00 534,82

18036 Sanace ob.domu ul.Dlouhá třída 81 C, D, Havířov-Podlesí 0,00 535,00 532,40

18037 Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV 0,00 3 900,00 0,00

18038 Sanace ob. domu ul. Mánesova 44, 46, 48, Havířov – Město 0,00 545,00 544,50

18057 Sanace ob.domu ul.1. máje 2, Havířov-Město 0,00 669,00 667,92

Celkem 401 109,00 481 210,74 357 426,21
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Čerpání výdajové části OJ 10 - "Ostatní dotace a dary" - r. 2018 (v tis. Kč)

Schválený Upravený 

rozpočet rozpočet VII.

r. 2018 r. 2018

Subjekty z mimosportovní sféry celkem 

(bez vybraných níže uvedených)
10 300,00 5 246,40 5 091,44 2 430,32 97,05 2,0950

Subjekty ze sportovní sféry celkem 

(bez vybraných níže uvedených)
29 000,00 6 110,00 4 725,32 6 165,47 77,34 0,7664

BK Havířov 0,00 974,00 974,00 827,97 100,00 1,1764

Florbal Havířov 0,00 720,00 720,00 700,00 100,00 1,0286

HC Havířov 2010, s.r.o. - muži 0,00 6 500,00 6 500,00 6 300,00 100,00 1,0317

HC AZ Havířov 2010, o.s. - mládež 0,00 4 500,00 4 500,00 4 000,00 100,00 1,1250

Maniak aerobik Havířov, z.s. 0,00 750,00 750,00 550,00 100,00 1,3636

Městský fotbalový klub Havířov 0,00 3 180,00 3 180,00 3 010,00 100,00 1,0565

Plavecký klub Havířov z.s. 0,00 550,00 550,00 500,00 100,00 1,1000

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek 0,00 450,00 450,00 400,00 100,00 1,1250

SK Baník Havířov - stolní tenis 0,00 1 320,00 1 320,00 1 220,00 100,00 1,0820

SKST - Sportovní centrum talentované mládeže 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 0,0000

SK Baník Havířov - vzpírání 0,00 770,00 770,00 720,00 100,00 1,0694

Tennis Hill Havířov z.s. 0,00 430,00 430,00 400,00 100,00 1,0750

Tenisový klub Havířov 0,00 700,00 700,00 700,00 100,00 1,0000

TJ Slovan Havířov 0,00 770,00 770,00 700,00 100,00 1,1000

TJ Slovan Havířov - Rekonstrukce fotbalového areálu 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 100,00 0,0000

TJ Start Havířov 0,00 977,00 977,00 980,00 100,00 0,9969

Sbor dobrovolných hasičů - soutěž mladých hasičů 0,00 170,00 170,00 150,00 100,00 1,1333

SŠ a ZŠ, Havířov-Šumbark - na provoz krytého bazénu  

v Havířově-Šumbarku, na zajištění plavání ZŠ a veřejnosti
0,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 100,00 1,0000

Klub přátel školy Havířov-Pr.Suchá - Miss Reneta 0,00 450,00 450,00 450,00 100,00 1,0000

DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. 0,00 363,00 363,00 332,00 100,00 1,0934

Armáda spásy Havířov - Azylový dům pro muže, … 0,00 1 242,00 1 242,00 1 175,60 100,00 1,0565

Dobrovolnické centrum ADRA 0,00 300,00 300,00 250,00 100,00 1,2000

MSK - Podpora sociálních služeb - azylové domy 2 000,00 1 922,00 1 922,00 1 922,00 100,00 1,0000

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná - 

Senior doprava 
0,00 345,80 345,80 358,30 100,00 0,9651

Hasičský záchranný sbor - investiční dotace 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 1,0000

Nemocnice s poliklinikou 3 000,00 7 000,00 7 000,00 2 970,00 100,00 2,3569

Sanatorium Kochova s.r.o. - Modernizace sociálních 

zařízení a vybavení zázemí sanatoria
0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,0000

Mikroregion Žermanické a Těrlické prehrady - PD na 

stavbu cyklostezky 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,0000

Rezerva k rozdělení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Celkem 44 300,00 70 040,20 68 500,56 40 461,66 97,80 1,6930

Mimosportovní sféra 

Sportovní sféra 

Oblast poskytovaných dotací a darů
Skutečnost                    

r. 2018

Skutečnost                 

r. 2017

% plnění                         

r. 2018

Index 

2018:2017

Pozn.: ve sloupečcích Skutečnost nejsou započteny vratky dotace realizované v roce nasledujícím po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace
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Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)
(v tis. Kč)

Obec
Příspěvkové 

organizace
Celkem Obec

Příspěvkové 

organizace
Celkem Obec

Příspěvkové 

organizace
Celkem

1 Počet obyvatel obce 73 050 73 050 74 495 74 495 0,9806 0,9806

2 Příjem celkem (po konsolidaci) 1 343 909,00 0,00 1 343 909,00 1 438 888,98 0,00 1 438 888,98 0,9340 0,0000 0,9340

3 Úroky 104,73 0,00 104,73 469,18 0,00 469,18 0,2232 0,0000 0,2232

4
Uhrazené splátky dluhopisů a 

půjčených prostředků
105 000,00 0,00 105 000,00 94 335,00 0,00 94 335,00 1,1131 0,0000 1,1131

5 Dluhová služba celkem 105 104,73 0,00 105 104,73 94 804,18 0,00 94 804,18 1,1087 0,0000 1,1087

6 Ukazatel Dluhové služby (v %) 7,82 0,00 7,82 6,59 0,00 6,59 3,0969 0,0000 3,0969

7 Aktiva celkem 8 590 318,61 3 350 156,23 11 940 474,84 8 356 854,68 3 172 959,50 11 529 814,18 1,0279 1,0558 1,0356

8 Cizí zdroje 838 549,51 171 806,68 1 010 356,19 921 386,31 143 748,60 1 065 134,91 0,9101 1,1952 0,9486

9 Stav na bankovních účtech celkem 555 765,26 144 040,47 699 805,73 589 920,01 141 860,15 731 780,16 0,9421 1,0154 0,9563

10 Úvěry a komunální obligace 346 669,69 0,00 346 669,69 451 669,69 0,00 451 669,69 0,7675 0,0000 0,7675

11 Přijaté NFV a ostatní dluhy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12 Zadluženost celkem 346 669,69 0,00 346 669,69 451 669,69 0,00 451 669,69 0,7675 0,0000 0,7675

13
Podíl cizích zdrojů k celkovým 

aktivům (v %)
9,76 5,13 8,46 11,03 4,53 9,24 0,8025 1,0316 0,8260

14
Podíl zadluženosti na cizích 

zdrojích (v %)
41,34 0,00 34,31 49,02 0,00 42,40 0,9567 0,0000 0,9347

15 8-leté saldo 52 558,35 0,00 +39 214,04 30 770,85 0,00 +39 214,04 1,7081 0,0000 ̶-

16 Oběžná aktiva 952 759,35 224 557,95 1 177 317,30 919 436,84 200 314,57 1 119 751,41 1,0362 1,1210 1,0514

17 Krátkodobé závazky 444 200,46 144 056,49 588 256,95 447 428,05 125 491,03 572 919,08 0,9928 1,1479 1,0268

18 Celková likvidita 2,14 1,56 2,00 2,05 1,60 1,95 1,2278 0,9527 1,1688

Poznámka: CZ - cizí zdroje, PNFV - přijaté návratné finanční výpomoci, NFV - návratné finanční výpomoci

Řádek 15 (8-leté saldo) představuje ve sloupci Obec saldo za daný rok a ve sloupci Celkem součet výsledků za posledních 8 let.

Index 2018 : 2017rok 2018 rok 2017
Číslo řádku 

(viz vzor 

tabulky SIMU)

Ukazatel
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Schválený rozpočet                  

r. 2018                          

(tis. Kč)

Upravený 

rozpočet VII.                                  

r. 2018                       

(tis. Kč)

 Skutečnost  1-12/2018         

účetně zapojeno        

(Kč)

Skutečnost 1-12/2018    

fyzicky převedeno          

(Kč)

% plnění

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2

EO 27 000,00 27 000,00 27 000 000,00 27 000 000,00 100,00

OÚR - oddělení investic 60 000,00 106 822,50 88 468 321,87 70 097 311,11 82,82

ORG 0,00 1 713,53 1 713 530,00 1 713 530,00 100,00

OKS 0,00 5 688,00 5 683 300,00 5 683 300,00 99,92

OJ 10 - Ostatní dotace a dary 4 780,00 4 780,00 4 777 200,00 4 780 000,00 99,94

OJ 10 - MŠ Přímá 0,00 72,00 72 000,00 0,00 100,00

OJ 10 - ZŠ M. Pujmanové 0,00 12,06 12 058,00 12 058,00 99,98

MP 0,00 228,00 227 999,84 0,00 100,00

KP 0,00 1 443,90 1 443 895,00 1 443 895,00 100,00

KP - oddělení strategického rozvoje 0,00 1 728,75 618 736,33 618 736,33 35,79

91 780,00 149 488,74 130 017 041,04 111 348 830,44 86,97

FRHA OKS 3 740,00 7 466,00 7 455 466,52 6 908 074,49 99,86

3 740,00 7 466,00 7 455 466,52 6 908 074,49 99,86

FŽP OŽP  220,00 220,00 199 748,44 199 748,44 90,79

220,00 220,00 199 748,44 199 748,44 90,79

OÚR - oddělení investic  158 609,00  174 959,00 122 810 628,55 113 112 829,93 70,19

EO  62 083,00  62 083,00 62 082 437,34 62 079 198,88 100,00

220 692,00 237 042,00 184 893 065,89 175 192 028,81 78,00

MP 300,00 1 446,25 1 414 805,00 1 391 290,00 97,83

KP 0,00 75,00 65 243,00 65 243,00 86,99

OJ 10 - MŠ Petřvaldská 0,00 26,70 26 700,00 26 700,00 100,00

OJ 10 - SSRZ 0,00 28,84 28 840,00 0,00 100,00

FB celkem - ÚZ 113 300,00 1 576,79 1 535 588,00 1 483 233,00 97,39

OJ 10 - Ostatní dotace a dary  20 000,00  45 740,20 45 604 325,00 45 630 300,00 99,70

OÚR - oddělení investic  12 000,00  22 050,00 9 713 831,60 9 713 831,60 44,05

FVPA celkem - ÚZ 115 32 000,00 67 790,20 55 318 156,60 55 344 131,60 81,60

348 732,00 463 583,73 379 419 066,49 350 476 046,78 81,84

Zapojení účelových fondů do výdajů a financování r. 2018

Účelové 

fondy
Organizační jednotka

FRR celkem - ÚZ 010

FB 

FRHA celkem - ÚZ 110

FRR

FONDY celkem

FŽP celkem - ÚZ 111

FNB celkem - ÚZ 114

FNB

FVPA

Příloha č. 19



Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet VII.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-12/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 80 023,00 105 253,14 105 253 143,73

Převod výsledku hospodaření r. 2017 ze ZBÚ +111 213,00 +154 343,77 + 154 343 772,75

Převod na FRR na základě vypořádání r. 2017 0,00 +13 884,58 + 13 884 576,62

Převod z FRR na základě vypořádání r. 2017 0,00 -675,55 - 675 553,71

Příjmy FRR + 15,00 + 215,23 + 484 115,54

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 15,00 15,00 283 886,17

           vypořádání se SR 0,00 200,23 200 229,37

Zapojení FRR do výdajů a financování - 91 780,00 - 149 488,74 - 111 348 830,44

z toho: EO 27 000,00 27 000,00 27 000 000,00

           OÚR - oddělení investic 60 000,00 106 822,50 70 097 311,11

           ORG 0,00 1 713,53 1 713 530,00

           OKS 0,00 5 688,00 5 683 300,00

           OJ 10 "Ostatní dotace a dary" 4 780,00 4 780,00 4 780 000,00

           OJ 10 - MŠ Přímá 0,00 72,00 0,00

           OJ 10 - ZŠ M. Pujmanové 0,00 12,06 12 058,00

           MP 0,00 228,00 0,00

           KP 0,00 1 443,90 1 443 895,00

           KP - oddělení strategického rozvoje 0,00 1 728,75 618 736,33

Konečný stav k 31.12.2018 99 471,00 123 532,43 161 941 224,49

Změna stavu účtu FRR -19 448,00 -18 279,29 -56 688 080,76

Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet VII.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-12/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 25 717,00 26 516,93 26 516 932,82

Převod z FRHA na základě vypořádání r. 2017 0,00 -794,38 - 794 377,11

Příjmy FRHA + 2,00 + 11 242,16 + 11 242 915,11

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 2,00 2,00 2 753,40

           dividendy 0,00 11 240,16 11 240 161,71

Zapojení FRHA do výdajů -3 740,00 -7 466,00 -6 908 074,49

z toho: OKS 3 740,00 7 466,00 6 908 074,49

Konečný stav k 31.12.2018 21 979,00 29 498,71 30 057 396,33

Změna stavu účtu FRHA +3 738,00 -2 981,78 -3 540 463,51

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

               prostředků na účtu FRR                

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                    prostředků na účtu FRHA                       

Příloha č. 20



Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet VII.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-12/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 821,00 887,98 887 979,87

Převod na FŽP na základě vypořádání r. 2017 0,00 +58,43 +58 431,90

Příjmy FŽP 0,00 + 145,44 + 145 520,44

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 84,44

           položka 1334 0,00 82,84 82 842,00

           položka 1335 0,00 1,30 1 293,00

           položka 2212 0,00 61,30 61 301,00

Zapojení FŽP do výdajů - 220,00 - 220,00 - 199 748,44

z toho: OŽP  220,00  220,00 199 748,44

Konečný stav k 31.12.2018 601,00 871,85 892 183,77

Změna stavu účtu FŽP +220,00 +16,13 -4 203,90

Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet VII.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-12/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 130 436,00 162 505,76 162 505 763,23

Převod z FNB na základě vypořádání r. 2017 0,00 -10 927,98 - 10 927 982,31

Příjmy FNB + 137 081,00 + 138 042,26 + 120 320 636,43

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 10,00 10,00 12 214,96

           daň z příjmů PO z HČ za rok 2017 21 336,00 22 297,26 22 297 260,00

           zálohy na HV z HČ za rok 2018 po zdanění 89 000,00 89 000,00 89 000 000,00

           doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2017 3 959,00 3 959,00 3 959 000,00

           dotace "Sanace obytných domů" 22 476,00 22 476,00 5 052 161,47

           prodej bytového fondu 300,00 300,00 0,00

Zapojení FNB do výdajů a financování - 220 692,00 - 240 422,00 - 175 192 028,81

z toho: OÚR - oddělení investic  158 609,00  178 339,00 113 112 829,93

           EO  62 083,00  62 083,00 62 079 198,88

Konečný stav k 31.12.2018 46 825,00 49 198,04 96 706 388,54

Změna stavu účtu FNB +83 611,00 +113 307,72 +65 799 374,69

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

                      prostředků na účtu FŽP                      

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
                    prostředků na účtu FNB                

Příloha č. 20



Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet VII.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-12/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 744,00 1 076,47 1 076 466,45

Převod na FB na základě vypořádání r. 2017 0,00 +92,54 + 92 544,17

Převod z FB na základě vypořádání r. 2017 0,00 -170,28 - 170 278,00

Příjmy FB 0,00 + 1 091,07 + 1 091 182,55

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 108,55

           položka 2212 0,00 1 091,07 1 091 074,00

Zapojení FB do výdajů -300,00 -1 576,79 -1 483 233,00

z toho: MP 300,00 1 446,25 1 391 290,00

           KP 0,00 75,00 65 243,00

           MŠ Petřvaldská 0,00 26,70 26 700,00

           SSRZ 0,00 28,84 0,00

Konečný stav k 31.12.2018 444,00 513,01 606 682,17

Změna stavu účtu FB +300,00 +563,46 + 469 784,28

Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet VII.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-12/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 37 565,00 68 911,05 68 911 051,55

Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2017 0,00 +302,32 + 302 318,17

Převod z FVPA na základě vypořádání r. 2017 0,00 -1 991,94 - 1 991 939,20

Příjmy FVPA + 10 005,00 + 18 987,53 + 19 032 644,07

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 5,00 5,00 50 124,07

           příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách 10 000,00 18 982,53 18 982 520,00

Zapojení FVPA do výdajů - 32 000,00 - 67 790,20 - 55 344 131,60

z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"  20 000,00  45 740,20 45 630 300,00

           OÚR - oddělení investic  12 000,00  22 050,00 9 713 831,60

Konečný stav k 31.12.2018 15 570,00 18 418,76 30 909 942,99

Změna stavu účtu FVPA +21 995,00 +50 492,29 +38 001 108,56

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

              prostředků na účtu FB               

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

                prostředků na účtu FVPA                      

Příloha č. 20



Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet VII.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-12/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 2 592,00 3 399,52 3 399 522,47

Převod na SF na základě vypořádání r. 2017 0,00 +222,26 + 222 259,47

Příjmy SF + 6 024,00 + 6 024,00 + 6 024 276,32

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 476,32

           tvorba SF MMH 4 350,00 4 350,00 4 350 000,00

           tvorba SF MP 1 669,00 1 669,00 1 669 000,00

           splátka zápůjčky 5,00 5,00 4 800,00

Zapojení do výdajů -6 019,00 -6 569,00 -5 914 242,00

z toho: ORG 4 350,00 4 900,00 4 660 225,00

           MP 1 669,00 1 669,00 1 254 017,00

Konečný stav k 31.12.2018 2 597,00 3 076,78 3 731 816,26

Změna stavu účtu SF -5,00 + 322,74 -332 293,79

Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet VII.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-12/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 114 557,00 157 839,91 157 839 906,44

Převod výsledku hospodaření r. 2017 na FRR -111 213,00 -154 343,77 - 154 343 772,75

Příjmy celkem +1 343 909,00 +1 512 280,31 + 1 574 526 703,45

Výdaje celkem -1 443 877,00 -1 708 561,49 - 1 521 968 351,10

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků
-105 000,00 -105 000,00 - 105 000 000,00

Zapojení fondů do výdajů a financování +354 751,00 +473 532,73 +356 390 288,78

z toho: FRR 91 780,00 149 488,74 111 348 830,44

           FRHA 3 740,00 7 466,00 6 908 074,49

           FŽP 220,00 220,00 199 748,44

           FNB 220 692,00 240 422,00 175 192 028,81

           FB 300,00 1 576,79 1 483 233,00

           FVPA 32 000,00 67 790,20 55 344 131,60

           SF 6 019,00 6 569,00 5 914 242,00

Příjmy fondů -153 127,00 -175 747,69 -158 341 290,46

z toho: FRR 15,00 215,23 484 115,54

           FRHA 2,00 11 242,16 11 242 915,11

           FŽP 0,00 145,44 145 520,44

           FNB 137 081,00 138 042,26 120 320 636,43

           FB 0,00 1 091,07 1 091 182,55

           FVPA 10 005,00 18 987,53 19 032 644,07

           SF 6 024,00 6 024,00 6 024 276,32

Operace z peněžních účtů organizace nemající 

charakter příjmů a výdajů vladního sektoru
0,00 0,00 + 23 257 429,13

Nerealizované kurzové rozdíly na devizových 

účtech
0,00 0,00 + 0,84

Konečný stav k 31.12.2018 0,00 0,00 172 360 914,33

Změna stavu účtu ZBÚ + 114 557,00 + 157 839,91 -14 521 007,89

                              prostředků na ZBÚ po konsolidaci                       

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                     prostředků na účtu SF                     

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

Příloha č. 20



Hospodářská činnost u Městské realitní agentury, s.r.o. (v tis. Kč)

Schválený rozpočet    

r. 2018

Skutečnost                   

1 - 12/2018

Skutečnost                   

1 - 12/2017
% plnění

  Index              

2018 : 2017
sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3

Výnosy z prodeje služeb a z pronájmu 299 750,00 302 458,81 292 837,04 100,90 1,0329

z toho:

nájemné bytové prostory 281 125,00 283 662,16 273 770,45 100,90 1,0361

nájemné nebytové prostory 18 500,00 18 093,00 18 411,59 97,80 0,9827

ostatní tržby 125,00 703,65 655,00 562,92 1,0743

Pokuty a penále 0,00 1 134,20 1 722,72 - 0,6584

Ostatní výnosy z činnosti 700,00 218,90 188,94 31,27 1,1586

Úroky 0,50 0,50 0,50 100,00 1,0000

Výnosy celkem 300 450,50 303 812,41 294 749,20 101,12 1,0307

Spotřeba materiálu 40,00 45,01 40,29 112,53 1,1172

Spotřeba energie 6 750,00 6 304,62 7 092,20 93,40 0,8890

Opravy a udržování 118 330,00 135 770,41 111 840,69 114,74 1,2140

Ostatní služby - celkem 48 790,00 48 357,08 49 631,04 99,11 0,9743

z toho:
         mandátní smlouva 41 000,00 41 694,19 41 178,09 101,69 1,0125
         ostatní služby 7 790,00 6 662,89 8 452,95 85,53 0,7882

Správní poplatky 3,00 3,19 0,00 106,33 -

Poplatky exekutora 50,00 15,24 36,27 30,48 0,4202

Manka a škody 0,00 22,71 207,05 - 0,1097

Poplatky za vedení účtu 220,00 243,06 221,14 110,48 1,0991

Vypořádání DPH, jiné ost.náklady 6 500,00 7 472,31 7 096,72 114,96 1,0529

Zúčtování zákonných oprav.položek 800,00 -231,69 862,18 - -

Odpisy nedobytných pohledávek 300,00 2 484,89 569,32 828,30 4,3647

Náklady celkem 181 783,00 200 486,83 177 596,90 110,29 1,1289

Hospodářský výsledek +118 667,50 +103 325,58 +117 152,30 87,07 0,8820

Daň z příjmů - 22 546,83 - 19 902,31 - 22 297,26 88,27 0,8926

Hospodářský výsledek - po zdanění +96 120,67 +83 423,27 +94 855,04 86,79 0,8795

Zůstatek účtu hospodářské činnosti (v tis. Kč):

k 1.1. 2018:      63 087,28   k 1.1. 2017:      98 854,86

k 31.12.2018:   58 456,63 k 31.12.2017:   63 087,28

Příloha č. 21



Hospodářská činnost u TSH, a.s. (v tis.Kč) 

 Schválený 

rozpočet r. 2018

Skutečnost                   

1 - 12/2018

Skutečnost                   

1 - 12/2017
% plnění

Index                     

2018: 2017

sl.1 sl.2 sl.3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3

Tržby - stočné 7 186,38 7 634,02 7 057,85 106,23 1,0816

Ostatní výnosy 426,41 0,08 271,01 0,02 0,0003

Přijaté úroky 0,00 0,05 0,04 - 1,2500

Výnosy celkem 7 612,79 7 634,15 7 328,90 100,28 1,0417

Spotřeba energie - paušál SmVaK 2 867,35 3 186,17 2 955,13 111,12 1,0782

Ostatní služby - celkem 4 668,44 4 874,23 4 780,42 104,41 1,0196

z toho:
         odměna TSH 2 836,44 4 709,69 4 626,34 166,04 1,0180

         ostatní služby 1 832,00 164,54 154,08 8,98 1,0679

Ostatní náklady z činnosti 77,00 0,00 0,00 - 0,0000

Náklady z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Náklady celkem 7 612,79 8 060,40 7 735,55 105,88 1,0420

Hospodářský výsledek 0,00 -426,25 -406,65 - 1,0482

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Hospodářský výsledek - po zdanění 0,00 -426,25 -406,65 - 1,0482

k  1.1. 2018:    441,96  

k 31.12.2018:  102,08 

Zůstatek účtu hospodářské činnosti (v tis. Kč):

k 31.12.2017:     441,96

k  1.1. 2017:      452,34

Příloha č. 22   



Příloha  č. 23

KRAJSKY  URAD
MORAVSKOSLEZSKY  KRAJ
Odbor  podpory  korporátního  řízení a kontroly
28. října 117,  702 18 0strava

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

MSK 56810/2019

KON/13232/2018/Sam
113.1  V10
Ing. Eliška Švaňová

595 622 561
595 622 282

posta@msk.cz

lllllllllllllllllllIIIÍi:Q::J.J-=

Zpráva

o výsledku  přezkoumání  hospodaření  statutárrího  města  HavÍřov,

IC  00297488  za  rok  2018

Na základě  písemné  žádosti  ze dne 26, 4. 2018 provedla  kontrolní  skupina  ve sloŽení:

".  :-:":';:,:':.'KHnéíoíňj;skůpina.','= ":-,, f"':í '. -- -:'.Funkce' :::"-Jy E iPoÝěřéňŤ'č::':  (:' Iděntifikační

:-.': "Ůarťa'č. '-.'

Ing. Eliška Svaňová kontrolor  pověřený  řÍzením 465/03/2018 2736

Ing. Radka Smyčková  Adamusová kontrolor 463/03/2018 2865

Ing. Jiří Urbánek kontrolor 466/03/2018 3626

ve dnech 8. 4. - 11, 4, 2019 přezkoumání  hospodaření  města kdatu  31,  12. 2018, místem  provedení
přezkoumánÍ  hospodaření  byl Magistrát  města  Havířov.

Kontrolní  úkon,  jímž  bylo přezkoumání  zahájeno:

doručení  oznámení  o zahájení  přezkoumání  hospodaření  za rok 2018 dne 17. 8. 2018.

Poslední  kontrolní  úkon předcházející  vyhotovení  zprávy:

rekapitulace  provedeného  přezkoumání  se zástupci  obce dne 11, 4. 2019.

Zástupci  územního  celku  přítomni  při realizaci  přezkoumání  hospodaření:

- Bc. Josef  Bělica, primátor  statutárnÍho  města

- Ing. Milan Menšík,  tajemník

- Ing. Marcela  Kasalíková,  zástupce  vedoucí  ekonomického  odboru

Přezkoumání hospodaření města za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č, 420/2004 sb.,
o přezkoumávání  hospodaření  územních  samosprávných  celků a dobrovolných  svazků  obcí, ve znění  pozdějších

předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonaná ve dnech
3, 9. - 6. 9. 2018  a 4, 12. - 6. 12. 2018,
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MSK 56810/2019 Sp. zn.:  K0N/13232/2018/Sam

Předmětem  přezkoumání  hospodaření  bylo v souladu s % 2 zákona  č. 420/2004  Sb.:

plnění  příjmů  a výdajů  rozpoau včetně  peněžních  operací,  týkajících  se rozpoaových prostředků,

finanční  operace,  týkající  se tvorby  a použití  peněžních  fondů,

náklady  a výnosy  podnikatelské  činnosti  územního  celku,

peněžní  operace,  týkající  se sdružených  prostředků,

finanční  operace,  týkající  se cizích zdrojů,

hospodaření  a nakládání  s prostředky  poskytnutými  z Národního  fondu  a s dalšími  prostředky

ze zahraničí  poskytnutými  na základě  mezinárodních  smluv,

vyúaovárí  a vypořádání  finančních  vztahů  ke státnímu  rozpočtu,  k rozpočtům  krajů,  k rozpočtům  obcí,

k jiným  rozpoaům,  ke státním  fondŮm  a k dalším osobám,

nakládání  a hospodaření  s majetkem  ve vlastnictví  územního  celku,

nakládání  a hospodaření  s majetkem  státu,  s nímž hospodaří  územní  celek,

zadávání  a uskutečňování  veřejných  zakázek,

stav pohledávek  a závazků  a nakládání  s nimi,

ručení  za závazky  fyzických  a právnických  osob,

zastavování  movitých  a nemovitých  věcí ve prospěch  třetích  osob,

zřizování  věcných  břemen  k majetku  územního  celku,

účetnictví  vedené  územnÍm  celkem,

ověřování  poměru  dluhu  územního  celku k průměru  jeho  příjmů  za poslední  4 rozpočtované  roky.

Předmět  přezkoumání  hospodaření  byl  ověřen  z hlediska:

dodržování  povinností  stanovených  zvláštními  právními  předpisy,  zejména  předpisy  o finančním

hospodaření  územních  celků,  o hospodaření  s jejich  majetkem,  o účetnictví  a o odměňování,

souladu  hospodaření  s finančními  prostředky  ve srovnání  s rozpoaem,

dodržení  účelu poskytnuté  dotace  nebo návratné  finanční  výpomoci  a podmínek  jejich  pouŽitÍ,

věcné  a formální  správnosti  dokladŮ o přezkoumávaných  operacích.

Uvedené  předměty  přezkoumání  byly  ověřeny  zejména  na vybraném  vzorku  finančních,  účetních

a majetkoprávních  operacích:

- akce "Pojištění  majetku  odpovědnosti  za škodu a vozidel",

- akce "Rekonstrukce  dětského  hřiště  v centrálním  parku",

- akce "Opravy  sociálních uzlů v MŠ Na Nábřeží 5/236,  Havířov-Město",
- akce "Rekonstrukce a opravy nosných konstrukcí objektu MŠ U Školy 17/145,  Havířov-Dolní Suchá",
- akce "Rekonstrukce  hřiště  v parku  Severka",

- akce "HavÍřov  v květech  2018",

- realizace  díla projektové  a inženýrské  činnosti  pro stavbu č. 18013  "Ledová  plocha u VÚH Havířov

a AD",

- akce "Parkoviště  u kostela  sv. Anny,  Havířov  -Město",

- smlouvy  o poskytnutí  bezÚročné  návratné  finanční  výpomoci,

- majetkoprávní  smlouvy.

Mimo výše uvedené  operace  byly ověřeny  rovněž  písemnosti,  uvedené  v,,Seznamu  předložených  dokumentů".
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A. Závěr  přezkoumání  hospodaření  za rok  2018

A.1 Při přezkoumání  hospodařenÍ  dle  % 2 a % 3 zákona  č. 420/2004  Sb.

nebyly  dle % 10  odst.  3 písm,  a) zjištěny  chyby  a nedostatky

A.2  Identifikace  rizik  vyplývajících  ze  zjištění  uvedených  ve  zprávě

při přezkoumání  hospodaření  za rok  2018  nebyla  zjištěna  rizika,  která  by mohla  mít
negativní  dopad  na  hospodaření  územního  celku  v budoucnosti.

A.3  Podíly  pohledávek,  závazků  a zastaveného  majetku

Dle předložených  výkazů  Ize konstatovat,  že

*  podíl  pohledávek  na rozpočtu  územního  celku

(celková  hodnota  dlouhodobých  pohledávek  činila  Kč 84.759.512100)
*  podíl  závazků  na rozpočtu  územního  celku

(celková  hodnota  dlouhodobých  závazkŮ  činila  Kč 394.349.055156)
*  podíl  zastaveného  majetku  na celkovém  majetku  územního  celku

13,84  o/o

13,41  o/o

3,31  o/o

A.4  Rozpočtová  odpovědnost  města

podíl  dluhu  k průměru  příjmů  za poslední  4 rozpočtové  roky 24,73  o/o

Dle předložených  výkazŮ Ize konstatovat,  že dluh ÚzemnÍho  celku nepřekročil  k rozvahovému  dni 60 o/o
průměru  jeho  příjmů  za poslední  4 rozpočtové  roky.

B. Přijetí  a plnění  opatření  k nápravě  chyb  a nedostatků  zjištěných
při  přezkoumání  hospodaření  za rok  2017

Vzhledem  ktomu,  že při  přezkoumání  hospodaření  nebyly  zjištěny  chyby  a nedostatky,  nebyl
územní  celek  povinen  přijmout  opatření  k nápravě.
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Dle  informací  poskytnutých  zástupci  města  v přezkoumávaném  období  město:

neručilo  za závazky  fyzických  a právnických  osob,

nezastavilo  majetek  ve svém  vlastnictvÍ  ve prospěch  třetÍch  osob.

V této zprávě jsou zapracovány  výsledky  uvedené  v zápisech o výsledku  dílčích přezkoumání  hospodaření

i výsledky  konečného  dílčího  přezkoumání  hospodaření  územnÍho  celku,

Zpráva  nevylučuje  další kontrolní  zjištění  jiných  kontrolních  orgánŮ.

Všechny  zapŮjčené  dokumenty  byly územnímu  celku vráceny.

Tato  zpráva  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  je zároveň  návrhem  zprávy  o výsledku

přezkoumání  hospodaření  a konečným  zněním  zprávy  se stává  v případě,  že Územní  celek

nevyužije  možnosti  podat  písemné  stanovisko  dle % 6 odst. I písm. d) zákona  č. 420/2004  Sb.

Stanovisko  se doručuje  kontrolorovi  pověřenému  řízením  přezkoumárí.

Zástupci  územního  celku  prohlašují,  že poskytli  pravdivé  a úplné informace  o předmětu  přezkoumání
a o okolnostech  vztahujících  se k němu.

Zprávu  zpracovali  a sepsali:

Ing. Eliška Švaňová,

kontrolor  pověřený  řízením
podepsáno  uznávaným  elektronickým  podpisem

Ing. Radka Smyčková  Adamusová,

kontrolor
podepsáno  uznávaným  elektronickým  podpisem

Ing. Jiří Llrbánek,

kontrolor
podepsáno  uznávaným  elektronickým  podpisem
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Seznam  předložených  dokumentů:

akce  "Pojištění  majetku  odpovědnosti  za škodu  a vozidel"

- nadlimitní veřejná zakázka č. 0Ř/151/ORG/18 - otevřené řÍzení dle q 56 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek,

- důvod vyhlášení veřejné zakázky - konec platnosti stávajících smluv o pojištění odpovědnosti, majetku
a vozidel ke dni 30. 6, 2018,

- usnesení rady města č, 4318/84RM/2018  ze dne 28. 3. 2018 - schválení zahájení nadlimitní veřejné
zakázky na služby vč, zadávacích podmínek a složení hodnotící komise,

- 1 cenová nabídka firmy Česká pojišťovna a,s., Praha - část 1, Kč 4.045.000,-  a část 2. Kč 1.153.954,-,

- usnesení rady města č, 4577/87/RM/2018  ze dne 23. 5. 2018 - schválení vítěze veřejné zakázky firmu

Česká pojišťovna a.s., Praha - část 1, Kč 4.045,0001-  a část 2. Kč 1,153.954,-,  uzavření pojistné
smlouvy a pověření náměstka primátorky  pro ekonomiku a správu majetku k podpisu smlouvy,

- pojistná smlouva č. 706-59296-11 ze dne 27. 6. 2018 o pojiŠtění majetku podnikatelŮ a o pojištění

odpovědnosti, Kč 4.045.000,-  a pojistná smlouva č. 1769115511 ze dne 27. 6, 2018 o sdruženém

pojištěrÍ  souboru vozidel, Kč 1.153,954,-,  obě uzavřené s pojistitelem firmou Česká pojišťovna a.s.,
Praha,

- účetní doklady č. 201054 ze dne 25. 6, 2018 a č. 201053 ze dne 20. 6, 2018 (předpisy)

a č, 201276 ze dne 29. 6. 2018 a č. 201274 ze dne 29. 6. 2018 (úhrady), rozpočtově kryto v rámci
schváleného rozpočtu města na rok 2018,

akce "Rekonstrukce  dětského  hřiště  v centrálním  parku"

veřejná zakázka malého rozsahu č. VZ/222/OKS/18,
"Strategie  udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020" schváleno usnesením zastupitelstva města

č, 543/13ZM/2012  ze dne 25. 6. 2012,

usnesení rady města č, 4452/86RM/2018  ze dne 2, 5. 2018 - schválení zahájenÍ veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky vč. zadávacích podmínek, složení hodnotící komise a dodavatelů k obeslání
výzvy k podání nabídky,

písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ze dne 7. 5. 2018, vč. písemnosti prokazující
její odeslání 5 firmám,

seznam doručených nabídek na veřejnou zakázku ze dne 16.  5. 2018,

1 cenová nabídka firmy HRAS - zařízení hřišť, s,r.o., Havířov, Kč 1.310,524,20  bez DPH,

záznam o posouzení a hodnocenÍ nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 16, 5. 2018,

usnesení rady města č. 4541/87/RM/2018  ze dne 23, 5. 2018 - schválení vítěze veřejné zakázky firmu
HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., Havířov, Kč 1.310.524,20 bez DPH a pověření náměstka primátorky

pro hospodářský rozvoj k podpisu smlouvy na realízaci  veřejné zakázky,

kupní smlouva č. 459/0KS/18 ze dne 13, 6. 2018 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou
HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., Havířov, Kč 1.310.524,20 bez DPH, zveřejněna v registru smluv dne

14.  6. 2018,

účetní doklady č. 210029 ze dne 9. 7. 2018 (předpis)  a č, 210010 ze dne 8. 8. 2018

(úhrada), rozpočtově kryto v rámci schváleného rozpočtu města  na rok  2018,

účetní doklady č. 210029 ze dne 9. 7, 2018 (předpis), č. 210010 ze dne 8, 8. 2018 ve výši

Kč 1.585,7341-(platba),  č. 230061 ze dne 1. 9. 2018 (zařazení do majetku),  inv. č, 73818 - č, 73825,

"Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014

č. 1193/26ZM/2014  ze dne 23. 6. 2014,

akce "Opravy  sociálních  uzlů  v MŠ Na Nábřeží  5/236,  Havířov-Město"

- veřejná zakázka malého rozsahu č. VZ/168/0ŠK/18,

- 2021" schválená usnesením zastupitelstva města
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zápis  z porady  vedení  č. 176 bod 4 ze dne 9. 4. 2018  - vzetí  na vědomí  podmínek  veřejné  zakázky,

složení  komise  a oslovení  pěti uchazečů  dle návrhu  OŠK,
písemná  výzva k podání  nabídky  a k prokázání  kvalifikace  ze dne  11.  4. 2018,  vč. písemností

prokazující  jejÍ  odeslání  5 firmám,

seznam  doručených  nabídek  na veřejnou  zakázku  ze dne  24. 4. 2018,

3 cenové  nabídky,

záznam  o posouzení  a hodnocení  nabídek  na veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  ze dne 24.  5.

a 25. 5. 2018,

e-mailová  korespondence  s účastníkem  veřejné  zakázky  firmou  SKROSTAV  s.r.o,,  Těrlicko  ohledně

doplnění  cenové  nabídky,

e-mail  účastníka  veřejné  zakázky  firmy  SKROSTAV  s.r.o.,  Těrlicko  ze dne 25. 4. 2018  - odstoupení

z výběrového řízení pro VZ/1680/0ŠK/18,
zápis  z porady  vedení  č. 179  bod 5 ze dne  30, 4, 2018  - vzetÍ  na vědomí  vítěze  veřejné  zakázky  firmy

VDS, spol.  s r.o.,  Ostrava,  Kč 1.071.012,97  bez  DPH,

oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci "VZ/168/0ŠK/18 - Opravy sociálních uzlů v MŠ
Na Nábřeží 5/236, Havířov-Město" ze dne 2, 5. 2018,
smlouva o dílo č, 328/0ŠK/18 ze dne 28, 5. 2018 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou VDS,
spol.  s r.o.,  Ostrava,  Kč 1.071.012,97  bez DPH, zveřejněna  v registru  smluv  dne  28. 5. 2018,

zápis o odevzdání  a převzetí  objektu  nebo stavby  ze dne 17. 8. 2018  (soupis  drobných  vad včetně

termínu  odstranění),

účetní  doklady  č. 200986  ze dne 17. 8. 2018 (předpis),  č. 200331  ze dne 14. 9, 2018 (platba),

č, 200214  ze dne 3. 8. 2018 (předpis)  a č. 200855  ze dne 30. 8. 2018  (úhrada)  v celkové  výši

Kč 1.295,925,69  včetně  DPH,

akce  "Rekonstrukce  a opravy  nosných  konstrukcí  objektu  MŠ U Školy  17/145,
Havířov-DolnÍ  Suchá"

- veřejná zakázka malého rozsahu č. VZ/199/0ŠK/18,
- "Koncepce  rozvoje  školstvÍ  v HavÍřově  na léta  2014  - 2021"  schválená  usnesenÍm  zastupitelstva  města

č. 1193/26ZM/2014 ze dne 23. 6. 2014,
- zápis  z porady  vedení  č. 178  bod 2 ze dne 23. 4. 2018  - vzetí  na vědomí  podmínek  veřejné  zakázky,

složení  komise  a oslovení  pěti  uchazečŮ  dle návrhu  OŠK,
- písemná  výzva k podání  riabídky  a k prokázání  kvalifikace  ze dne 24. 4.  2018,  vč. písemností

prokazující  její  odeslání  3 firmám,

- seznam  doručených  nabídek  na veřejnou  zakázku  ze dne  9, 5. 2018,

- I cenová  nabÍdka,

- záznam  o posouzení  a hodnocení  nabídek  na veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  ze dne  10.  5,

a 16. 5. 2018,

- zápis  z porady  vedení  č. 182  bod 9 ze dne 21. 5. 2018  - vzetí  na vědomí  vítěze  veřejné  zakázky  firmy

BISOB,  s,r.o.,  Havířov,  Kč 1.100.278,31  bez DPH,

- oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci "VZ/199/0ŠK/18 - Rekonstrukce a opravy
nosných konstrukcí objektu MŠ U Školy 17/145, Havířov-Dolní Suchá" ze dne 24. 5. 2018,

- smlouva o dílo č. 466/0ŠK/18 ze dne 7, 6. 2018 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou BISOB,
s.r.o.,  Havířov,  Kč 1.100.278,31  bez DPH, zveřejněna  v registru  smluv  dne  11.  6. 2018,

- dodatek  č. 1 ze dne  26. 9. 2018  včetně  změnového  listu (změna  obsahu  původní  smlouvy  - část B.

smlouvy,  celková  cena  za provedené  dílo  dle dodatku  č. 1-  Kč 1.278.498,62  včetně  DPH),

- dodatek  č. 1 uveřejněn  v registru  smluv  dne 26. 9. 2018 (potvrzení  vygenerováno  informačním

systémem  registru  smluv),
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účetní  doklady  č. 200886  ze dne 21. 8. 2018 (předpis),  č. 200266  ze dne 12. 9. 2018 a č. 210017
ze dne 12, 9, 2018 (úhrada),  č, 201095  ze dne 21. 9, 2018 (předpis),  č. 200543  ze dne 16, 10. 2018
a č. 210041  ze dne 16. 10. 2018 (úhrada),  č. 201263  ze dne 11. 10. 2018 (předpis),  č. 200103  ze dne
6. 11. 2018 a č. 210011  ze dne 6. 11. 2018 (Úhrada),

zařazení  na majetkový  účet města na základě  kolaudačního  souhlasu  s užívánÍm  stavby:  účetní  doklad
č, 230007  ze dne 6. 12,  2018,  inv, č. 75436,

svěření  majetku  příspěvkové  organizaci:  účetní  doklad  č. 230008  ze dne 7. 12. 2018,

akce  "Rekonstrukce  hřiště  v parku  Severka"

- veřejná  zakázka malého rozsahu (výzva k podání nabídek, seznam doručených  nabídek,  záznam
o posouzení  a hodnocení  nabídek  ze dne 23. 5. 2018,  oznámení  o rozhodnutí  zadavatele,

- objednávka č. 0KS/205/2018 zaslaná dne 24. 5. 2018 vybranému uchazeči - společnosti HRAS -
zařízerí  hřišť,  s.r.o.,  zveřejnění  v registru  smluv  dne 25. 5. 2018,  částečné  plnění  k 30. 6. 2018 - účetní
doklady  č, 210039  ze dne 6. 6. 2018 (předpis  faktury  přijaté)  a č. 210003  ze dne 3. 7. 2018 (úhrada),

- účetní  doklady  č. 210073  ze dne 27. 8. 2018 (předpis  faktury  přijaté)  a č. 210034  ze dne 21. 9. 2a18
(úhrada),

- účetní  doklad  č. 230060  ze dne 1. 9, 2018 - zařazení  akce na majetkový  účet,  inv, č. 73814  - 73817,

akce  "HaVířov  v květech  2018"

- usnesení rady města č. 4178/82RM/2018 ze dne 14. 2. 2018 - schválení výjimky z čl. III.  bodu 3 Zásad
zadávání  veřejných  zakázek  malého  rozsahu týkající  se zaslání výzvy k podání  nabídky  jednomu
dodavateli,  jelikož  se jedná  o specializovanou  zakázku,  kterou  může provést  pouze omezený  okruh
zájemcŮ,

- zápis z porady  vedení  č. 176 ze dne 9. 4, 2018 - vzetí na vědomí  přímého  zadánÍ uchazeči Svaz
květinářů  a floristů  České republiky  z.s.,

- smlouva  o dÍlo uzavřena  se Svazem květinářŮ  a floristŮ  České republiky  z.s. dne 9. 4. 2018,  o uzavření
smlouvy  rozhodla  vedoucí  odboru  kancelář primátora  dne  9. 4. 2018,  cena  díla  dle  smlouvy
Kč 650.000,-(bez  DPH), účetrí  doklady  č. 200437  ze dne 13. 6, 2018, č, 200372  ze dne 2. 7. 2018
a č. 200458  ze dne 17. 7, 2018,  smlouva  zveřejněna  v registru  smluv  dne 10.  4. 2018,

- finanční  zajištění:  ve schváleném  rozpočtu  OJ 17 na rok 2018 jsou vyčleněny  finanční  prostředky
na realizaci  akce,

- smlouva  o poskytnutí  neinvestiční  dotace  poskytnuté  z rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  uzavřená  dne
4. 6, 2018,  dotace  ve výši Kč 200.000,-je  určena na úhradu  nákladů  projektu  "Havířov  v květech",
schváleno  radou  města  dne 11, 4. 2018,  účetní  doklad  č. 100062  ze dne 26. 6. 2018 (přijetí  dotace),

realizace  ďla  projektové  a inženýrské  činnosti  pro  stavbu  č. 18013  "Ledová  plocha  u VÚH  Havířov
a AD"

- usnesení rady  města č. 3857/76RM/2017  ze dne 15. 11. 2017  - vizualizace  2. Iedové  plochy,
- usnesení rady  města č. 4395/85RM/2018  ze dne 11. 4. 2018 - schválení  zadávacího  řízení  na veřejnou

zakázku malého  rozsahu  na služby "Ledová  plocha u VLIH Havířov  a AD" (důvodová  zpráva,  složení
komise,  seznam  dodavatelů  k odeslání  výzvy  k podání  nabídek),

- intemí  sdělení  ze dne 17. 4. 2018,  odbor  územního  rozvoje,  oddělení  investic  - podklady  pro uveřejněrí
dokumentů  souvisejících  se zahájením  zadávacího  řízení  na profilu  zadavatele,

- interní  sdělení  ze dne 19. 4. 2018,  odbor  územního  rozvoje,  oddělení  ínvestíc  - podklady  pro uveřejněrí
vysvětlení,  změny  nebo doplnění  zadávací  dokumentace  na profilu  zadavatele,

- písemná  výzva k podárí  nabídky  a k prokázání  kvalífikace  ze dne 17, 4. 2018,
- datová  schránka  - odeslaná  zpráva  ze dne 19. 4. 2018 (5 ks) a 20. 4. 2018  (5 ks),
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záznam o posouzení  a hodnocení  nabídek  na veřejnou  zakázku malého  rozsahu  včetně výsledku

hodnocení  (posouzení  a hodnocení  probíhalo  ve dnech  9. 5. a 14, 5. 2018,  výzva  k podání  nabídky  byla

odeslána  5 dodavatelům  a zároveň  byla uveřejněna  na profilu  zadavatele,  nabídky  v řádné  Ihůtě  podali

2 uchazeči,  výsledek  posouzení  nabídek  ze dne 9. 5. 2018 - hodnotící  komise  doporučila  vyzvat

uchazeče  ke snížení  nabídkové  ceny, e-maily  ze dne 10. 5. a 11. 5. 2018, výsledek  posouzení  nabídek

ze dne 14, 5. 2018 - hodnotící  komise  se seznámila  s výsledkem  výzvy  ke snížení  nabídkové  ceny,

kritérium  hodnocení  - nejnižší  nabídková  cena bez DPH, výsledek  hodnocení  - hodnotící  komise

doporučila  zadat  veřejnou  zakázku  uchazeči  AS PROJECT CZ s.r.o. za nabídkovou  cenu 1.999.950,-

bez DPH),

oznámení  o výběru  nejvhodnější  nabídky  na veřejnou  zakázku malého  rozsahu  ze dne 30. 5. 2018

(2 ks, včetně  doručenky  datové  zprávy),

usnesení rady města č. 4544/87RM/2018  ze dne 23. 5. 2018 - rozhodnut' rady města o výběru

nejvhodnější  nabídky  (AS PROJECT CZ s.r.o. s nabídkovou  cenou 1.999.950,-bez  DPH) včetně

pověření  k podpisu smlouvy  (obsahem  je důvodová  zpráva  a přílohou  je  záznam  o posouzení

a hodnocení  nabídek  na veřejnou  zakázku  malého  rozsahu),

prŮvodní  dopis  ze dne 6, 6. 2018 - zaslání  k podpisu  smlouvy  o dílo zhotoviteli,

smlouva  o dílo ze dne 18. 6. 2018 uzavřená  se zhotovitelem  AS PROJECT CZ s.r.o. na projektové

a inŽenýrské  činnosti  pro stavbu  č, 18013  - "Ledová  plocha u VÚH Havířov  a AD" ve výši Kč 1.999.950,-

- bez DPH, smlouva  uveřejněna  v registru  smluv  dne 28. 6. 2018 (doručenka  datové  zprávy  ze dne

28. 6. 2018),  rozpoaově  kryto  v rámci schváleného  rozpočtu  města  na rok 2018,

zápís ze vstupního  jednání  se zhotovitelem  konaného  dne 28. 6, 2018 včetně  prezenční  íistiny,

akce  "Parkoviště  u kostela  sv.  Anny,  Havířov  -Město"

- veřejná zakázka malého rozsahu č, VZ/270/0ÚR/18,
- žádost o úpravu plochy ve vlastnictví města Havířova ze dne 8, 2. 2016 (čj, MMH 11969/16) podaná

návštěvníky  kostela sv. Anny Havířov-Bludovice  prostřednictvím  Římskokatolické farnosti  sv, Anny,

Havířov-Bludovice,  včetně  podpisových  archů,

- usnesení rady města č. 4542/87RM/2018 ze dne 23. 5, 2018 - schválení podmínek veřejné zakázky,
složení  komise  a oslovení  pěti uchazečů  dle návrhu  OÚR,

- písemná  výzva k podání  nabÍdky  a k prokázání  kvalifikace  ze dne 4. 6. 2018,  vč. písemností  prokazující

její  odeslání  5 firmám,

- seznam  doručených  nabídek  na veřejnou  zakázku  ze dne 18. 6. 2018,

- 2 cenové  nabídky,

- 2 písemnosti  prokazující  zaplacení  kauce  ve výši Kč 50.000,-  účastníky  veřejné  zakázky,

- záznam  o posouzení  a hodnocení  nabídek  na veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  ze dne 18. 6. 2018,

- usnesení rady města č. 4725/89/RM/2018 ze dne 27. 6, 2018 - schválení vítěze veřejné zakázky firmu
EUROVIA CS, a.s., Praha, Kč 3.918.916,71  bez DPH (Kč 4.741.889,22  Vč. DPH) a pověření  k podpisu

smlouvy  o dílo,

- oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky na "VZ/270/0ÚR/18  - Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov
-Město" ze dne 27. 6, 2018, včetně  písemností  prokazující  jeho zaslání  všem účastníkům  veřejné

zakázky,

- smlouva o dílo č. 533/0ÚR/18 ze dne 25. 7. 2018 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou EUROVIA
CS, a.s., Praha, Kč 3.918.916,71  bez DPH (Kč 4.741.889,22  vč, DPH), zveřejněna  v registru  smluv  dne

27. 7. 2018,

- usnesení rady města č. 5032/95RM/18 ze dne 3, 10. 2018 - schválení dodatku č. 1 k SOD
č. 533/0ÚR/18 a pověření k jeho podpisu,
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dodatek  č. 1 k SOD č, 533/0ÚR/18  uzavřený  dne 26. I0. 2018 na více a méně práce - celkové zvýšení

ceny za dílo na Kč 4,003.400183  bez DPH (Kč 4.844.115,-  vč. DPH), zveřejněn  v registru smluv dne
5. 11. 2018,

zápis o odevzdání  a převzetí  objektu  nebo stavby  ze dne 31. I0. 2018,

kolaudační  souhlas  s užíváním stavby  č,j. MMH/102931/2018-5  ze dne 19.11, 2018,

účetní doklady č. 210049 ze dne 5. 9. 2018, č. 210049 ze dne 5. 10. 2018 a č. 210030 ze dne

1. 11, 2018 (vše předpisy),  č. 210011 ze dne 4. 10. 2018, č. 210076 ze dne 31, 10. 2018 a č. 210004

ze dne 4. 12. 2018 (vše úhrady)  a č. 230101 ze dne 1. 12, 2018 (zařazení),  inv. č. 75711, rozpočtově

kryto v rámci schváleného  rozpočtu  města na rok 2018,

smíouvy  o poskytnutí  bezúročné  návratné  finanční  výpomoci

- smlouva o poskytnutí  bezúročné  návratné  finanční  výpomoci  ze dne 8. 8. 2018 uzavřená s příjemcem -

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564  okres  Karviná,  příspěvková  organizace,

předmětem  smlouvy je poskytnout  v roce 2018 příjemci bezúročnou návratnou  finanční výpomoc

ve výši Kč 3.132.165177  za Účelem předfinancovánÍ  projektu  "Rekonstrukce  dvou odborných  učeben

cizích jazyků"  realizovaného  v rámci Integrovaného  regionálního  operačního  programu,  předmět  a účel

smlouvy  dále definován  v článku II. Smlouvy, termín pro vrácení  nejpozději  do 30. 6. 2019, usnesení

zastupitelstva města Havířova č, 965/25ZM/18  ze dne 23. 4. 2018, smlouva zveřejněna  v registru

smluv dne 8. 8. 2018, účetní doklady  č. 200212 ze dne 8, 8. 2018 a č. 200288 ze dne 14. 8. 2018,

výdaj rozpočtově  kryt,

- smlouva o poskytnutí  bezúročné  návratné  finanční  výpomoci  ze dne 3. 8, 2018 uzavřená s příjemcem -

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město  Na Nábřeží, příspěvková organizace,  předmětem

smlouvy je poskytnout  v roce 2018  příjemci  bezúročnou  návratnou finanční výpomoc ve výši

Kč 3,544.461,90  za účelem předfinancování  projektu  "Modernizace  odborných  učeben na II. stupni ZŠ"

realizovaného  v rámci Integrovaného  regionálního  operačního  programu,  předmět  a Účel smlouvy  dále

definován  v článku II. Smlouvy,  termín pro vrácení nejpozději  do 30. 6. 2019, usneserí  zastupitelstva

města Havířova č. 965/25ZM/18  ze dne 23. 4. 2018, smlouva zveřejněna v registru smluv dne

3. 8. 2018, účetní doklady č, 200097 ze dne 6. 8. 2018 a č. 200160 ze dne 9. 8. 2018, výdaj

rozpočtově  kryt,

majetkoprávní  smlouvy

kupní smlouva č, 11/EO/2018  ze dne 23. 1. 2018 (prodávající  - statutárnÍ  město HavÍřov) uzavřená

s kupujícími na prodej pozemku parc. č, 2513/2 v x.ú. Bludovice, záměr prodeje byl schválen

Zastupitelstvem města Havířova dne 26, 6, 2017 usnesením č. 731/19ZM/2017  (prodejem  pozemku
bude vypořádán  vlastnický  vztah k pozemku a na něm umístěné stavby),  záměr prodeje zveřejněn

na úřední desce Magistrátu  města Havířova v období od 28. 6, 2017 do 14. 7. 2017, prodej pozemku

schválen usnesením zastupitelstva města č. 857/22ZM/2017  ze dne 18. 12. 2017 (včetně  zdůvodnění

cenové odchylky  od znaleckého posudku),  žádost o vyhotovení  znaleckého posudku vypravena  dne

7, 7. 2017, znalecký  posudek  č. 438-34/17  ze dne 30. 8. 2017 (zjištění  ceny pro prodej  nemovitostí),

zápis z jednání  konaného dne 15. 11, 2017 na ekonomickém  odboru Magistrátu  města HavÍřova

k prodeji pozemku parc, č, 2513/2 v k.ú, Bludovice s kupujícími (jednání  o přiměřeném  sníženÍ kupní

ceny), účetní doklady  č. 300441 ze dne 30, 1. 2018 a č. 330390 ze dne 1. 2, 2018 a č. 230023 ze dne

1. 2. 2018, smlouva  uveřejněna  v registru  smluv dne 24. 1. 2018,

darovací smlouva č. 68/EO/18  uzavřená dne 26, 2. 2018 s Moravskoslezským  krajem (zastoupeným

Správou sílnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)  - nabytí pozemků p. č, 239/4,

2604/50  a 2604/20  v k. ú. Prostřední  Suchá, schváleno  zastupitelstvem  města dne 26. 6, 2017, účetní

doklad č. 230008 ze dne 2, 3, 2018 (zařazení  na majetkový  účet),  smlouva zveřejněna  v registru  smluv

dne 1. 3. 2018,
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smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/O/15373/2017-HMSU

ze dne 2. 1. 2018 uzavřená  s Českou republikou  - Úřad pro zastupování  státu  ve věcech  majetkových

(Statutární  město Havířov - nabyvatel)  týkající  se pozemkŮ specifikovaných  v článku I. Smlouvy

(v rozsahu spoluvlastnického podílu), schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 796/20ZM/2017
ze dne 25. 9, 2017, účetní  doklad  č. 230075  ze dne 10. 1. 2018 (včetně  inventárních  čÍsel), smlouva

uveřejněna  v registru  smluv  dne 3. 1. 2018,

kupní smlouva č. 399/EO/18  ze dne 30. 5. 2018 uzavřená s kupujíďm fyzíckou  osobou na prodej

pozemku p.č, 1297/3  v k.ú. Šumbark, celkem Kč 80.750,-,  záměr prodeje  schválen usnesením
zastupitelstva města č. 419/11ZM/2016  ze dne 18. 4. 2016 a zveřejněn na úřední desce magistrátu
města od 20. 4. 2016 do 6. 5. 2016, geometrický plán č. 20/2018  ze dne 15. 2. 2018, znalecký
posudek č. 468-14/18  ze dne 12. 3. 2018, prodej pozemku schválen usnesením zastupitelstva města
č. 958/25ZM/2018  ze dne 23. 4. 2018, kupní smlouva  zveřejněna v registru smluv  dne 30. 5. 2018,

účetní  doklady  č, 230031 ze dne 14. 3, 2018, č, 300166  ze dne 12. 6. 2018, č. 330258  ze dne

12. 6. 2018,  č, 330260  ze dne 21. 6. 2018 a 330034  ze dne 1. 7, 2018,

smlouva  o výpůjčce  pozemku  ze dne 20. 4, 2018 (půjčitel  - statutární  město Havířov)  uzavřená

s vypůjčitelem - Společenství vlastníků jednotek v domě na ulici Nákupní 5/419  v Havířově-Šumbarku
za účelem výpůjčky  části pozemků  ve vlastnictví  města pro účely realizace  zateplení  fasády  objektu

v rámci stavby "Energetické úspory bytového domu č.p, 419/5 na ulici Nákupní v Havířově -
Šumbarku",  předmět  a účel výpůjčky  specifikován  v článku III.  Smlouvy,  doba výpůjčky  - na dobu

15 let od zahájení  realizace  zateplenÍ,  žádost  o výpŮjčku  pozemkŮ ze dne 21. 3. 2018 za účelem

zateplení  fasády  objektu,  záměr  výpůjčky  části pozemkŮ  zveřejněn  na úřednÍ  desce statutárního  města

Havířov v období od 26. 3, 2018 do 11, 4. 2018, usnesení Rady města Havířova č. 3831/76RM/2017,

bod 7 ze dne 15, 11. 2017 - svěření  oprávněrí  ekonomickému  odboru  Magistrátu  města Havířov

(do  pravomoci  ekonomického  odboru  Magistrátu  města  Havířov  bylo  svěřeno  rozhodování  mj.

o uzavírání  smluv  o výpŮjčce  pozemků  v majetku  města  po dobu od zahájení  realizace  zateplení  fasád

obytných  domů na dobu 15 let včetně  podepisování  smluv  o výpŮjčce),  uveřejněno  v registru  smluv

ze dne 20. 4. 2018,

darovací smlouva  č, 748/EO/18  uzavřená dne 26. I0. 2018 s Moravskoslezským krajem - nabytí
pozemkŮ p, č. 511/120,  511/121  a 511/122  v k. ú, Bludovice (v celkové hodnotě Kč 109.879,60),

o bezúplatném nabytí rozhodlo zastupitelstvo města dne 23. 4. 2018 (usnesení č. 961/25ZM/2018),

účetní  doklad  č. 230002  ze dne 5. 11. 2018,  smlouva  zveřejněna  v registru  smluv  dne 31. 10, 2018,

kupní smlouva č. 731/EO/18 ze dne 26. 11. 2018 uzavřená s kupujícím AutodŮm Vrána s, r. o.
na prodej  pozemku  p.č. 3736 v k.ú. Havířov-město,  pozemek  se prodává  za účelem  zvětšení  odstavné

a manipulační  plochy  areálu  společnosti  za celkovou  cenu Kč 201,223,-  (odchylka  od ceny obvyklé

řádně zdůvodněna), záměr prodeje  schválen usnesením zastupiteístva města č. 991/26ZM/2018  ze dne
25. 6, 2018 a zveřejněn  na úřední  desce magistrátu  města od 29. 6. do 16. 7. 2018,  znalecký  posudek

č. 492-38/18 ze dne 7. 8. 2018, prodej pozemku schválen usnesením zastupitelstva města
č. 1042/27ZM/2018  ze dne 24. 9. 2018,  kupní smlouva zveřejněna v registru smluv dne 27. 11. 2018,

účetní  doklady  č, 230052  ze dne 29. 11. 2018,  č. 330136  ze dne 29. 11. 2018,  č. 330423  a č. 330068

ze dne 28. 11. 2018,

kupní smlouva č. 718/EO/18 ze dne 27, 9. 2018 uzavřená s fyzickou osobou - nákup pozemků p.č.
1739/2,  1741/2  a 1742/10,  jehož součástí je studna, vše v k.ú, Prostřední Suchá, kupní cena v celkové
výši Kč 387.740,-  (cena studny stanovena dle znaleckého posudku č. 498-44/18 ze dne 20. 8. 2018,
nákup pozemků schválen usnesením zastupitelstva města č. 996/26ZM/2018  ze dne 25. 6. 2018, nákup
studny schválen usnesením zastupitelstva města č. 1053/27ZM/2018 ze dne 24. 9. 2018, kupní
smlouva  zveřejněna  v registru  smluv  dne 4. 10. 2018, účetní  doklady  č. 2100001  ze dne 1. 10. 2018,

č. 210016  ze dne 5. 10. 2018 a č. 230009  ze dne 11. 10. 2018,
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kupní smlouva č. 542/EO/18 ze dne 12. 9. 2018 uzavřená s fyzickou osobou - prodej pozemku p.č,

484/34 v x.ú. Bludovice, pozemek se prodává za Účelem vypořádání vlastnického vztahu k pozemku
za celkovou cenu Kč 23.000,-, záměr byl zveřejněn v období od 27. 6, do 13, 7. 2012, časový nesoulad

mezi schválením prodeje a uzavřením kupní smlouvy byl zdŮvodněn, znalecký posudek č. 95-20/12

ze dne 4, 4. 2012, prodej pozemku schválen usnesením zastupitelstva města č. 601/14ZM/2012  ze dne
24. 9, 2012, kupní smlouva zveřejněna v regístru smluv dne 12. 9, 2018, účetní doklady č. 300389
ze dne 25. 9. 2018, č. 330210 - 330212 a č. 230025 ze dne 27. 9. 2018,

smlouvy  o věcných  břemenech  - služebnosti

- smlouva o služebnosti ínženýrské sítě č. 838/EO/18 uzavřená dne 26, 11. 2018 se společností Autodům
Vrána s. r, o. (město oprávněný)-  předmětem věcného břemene je umístěnÍ, provozovánÍ, opravovánÍ

a udržování podzemního vedení veřejného osvětlení umístěné na pozemku p. č. 3736  v k. ú. Havířov-

město, hodnota dle smlouvy Kč 10.OOO,-, schváleno radou města dne 19.  11. 2018 (usnesení

č. 30/2RM/2018),  Účetní doklady č, 20D912 ze dne 27. 11. 2018, č. 201123 a č. 230050 ze dne
29, 11.  2018,

- smlouva o zřízení pozemkové služebnosti č. 835/EO/18 ze dne 5. 12, 2018 uzavřená s oprávněným

fyzickou osobou na pozemcích p. č. 2664/1 a 2638/2 oba v k. ú. Prostřední Suchá, předmět věcného
břemene specifikován v čl, III. smlouvy, za úplatu Kč 4.840,-včetně  DPH, schváleno usnesenÍm rady

města č. 32/2RM/2018 bod 2 ze dne 19, 11. 2018, účetní doklady č, 800048 ze dne 5. 12, 2018

(příjem zálohy), č. 330157 ze dne 6, 12. 2018 (předpis a zúčtování zálohy) a č. 230015  ze dne

6. 12,  2018  (přeÚčtování analytiky),

- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 14/EO/18 ze dne 21. 2, 2018 uzavřená s povinným

fyzickou osobou na pozemku p. č. 1914/4 v k. Ú, Prostřední Suchá, předmět věcného břemene
specifikován v čl. III. smlouvy, za úplatu Kč 1.750,-,  schváleno usnesením zastupitelstva města

č. 115/4ZM/2015  bod A1 ze dne 30. 3. 2015, účetní doklady č. 200054 ze dne 1. 3. 2018 (předpis),
č. 200090 ze dne 6. 3. 2018 (Úhrada) a č, 230003  ze dne  1. 3. 2018  (zařazení),

vyřazení  akcií  společnosti  KIC Odpady,  a. s., v likvidaci

- usnesení zastupitelstva města č. 938/24ZM/2018  ze dne 26. 2. 2018 - zastupitelstvo  města projednalo
informaci o konání valné hromady 13. 3, 2018 a uložilo zástupcům města hlasovat mj. pro schválení
návrhu na použití likvidačního zŮstatku ve výši Kč 921.490,-,

- protokol o odevzdání akcií ze dne 12. 4, 2018 - akcionář (město Havířov) předává společnosti KIC

Odpady, a. s., v likvidaci 43 kusů akcií z důvodu likvidace společnosti, účetní doklad č. 230008 ze dne
12. 4, 2018 (vyřazení akcií v celkové výši Kč 4.300.000,-),

- vyplacení likvidačního zůstatku společnosti KIC Odpady, a. s., v likvidaci ve výši Kč 921.490,-,  účetní

doklady č. 330001 ze dne 12, 4. 2018 (předpis pohledávky) a č. 300256 ze dne 13, 4. 2018 (příjem
likvidačního zŮstatku),

rozpoČet  a závěrečný  Účet

- rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem města dne 29. 1. 2018 (opatření č. 1 - 5, usnesení

č. 895/23ZM/2018), dne 26. 2. 2018 (opatření č. 6 - 16, usnesení č. 928/24ZM/2018),  dne 23. 4. 2018
(opatření č, 23 - 47, usnesení č. 981/25ZM/2018)  a dne 25. 6, 2018 (opatření  č. 51 - 67, usnesení
č. 1017/26ZM/2017),

- usnesení zastupitelstva města č. 952/20ZM/2013 ze dne 23, 9. 2013 - svěření pravomoci radě města
schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají přijetí dotaď ze státního rozpočtu, z rozpočtu města

Havířova, u nichž musí město bezodkladně zabezpečit jejich neprodlený transfer jiným subjektům,

tj. konečným příjemcům dotací nebo zapracování do příjmŮ a výdajŮ rozpočtu organizačních jednotek
Magistrátu města HavÍřova,
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rozpočet města  na rok  2018  schválený zastupitelstvem  města  dne  18.  12.  2018  (usnesení

č. 871/22ZM/2017),  schválený rozpočet města na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách
města  dne 5, 1. 2018,

závěrečný  účet  za rok  2017  schválen  zastupitelstvem  města  dne  25.  6. 2017  (usnesení

č. 1018/26ZM/2018)  a uzavřen vyjádřením souhlasu  s celoročním hospodařením  bez výhrad,  schválený
závěrečný  účet  města  za rok 2017 byl zveřejněn  na internetových  stránkách  města,

rozpočtové opatření č. 117  schválené radou města dne 3. 10. 2018 (usnesení č. 5015/95/RM/2018),

střednědobý  výhled  rozpočtu  města  do roku 2021,  včetně  uvedení  vývoje  splátek  jistin  úvěrů,  čerpání

úvěrŮ a stav závazků  z úvěrových  smluv  - schválen  zastupitelstvem  města  dne 25. 9. 2017 (usnesenÍ

č, 814/20ZM/2017), schválený výhled byl zveřejněn dne 9. 10. 2017,

příspěvkové  organizace

usnesení rady města č. 3886/77RM/2017 ze dne 29. 11. 2017 - schválení rozpočtu na rok 2018
a střednědobého  výhledu  rozpoau přÍspěvkových  organizacÍ  města HavPova  na obdobÍ  let 2019

a 2020,  dle důvodové  zprávy  a příloh,  zveřejněno  dne 1. 12. 2017,

usnesení rady města č, 4291/84RM/2018 - schválení účetních závěrek za rok 2017 městem zřízených
příspěvkových  organizací  (43),

protokol č. 1/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 3. 1. 2018 u Základní
školy Havířov-Podlesí K, Světlé 1/1372 okres Karviná, příspěvková organizace, včetně pověření
č, 1/2018 ze dne 11. 12. 2017,
protokol č. 82/2017 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 29. 1. 2018 u Základní
školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, příspěvková organizace, včetně pověření č. 82/2017
ze dne 23. 11. 2017,

protokol č. 6/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 26. 2. 2018 u Mateřské
školy Havířov-Podlesí Bazacova 2/1190, příspěvková organizace, včetně pověření č. 6/2018 ze dne
31. 1. 2018,

protokol č. 25/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 18. 6. 2018 u Základní
školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, včetně pověření
č. 25/2018 ze dne 30. 4. 2018,
protokol č. 26/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 30. 5. 2018 u Městské
knihovny Havířov, příspěvková organizace, včetně pověření č. 26/2018 ze dne 30. 4. 2018,
protokol č, 43/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené ve dnech
10. 9. - 12. 9. 2018 u SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková

organizace, včetně pověření č. 43/2018 ze dne 23. 7. 2018 a dodatku k pověření ze dne 23. 8. 2018,
protokol č. 44/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroíy na místě provedené ve dnech
21. 9. - 24, 9. 2018 u Mateřské školy Havířov-Město Horymírova 7/1194, příspěvková organizace,
včetně pověření č. 44/2018 ze dne 23. 7. 2018 a dodatku k pověřerí ze dne 23. 8. 2018,
protokol č. 48/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené ve dnech
1. 10. - 3. 10. 2018 u ZákladnÍ školy Havířov-Město  M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková

organizace, včetně pověřenÍ č. 48/2018 ze dne 26. 9. 2018,
protokol č. 57/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené ve dnech
3, 12. - 5. 12. 2018 u ASTERIX - středisko  volného  času Havířov, přÍspěvková organizace,  včetně

pověření č. 57/2018 ze dne 15. 11. 2018,

založené  organizace

usnesení rady města ze dne 23. 5, 2018 (č. 4593/87RM/2018)  - rozhodnutí jediného akcionáře
v pŮsobnosti  valné  hromady  - schválení  řádné  účetní  závěrky  za rok 2017 společnosti  Technické  služby

Havířov  a. s.,
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usnesení rady města ze dne 23. 5, 2018 (č, 4585/87RM/2018) - rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 společnosti Havířovská

teplárenská společnost, a. s.,

usnesení rady města ze dne 2. 5. 2018 (č. 4485/86RM/2018) - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 společnosti Městská realitní

agentura, s. r, o,,

usnesení rady města ze dne 2. 5. 2018 (č. 4491/86RM/2018) - rozhodnutí jediného společníka
v působnosti valné hromady - schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 společnosti ZÁMEK

HavÍřov, s. r. o.,

ÚČetnictví  a výkazy

- obratová  předvaha  sestavená  k 30, 6. 2018  v Kč,

- výkaz  rozvaha  sestavený  k 30. 6. 2018  v Kč,

- výkaz  FIN 2-12  M sestavený  k 30. 6. 2018  v Kč,

- výkaz  zisku  a ztráty  sestavený  k 30. 6. 2018  v Kč,

- obratová  předvaha  sestavená  k 31, 12. 2018  v Kč,

- výkaz  rozvaha  sestavený  k 31, 12, 2018  v Kč,

- výkaz  FIN 2-12  M sestavený  k 31. 12.  2018  v Kč,

- výkaz  zisku  a z5aáty sestavený  k 31. 12,  2018  v Kč,

- obratová předvaha za období 09/2018,
- výkaz  rozvaha  sestavený  k 30. 9. 2018  v Kč,

- výkaz  FIN 2-12  M sestavený  k 30. 9. 2018  v Kč,

- výkaz  zisku  a ztráty  sestavený  k 30. 9. 2018  v Kč.

odměňování

usnesení zastupitelstva města č. 882/22ZM/2017  ze dne 18. 12. 2017 - stanovení odměn neuvolněným
členŮm zastupitelstva města s Účinností  od 1. 1. 2018,

mzdové listy členů zastupitelstva města za období leden - červen 2018 (osobní čísla 3515, 3538, 3374,

13650  a 3542),

usnesení zastupitelstva města č. 12/1ZM/2018ze  dne 5. 11. 2018 - stanovení odměn neuvolněným
členŮm zastupitelstva  města s účinností od 5. 11.  2018,

mzdové listy členŮ zastupitelstva města za období listopad a prosinec 2018 (osobní čísla 3462SUF,

3474,  13650,  1-178,  3466,  3469  a 3604),

usnesení zastupitelstva města č. 6/1ZM/2018 ze dne 5, 11. 2018 - stanovení odměny neuvolněného
člena zastupitelstva města (osobní číslo 3538) s účínnostÍ od 5. 11.  2018,

mzdové listy členŮ zastupitelstva města (osobní čísla 3516 a 3539S1) za měsíc listopad 2018,

veřejnoprávní  smlouvy

- veřejnoprávní  smlouva o poskytnutí dotace č. 174/0ŠK/18 ze dne 6. 4. 2018 uzavřená s příjemcem -
Ski club Paulát Havířov, z. s. ve výši Kč 130.000,-na  úhradu nákladŮ souvisejících s čínností v roce

2018 (účel a použití dotace - článek III. smlouvy), schváleno zastupitelstvem města dne 26. 2, 2018

usnesením č, 931/24ZM/2018,  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Havířova
ze dne 25. I0. 2017, veřejnoprávní  smlouva zveřejněna v registru smluv dne 11. 4. 2018,  účetní

doklady č. 200955 ze dne 28. 2. 2018, č. 200626 ze dne 20. 4, 2018  a č, 200673  ze dne 23. 4. 2018,

rozpočtově kryto v rámci schváleného rozpočtu,

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 199/0ŠK/18 ze dne 6. 4. 2018 uzavřená s příjemcem -
Taneční škola Horízonty Havířov, z.s. ve výši Kč 200.000,-na  úhradu nákladů souvisejících s činností

v roce 2018 (účel a použití dotace - článek III. smlouvy), schváleno zastupitelstvem města dne
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26. 2. 2018 usnesením č. 931/24ZM/2018,  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města
Havířova ze dne 11. 10. 2017, veřejnoprávní  smlouva zveřejněna  v registru  smluv  dne 6. 4. 2018,

účetní  doklady  č. 200955  ze dne 28. 2. 2018, č. 200423  ze dne 16. 4. 2018 a č. 200470  ze dne

18, 4, 2018,  rozpočtově  kryto  v rámci schváleného  rozpočtu,

veřejnoprávní  smlouva  o poskytnutí dotace č. 168/0ŠK/18 ze dne 25. 4. 2018 uzavřená s příjemcem -

Klub přátel  školy, Havířov-Prostřední  Suchá, z.s. ve výši Kč 450.000,-na  úhradu  nákladů  souvisejících

s realizací  projektu  příjemce  "MISS  RENETA 2018",  schváleno  zastupitelstvem  města dne 26. 2, 2018

usnesením č. 931/24ZM/2018,  žádost o poskytnutí dotace z rozpoau Statutárního města Havířova
ze dne 25. 10. 2017, veřejnoprávní  smlouva  zveřejněna  v registru  smluv  dne 26. 4. 2018, Účetní

doklady  č. 200955  ze dne 28. 2. 2018,  č. 200327  ze dne 11. 5. 2018 a č. 200444  ze dne 15. 5. 2018,

rozpočtově  kryto  v rámci  schváleného  rozpočtu,

veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace č. 139/0ŠK/18 ze dne 14. 3. 2018 uzavřená s příjemcem -
Městský  Fotbalový  Klub Havířov,  z,s, ve výši Kč 3.150.000,-na  úhradu  nákladů  souvisejících  s činností

v roce 2018 (účel a použití  dotace  - článek  III.  smlouvy),  schváleno  zastupitelstvem  města dne

26. 2. 2018 usnesenÍm č. 931/24ZM/2018,  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města
Havířova ze dne 25.10. 2017, veřejnoprávní  smlouva  zveřejněna  v registru  smluv  dne 14. 3. 2018,

účetní  doklady  č, 200955  ze dne 28, 2. 2018, č, 200692  ze dne 22. 3. 2018,  č. 200733 ze dne

27, 3. 2018, č. 200741  ze dne 21. 5. 2018 a č. 200764  ze dne 22. 5. 2018,  rozpočtově  kryto  v rámci

schváleného  rozpoau,

veřejnoprávní  smlouva  o poskytnutí dotace č. 137/0ŠK/18 ze dne 14. 3. 2018 uzavřená s příjemcem -
HC AZ Havířov  2010 z.s. ve výši Kč 4.500.000,-na  úhradu  nákladů  souvisejících  s činností  v roce 2018

(účel a použití  dotace - článek  III, smlouvy),  schváleno  zastupitelstvem  města dne 26. 2. 2018

usnesením č. 931/24ZM/2018,  žádost o poskytnutí dotace z rozpoau Statutárního města Havířova
ze dne 30. 10. 2017, veřejnoprávní  smlouva  zveřejněna  v registru  smluv  dne 14. 3. 2018, účetní

doklady  č. 200955  ze dne 28, 2. 2018, č. 200693  ze dne 22. 3, 2018,  č. 200734  ze dne 27. 3. 2018,

č. 200739  ze dne 20, 6. 2018 a č. 200936  ze dne 26. 6. 2018,  rozpočtově  kryto  v rámci schváleného

rozpočtu,

veřejnoprávní  smlouva  o poskytnutí dotace č. 138/0ŠK/18 ze dne 14. 3. 2018 uzavřená s příjemcem -
HC Havířov  2010 s.r.o.  ve výši Kč 6.500.000,-na  úhradu  nákladŮ  souvisejících  s čínností  v roce 2018

(účel a použití  dotace - článek  III.  smlouvy),  schváleno  zastupitelstvem  města dne 26. 2. 2018

usnesením  č, 931/24ZM/2018,  žádost o poskytnutí dotace z rozpoau StatutárnÍho města Havířova
ze dne 30. I0. 2017, veřejnoprávní  smlouva  zveřejněna  v registru  smluv  dne 14. 3. 2018, účetní

doklady  č. 200955  ze dne 28. 2. 2018,  č. 200694  ze dne 22. 3. 2018, č. 200735  ze dne 27. 3. 2018,

č. 200454  ze dne 17. 7, 2018 a č. 200965  ze dne 30. 7. 2018,  rozpoaově kryto  v rámci schváleného

rozpočtu,

Zásady  k poskytování  dotací  z rozpočtu  statutárního  města  Havířova  - schváleno  Zastupitelstvem  města

Havířova  usnesením č. 199/5ZM/2015  ze dne 15. 6. 2015,
interní  sdělerí  ze dne 28. 2. 2018 odboru  ekonomickému  - předpis  pro "Ostatní  dotace  a daty"  na rok

2018,

vyúčtování  dotací  poskytnutých  v roce 2018 z rozpočtu  města subjektům:  Ski club Paulát  Havířov, z. s.

(účetní  doklad  č, 201702  ze dne 31. 12. 2018),  Taneční  škola Horizonty  Havířov,  z.s. (účetní doklad

č. 201687  ze dne 31. 12, 2018), Klub přátel školy, Havířov-Prostřední  Suchá, z.s. (účetní doklad

č, 200944  ze dne 30, 9. 2018),  Městský  Fotbalový  Klub Havířov,  z.s. (účetní  doklad  č, 201706  ze dne

31. 12. 2018),  HC AZ Havířov  2010 z.s. (účetní  doklad č. 201706  ze dne 31. 12. 2018)  a HC Havířov
2010 s.r.o.  (účetní  doklad  č. 201706  ze dne 31. 12. 2018),
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ÚZ 98187  -  dotace  na výdaje  spojené  s volbami  do  Senátu  Parlamentu  České  republiky

a do zastupitelstev  obcÍ

- přijetí  dotace  ve výši Kč 4,024.250,-(účetní  doklad  č. 160021  ze dne 26. 9. 2018),

- přijetí dotace včetně navýšení výdajů u fi 6115 bylo schváleno radou města na nejbližším zasedání

3, 10. 2018,

- čerpání  dotace  - odměny  členů volebních  komisí,

- čerpání  dotace  - kompletace  a distribuce  hlasovacích  lístků,

- čerpání  dotace - občerstvení  - zajištěno  na základě smlouvy  o zajištěrí  občerstvení  při volbách

uzavřené  dne 13, 9. 2018 se společností  ZÁMEK Havířov,  s. r. o.,

- čerpání  dotace  - krátkodobé  užívání  prostor  v příspěvkových  organizacích  města  za účelem  jejich  využití

jako volební  místnosti  včetně  zázemí pro uskutečnění  voleb,  smlouvy  uzavřeny  písemně a součástí

smluvní  ceny  je vodné,  teplo,  elektrická  energie  a výdaje  na technický  provoz,

- předběžné  vyúčtování  výdajů  ze dne 4. 12. 2018,

- žádost o dofinancování v rámci fínančního  vypořádání  za rok 2018 zaslaná dne 30.  1,  2019

(Kč 45.782183),  finanční prostředky byly zaslány na Účet města dne 14, 3. 2019,

inventarizace  majetku  a závazků

- plán inventur  na rok 2018 včetně  harmonogramu  prací  s nimi spojených  ze dne 20, 11. 2018,

- jmenování  inventarizačních  komisí  a jmenovárí  hlavní  inventarizačnÍ  komise  ze dne 29. 11. 2018,

- inventarizační zpráva o průběhu  a výsledku  inventarizace  majetku  a závazků  města provedené  ke dni

31. 12. 2018 ze dne 19. 2. 2019 včetně  příloh,

- inventurní soupisy  k dokladové  inventuře  ÚčtŮ: 231,  236,  241,  245,  451,  192.0001,

192.0002,192.0004,  192.0010,  199.0102,  199,0111,  321.0010,  321.0111,  324.0102,  324.0101,  331,

333, 336, 337, 342, 373,0519,  373.0510,  031,0310,  031,0319,  031.0320,  031.0600,  031.0400,

031.0609,  042.0021,  042.0022,  403, 316, 311.0001,  321.0001,  261.0001  a 378,0301,

- inventurní soupisy  k fyzické  inventuře  účtů: 263.0010,  263.0020,  263.0030,  263.0200  a středisek  8002,

8003, 8005,  8008,  6000,  6002 a 6004,

- směrnice č, 8/2017  kterou se stanoví způsob a prŮběh inventarizace  majetku  a závazkŮ, jiných  aktiv

a pasiv a skutečností účtovaných  na podrozvahových  účtech statutárního  města HavÍřova s účinností

od 1. 11. 2017,

fond  veřejně  prospěšných  aktivit

statut  fondu  veřejně  prospěšných  aktivit  účinný  od 1, 10. 2012,

rozpočet fondu  veřejně prospěšných  aktivit  byl schválen  společně  s rozpoaem města  pro rok 2018,

účetní doklady  týkající se tvorby  a čerpání  fondu  veřejně  prospěšných  aktivít  za období

leden - červenec  2018,

vazba zůstatků účtŮ 236 - Běžné účty fondů územních  samosprávných  fondů  (analyt,  240) a úau

419 - Ostatní  fondy  (analyt.  220, 221, 228 a 231) k 30. 9. 2018,

fond  pro  zvýšerí  bezpečnosti  a ochrany  osob  a majetku  a upevnění  veřejného  pořádku  ve městě

HavÍřově

- statut  fondu pro zvýšenÍ  bezpečnosti  a ochrany  osob a majetku  a upevnění  veřejného  pořádku

ve městě  Havířově  Účinný  od 20. 12. 2010,

rozpočet  fondu pro zvýšení  bezpečnosti  a ochrany  osob a majetku  a upevnění  veřejného  pořádku

ve městě  Havířově  byl schválen  společně  s rozpoaem  města  pro rok. 2018,

účetní  doklady  týkající  se tvorby  a čerpání  fondu  pro zvýšení  bezpečnosti  a ochrany  osob a majetku

a upevnění  veřejného  pořádku  ve městě  Havířově  za období  leden - září 2018,
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vazba  zŮstatků  účtů 236 - Běžné  účty  fondů  územních  samosprávných  fondů  (analyt.  246) a účtu

419 - Ostatní  fondy  (analyt.  260,  261,  268 a 271)  k 30. 9. 2018,

usneserí,  zápisy,  vnitřní  směrnice  apod.

- zásady  zadávání  veřejných  zakázek  malého  rozsahu  statutárním  městem  HavÍřov  Účinné

od 1. 10.  2016,  schváleny  radou  města  dne 14.  9. 2016,

- směrnice č. 7/2017 kterou se stanoví pracovní postupy při evidování majetku města s Účinností
od 15.  10.  2017,

- usnesenÍ rady města č. 3831/76RM/2017 ze dne 15. 11. 2017 - svěření oprávnění ekonomíckému
odboru  Magistrátu  města  Havířov  s Účinností  od 16. 11. 2017,

- usnesení zastupitelstva města č. 1018/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 - schválení účetní závěrky města
HavÍřova  sestavené  k rozvahovému  dni 31. 12.  2017.
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Seznam  použitých  právních  a jiných  předpisů:

1.  zákon  č. 128/2000  sbl,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

č. 128/2000 sb.),

2.  zákon č. 250/2000  sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

zákon č. 250/2000 sb.),
3.  zákon č. 218/2000  sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 sb.),

4.  zákon č. 563/1991  sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 sb.),
5.  vyhláška  č. 410/2009  sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetnÍ jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 sb.),
6.  vyhláška  č. 5/2014  sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního

rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí

a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržností (dále jen vyhláška č. 5/2014 sb.),
7.  České účetní standardy  pro  některé vybrané účetní jednotky, které vedou  účetnictví podle  vyhlášky

č, 410/2009 sb., Ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),

8.  vyhláška č. 323/2002  sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 sb.),

9.  zákon č, 320/2001  sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonŮ (zákon o finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 sb.),
IO.  vyhláška  č. 416/2004  sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška

č. 416/2004 sb.),

11.  zákon č. 23/2017  sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 sb.),
12.  zákon č, 25/2017  sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 sb.),

13.  zákon č. 89/2012  sbl,  občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 sb.),
14.  zákon č. 90/2012  sb,, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen

zákon č. 90/2012 sb.),

15.  zákon č. 134/2016  sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 sb.),
16. zákon  č, 262/2006  sb.,  zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  zákon

č. 262/2006 sb.),

17. zákon č. 340/2015  sbl,  o zvláštrích podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon Č. 340/2015 sb.),

18.  vyhláška  č. 270/2010  sb,, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 sb.),
19. vyh1áška č.220/2013  sb,, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních

jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 sb.),
20. nařízení  vlády  č. 318/2017  sbl,  o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále  jen

nařízení vlády č. 318/2017 sb.),

21.  zákon č. 255/2012  sb,, o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 sb.),

22.  směrnice  Ministerstva  financí  =.3. MF 62 970/2013/12-1204  o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směmice MF 62 970/2013/12-1204),

23.  vnitřní  předpisy  územního  celku.
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Příloha  č. 30

Síatutárni  iněsto  Havířov

Magistrát  iněsta  Havířova

Hlavní  inventarizační  komise

C, j.: MMH/13775/20]9

Počet  listů  dokriinentu:

Počet  příloh:

Počel  listů  příloh:

3

2

12

INVENT  ARIZAČNÍ  ZPRÁVA

í

Souhrruíá  zpráva  Hlavní  ii"iventarizační  komise při Magistrátu n"iěsta Havířova o průběhu
a výsledku  ii"iventarizace  inajetku  a závazků města provedené ke dni 31. 12. 2018.

Účetní  jednotka:

Obec:

IČO:

statritární  město  Havířov

00297  488

Členové  hlavní  inventarizační  koinise  ve složeni:  JUDr.  I'va Burianová,  p. Lenka  Miklová,

l). Lydie Jatělová, Ing. Vladislava Mlyi"iaričová, Bc. Veroiíika Bukovanská, Ing. Miloš
Kliineš,  Mgr.  Dagi'nar  Mertová,  p. Hana  Durdilová  se sešli  v pondělí  18. ťu"iora 2019  a přijali

tyto  závěry:

Dodržení  plánu  inventur

Plán  ii'iventur  byl  vydán  dne 20. l1.  2018.

Jednotlivé  inventhirní  komise,  jinenované  pro fyzické  a dokladové  inventury,  postupovaly

v sobiladri  s vyhíáškori  č. 270/2010  sb., o inventarizaci  inajetkri  a závazlcči,  ve  Zllěl-lí

pozdč.jších  předpisů,  a směrnicí  č. 8/2017,  lcterori  se stanoví  způsob  a průběh  inventarizace

inajetku  a závazků,  jinýcli  aktiv  a pasiv a skutečností  účtovai"iých  na podrozvahovýcl"i

ťičtech  statutárnílio  města  Havířova.  Vešl<eré termíi'iy  stanovené  plánein  inventur,  č. j.

MM1-{/112669/2018,  a harmonograinem  odevzdávání  zpracoyaných  ročních  inyentarizaď,

č. j. MMH/112674/2018,  byly  dodrženy.

l)i-ůběh  inventuí'

Inventarizace  inajetkei  a závazků  i-iqěsta proběhla  '1/ souladri  s uslai"ioveními  zákona

č. 563/1991  sb., o i:ičeti"iictví,  vyhláškohi  č. 270/2010  sb.,  o inveiítarizaci  inajetku  a závazků,

aplánein  iiwentur  pro r. 2018 č. j. MMI{/112669/2018  ze dne 20.  11. 2018.  Členové

jednotliyých  ín'ventarizačních  koi'nisí  byli  upozorněni  i"ia inožné  důsledky  případně

nesprávnélio  zpčisobu  provedei'ií  iiwentrir.

Členy iiwentarizačnícli kon"iisí byly imenován) osoby, které ma.ie.tek spra'vují a rozumi  mu
po sli'ánce  odboi-né,  i osoby,  které  odpovídají  za jeho  evidenci.

Podlc plánu iiwentur ťiyl zjištěn skritečný stav i-itajetku,  závazků a ostatnícli  inventarizačních

po]ožek, vČ. položek na podrozvaliových účtech, a ten byl zaznai'iienán  '17 iiiventurníclq

soupísecl"i.  Přílohou inventumích sohipisťi  jsou seznamy částí jednotlivých  inventai-izači"iícli
položek.

1



Jednotlivé  fyzické  i dokladové  inventury  byly  v soriladu  s plánem  inventur  provedeny
k 31. 12. 2018 a zjištěný  stav  veškerého  majetku  a závazků  byl k téimiž  di'ii poroyi"ián
se stavein  v i:ičetnictví  a v podrozvaliové  evidenci.

Výsledek  iiwentarizace

Výsíedek inventaňzace inajetku a závaz]<č5je íiveden vpříloze  č. 1 inventarizači-ií zprá'vy.

Kontrola  liospodaření  s n'iajetkei'ii  iněsta,  stav poliledávek  a závazků

1) Hmotný  i nelin"iotný  inajetek  je evidován  prostřednictvím  informačnílio  systéimi  GINIS,
inoďulri  MAJ  (ina,jetek).  Inventární  karty  jsou  vedeny  v elektronické  podobě  a zápisy  jsori
prováděny  průběžně.  Průběžně  jsou  také odstraňovái'iy  případně  zjištěiqé  cliyby.  E-h'i'iotný
i-i'íajetekje  řádně  rižíván  a ridržován.

2) Veškerý  ma.jetek  předaný  zřizovacíini  listinai'ni  k hospodařenď  příspěvkovýin  organizacíin,
které  o svěřeiiéin  majetku  ťičtují  i"ia úč.tecli  účtové  třídy  0 -  dlouhodobý  i'iiajetek,  je ze strany
zřizovatele  podchycen  vpodrozvahové  evidei'ici  Magistrátri  města Havďřova  na účtu 909
s příslušnou  analytikori  a evidován  prostředniclvím  informačního  systén"iu  GIN}S,  inodulu
MAJ  (evidence  ma.jetku).

Stejnopisy  zpracovaných  iiwenturnícli  soripisči  svěřeného  inajetku,  včetně  jednotlivých  částí
iíwentarizačnicl'í položek, přebíra]o v lednri 20]9 oddělení sprásr>i majetlcu ekonoinického
odboru  a současně  ověřova]o,  zda stav svěřenéíio  inajetku  odpovídá  stavhi majet]<u  na ťičtech909.

3) Pohledávky všeho drriluíjsou  evidovány prostřednictvím  informači"iího  systému  GINIS,
modulů KOF (kniha odeslaných faktur), DDP (daně, dávky,  poplatky)  a UCT  (pořizovačťičelních  doklaďů).

4) Závazky všeh«'i druhu jsori evidovány prostřednictvíin informačního  systéimi  GINIS,
modulů KDF (laqíha došlých faktur), POťJ (ki'iiha  pocikazťi)  a UCT  (pořizovač  ťičetníchdokladů).

5:) Prostředníctvíin modulu MAJ informačního  systéi'nri  GrNIS je evidován  i majetek
nevlastní. Jde o majetek, který statutámí inésto  Havířov  evidrije  jako  věci  ztracené  a na]ezené
))O «tolxí 3 let od nálezu, resp. dokrid  se o ně v piťoiLíělui tř'í let nepřihlásí  vlastníí<.  V inodulu
MA.l jsou takto eyidovány věci inovité,  v i-noc'lulíi POKL.ADNA  jsoci  evídovái"iy  nalezenéfinanční  prostřeclky  v hotovosti.

Závěr:

hwentaí-izace roku 2018 proběhla vsouladu S V:)/llláŠkOLl č. 270/2010  sb., o inventarizaci
majetku a závazkči, ye ZllělThÍ pozdějších předpisči,  a si'něrnicí  č. 8/2017,  kterou  se stanoví
ZpůSOb a I)rhibell ínveníarízace lllaJeíku a ZaVaZ](Ll, ]IIIYC]l  aktlV  El paSlV  a SkLlfeCllOSíl
účtovaných na podrozvahovýcli účtech stathitárního  n'iěsta Haviřova.  Hlavní  iiwentarizačníkomise MMH konstatuje, že všechiqy iiwentarizační položky byly  zacliyceny  v účetnictví
v souladu s právnín"ii předpisy. V případě fyzických  inventhir  nebyly  z.jištěiiy  žádné  rozdily.
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V případě  dokladovýc]"i  inventur  byl  zjištěi"i  ii'iventarizační  rozdíl  u ORJ6  na ťičtu  315.0004  -

Místní  poplatek  ze psů ve  výši  263,00  Kč,  který  vznikl  proúčtováním  neuzavřených

předpisťi  z 1. 1. 2010.  Na  návrh  inyenturní  koinise  bude  inventarizační  rozdíl  výši  263,00  Kč

proťičtován  na účet  závazků  378.0123  a do nákladťi.  Rozdíl  bude  vypořádán  ziněnou  data

vzniku  předpisu  do účeti"iího  období,  ve kterém  byl  skutečně  proúčtován.

Hlavní  inventarizači'ií  komise  rikládá  vedoricí  ORJ  06 po i-očnŤ uzávěrce  za,jistit  opravu  firmou

GORDIC  a vypořádat  inventarizační  rozdíl.

Za  hlaviqí  inventarizační  koinisi:

V Havířově  dne 19. 2. 2019

JUDr.  Iva  Bririai'íová,  předsedkyně  HIK

Lenka  Mikloyá,  tajeinnice  HIK

Závěrečnou zl:»rávu hlavní  inventarizační  komise bere na vědoiní:

V Havířově  dne

Ing.  Milan  Meiišík

tqjeinník  MagistráUu  iněsta  I-Iavířova

Bc.  Josef  Bělica

priinátor  statutái-nílio  iněsta  Havířova
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1

MAGISTRÁT  MĚSTA  HAVÍŘOVA PŘÍLOHA  č. 1,  ěást  A

Srovnávaď  tabulka  úěetní  evidence  a inventarizace  maietku  a závazků  města
v účetní  ceně  (v  případě  majetku  určeného  k prodeji  jde  o reálnou  hodnotu)

(pro  HIKjako  příloha  závěrečné  inventaržzační  zprávy)

číslo  střediska
zjiŠtěný  stav

stav  dle

úČetnictvÍ
rozdíl

ěíslo  a název  úětu celkem

Nehmotný  majetek

013.0000

software Stř. 1200 580 800,00 580 800,00

Stř. 1600 1037  492,00 1037  492,00

Stř.  2000 182  383,00 182  383,00

Stř. 6003 36 400 163,26 36 400  163,26

Stř. 8000 2 809  620,00 2 809  620,00

cellcem 41 0IO  458,26 41 010  458,26

013.0100

software  -  hospodářská  ěinnost Stř. 8003 733 623,00 733 623,00

celkem 133  623,00 733  623,00

Celkem  013 41 744  081,26 41 74  4 081,26

014.0000

ocenitelná  práva Stř. 6003 200  000,OO 200  000,OO

celkem 200  000,OO 200  000,OO

Celkem  OI4 200  000,OO 200  000,OO

019.0010

energetické  audity Stř, 9000 1 798 900,00 I 798  900,00

celkem 1798  900,00 1798  900,00

019.0030

územně  analytické  podklady celkem 999  600,00 999  600,00

019.0040

digitální  povodňový  pžán cellcem 1691  576,00 1691  576,00

Celkem  019 4 490  076,00 4 490  076,00

Dlouhodobý  nehmotný  majetek

celkem

46 434  157,26 46 434  157,26

073.0000 oprávky

k účtu  O]3 -26  547 259,89 -26  547 259,89

074.0000 oprávky

k účtu  014 -200  000,OO -200  000,OO

079.xxxx oprávky

k účtu  019 -3 I l 1 821,00 -3 11182100
018.0000

drobný  DNM  -  do  20  tis.  Kě Stř. 1200 460  163,45 460  163,45
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Stř. 6003 2 894  704,40 2 894 704  40

celkem 3 354  867,85 3 354  867,85

018.0001

drobný  DNM  -  nad  20 tis.  Kě Stř. 1200 202  385,10 202  385,10

Stř. 3000 21285,00 21 285,00

Stř. 6003 1 779  202,23 1 779  202,23

celkem 2 002  872,33 2 002  872,33

018.0010

DDNM  -  licence  do 20 tis.  Kč Stř. 6003 25 000,OO 25 000,OO

celkem 25 000,OO 25 000,OO

018.0011

DDNM  -  licence  nad  20 tis.  Kč Stř. 1600 54 450,00 54 450,00

Stř. 6003 91 700,00 91 700,00

celkem 146  150,00 146  150,00

018.0888

DDNM  -  dotace Stř. 1600 16 960,00 16 960,00

celkem 16  960,00 16  960,00

Celkem  018 5 545  850,18 5 54  5 850,1  8

Drobný  dlouhodobý  nehmotný

majetek  celkem
5 545  850,18 5 545  850,18

078.**'='= oprávky

k úětu  018 -5 545 850,18 -5 545 850,18

Nehmotný.níajetelc  '

celkem."  ' . '. '

,l ' .  '

 " ' 51 9!!'0 007,44 "  5'1 980  007,44

Hmotný  majetek  -  budovy,  stavby

021.0110

bytové  domy  Město 712  241 624,41 712  241 624,41

021.0115

bytové  domy  Město  (zastavené) 141  193  163,47 141  193  163,47

021.0119

bytové  domy  Město  (zabřemeněné) 3 511 548,00 3 511 548,00

021.0120

bytové  domy  Podlesí 293  238  006,20 293  238  006,20

021.0125

bytové  domy  Podlesí  (zastavené) 32 095  144,15 32 095  144,15

021.0129

bytové  domy  Podlesí

(zabřemeněné) 1683  980,00 1683  980,00

021.0130

bytové  domy  Šumbark 782  205  873,84 782  205  873,84

021.0135

bytové  domy  Šumbark  (zastavené) 62 295  998,88 62 295  998,88

021.0140

bytové  domy  Prostřední  Suchá 5 053  537,20 5 053  537,20
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021.0210

správní  budovy Stř. 6000 382  754  466,74 382  754  466,74

021.0211

budovy  SDH  a MP Stř. 1200 8 873 989,50 8 873 989,50

Stř. 1700 12 531468,62 12 531468,62

celkem 21 405  458,12 21 405  458,12

021.0220

budovy  hřbitovní 1349  625,00 1349  626,00

021.0230

budovy  škol 77 207  526,90 77 207  526,90

021.0240

budovy  pro  zdravotnictví 18  851 470,84 18  851 470,84

021.0250

budovy  sociální Stř. 8005 ll  957  764,60 11957  764,60

Stř. 8006 23 763 022,50 23 763 022,50

celkem 35 720  787,10 35 720  787,10

021.0252

budovy  pro  sociální  služby  -

hospodářská  ěinnost 10 641 440,00 10  641 440,00

021.0260

budovy  pro  sportovní  úěely 3 683  692,80 3 683  692,80

021,0310

garáže,  sklady Stř. 1lOO 177  290,00 177  290,00

Stř. 8005 4 554,00 4 554,00

ceJkem 181  844,00 181  844,00

021.0320

budovy  vedlejší Stř. llOO 1 361 636,55 l 361 636,55

Stř. 1200 1 557  367,20 l 557  367,20

Stř. 7000 107  971,00 107  971,00

Stř. 8000 8 434  709,99 8 434  709,99

Stř. 8005 130  589,00 130  589,00

cežkem 11592273,74 1l  592  273,7  4

021.0321

budovy  vedlejší  - hospodářská

ěinnost  TSH 26 291 360,54 26 291  360,54

021.0340

budovy  k pronájmu  - hospodářská

ěinnost  MRA 20 936  605,94 20 936  605,94

021.0345

budovy  k pronájmu

hospodářská  ěinnost  MRA

(zastavené) 14  126  933,55 14 126  933,55
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021.0410

veřejné  osvětlení Stř. 8000 240  415  768,35 240  415  769,35

Stř. 8006 1 039  584,58 l 039  584,58

Stř. 9000 2 771 070,12 2 771 070,12

celkem 244  226  423,05 244  226  424,05
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021.0420

místní  komunikace Stř. 8000 632 136  494,90 632  136  495,90

Stř. 9000 1l  988 198,69 11988  198,69

cellcem 644  124  693,59 644  124  694,59

021.0430

parkoviště Stř. 8000 168  407  880,76 168  407  880,76

Stř. 9000 6 540  630,63 6 540  630,63

celkem 174  948  511,39 174  948  511,39

021.0440

toěny,  zálivy Stř. lIOO 23 149  908,37 23149  908,37

Stř. 8000 8 546  427,55 8 546  427,55

Stř. 9000 832 258,80 832  258,80

celkem 32 528  594,72 32 528  594,72

021.0450

úěelové  komunikace Stř. 1100 4 564 340,30 4 564  340,30

Stř. 1200 2 265 638,85 2 265  638,85

Stř. 1700 2 992  090,93 2 992  090,93

Stř. 8000 81 505 393,80 81505  393,80

Stř. 8006 2 048  466,56 2 048  466,56

celkem 93 375  930,44 93 375  930,44

021.0451

úěežové  komunikace;

hospodářská  ěinnost  TSH lO 217  791,85 lO  217  791,85

021.0453

úěelové  komunikace;

hospodářská  činnost  MRA 635  478,00 635  478,00

021.0460

chodníky;  hosp.  ěinnost  TSH Stř. 8000 510  700  462,64 510  700  462,64

Stř. 9000 4 536 898,07 4 536  898,07

cellcem 515  237  360,71 515  237  360,71

021.0470

zpevněné  plochy Stř. 1lOO 8 130 377  42 8130  377,42

Stř. 1700 139  025,93 139  025,93

Stř. 8000 19 321 991,02 19 321 991,02

celkem 27 591 394,37 27 591  394,37

021.0473

zpevněné  plochy

kontejnerová  stanoviště  MRA 64 955,13 64 955,13

021.0480

mosty  a lávky 66 182  049,32 66 182  049,32

021.0490

odvodnění  komunikací Stř. 1100 l 426  012,26 1426  012,26

Stř. 1700 242  887,46 242  887,46

Stř. 8000 97 184  065,84 97184  065,84

celkem 98 852  965,56 98 852  965,56

021.0510

elektropřípojky Stř. 1100 16 592 459,90 16 592  459,90

Stř. 1200 6 480,33 6 480,33

Stř. 1700 39 656,25 39 656,25

Stř. 8000 4 602  753,77 4 602  753,77

Stř. 8006 177 713,84 177  713,84

cellcem 21 419  064,09 21 419  064,09
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021.0511

elektropřípojky  -

hospodářská  ěinnost  TSH 57 785,16 57 785,16

021.0520

kanalizace Stř. 1100 8 356  879,95 8 356 879,95

Stř. 1700 327  790,50 327  790,50

Stř. 8000 292  749,35 292  749,35

cellcem 8 977  419,80 8 977  419,80

021.0521

kanalizace  -  hosp.  Činnost  TSH 839  537  055,19 839  537  056,19

021.0530

plynovody,  přípojky  plynu Stř. 1IOO 1530  541,50 1 530 541,50

Stř. 1700 55 099,00 55 099,00

Stř. 8006 724  005,76 724  005,76

cell«em 2 309  646,26 2 309  646,26

021.0533

plynovody,  přípojky  plynu  MRzAi 45 525,63 45 525,63

021.0540

vodovody Stř, l100 28 281 520,70 28 281 520,70

Stř. 1200 455  936,99 455 936,99

Stř. 1700 230  427,80 230  427,80

Stř. 8000 1438  542,47 1438  542,47

cell«em 30 406  427,96 30 406  427,96

021.0543

vodovody,  přípojky  MRA 760  307,55 760  308,55

021.0550

dešt'ová  kanalizace Stř. 1700 424  365,58 424  365,58

Stř. 8000 36 958 658,75 36 958  658,75

Stř. 8006 824 102,23 ' 824 102,23

Stř.  9000 6 395 514,70 6 395 514,70

celkem 44 602  641,26 44 602  641,26

021.0551

dešt'ová  kanalizace  -

hospodářská  činnost  TSH 47 288  382,67 47 288  382,67

021.0553

dešt'ová  kanalizace  -

hospodářská  ěinnost  MRA 611838,10 611 838,10

021,0560

telekomunikace Stř. I100 1031  854,80 l 031 854,80

Stř. 3000 39 847,00 39 847,00

Stř. 8000 1180  114,94 1 180114,94

celkem 2 251 816,74 2 251 816,7  4

021.0570

přípojky  kabelové  televize Stř, 1200 253 609,00 253 609,00

Stř. 3000 50 429,40 50 429,40

celkem 304  038,40 304  038,40

021,0610

dětské  atrakce Stř. 3000 1l  472,60 11472,60

Stř.  7000 49 989,00 49 989,00

str-. sooo 26 652 542,92 26 652  542,92

Stř. 8005 4 739  049,46 4 739  049,46

ceJkem 31 453  053,98 31 453  053,98
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021.0613

stavby  pro  sport  a rekreaci  MRA 8 049,93 8 049,93

021,0630

oplocení Stř. 1100 514  557,50 514  557,50

Stř. 1200 508 133,66 508 133,66

Stř. 1700 250  268,90 250  268,90

Stř. 2000 30 161,30 30 161,30

Stř. 3000 126  203,00 126  203,00

Stř. 8000 5 294  411,23 5 294  411,23

Stř. 8005 11675,42 1l  675,42

Stř. 8006 750  308,68 750  308,68

celkem 7 485  719,69 7 485  719,69

021.0633

oplocení  MRA  byt.  Domy 374643,02 374643,02

021.0700

ěekárny,  pMstřešky,  altány Stř. 8000 1l  235 438,13 11235  438,13

Stř. 9000 195  468,31 195  468,31

cellcem 1l  430  906,44 Il  430  906,44

021.0703

čekárny,  přístřešky,  altány  MRA 842  532,83 842  532,83

021.0810

parky 13  498  47  4,47 13 498  47  4,47

021.0820

zahrada  -  stavba Stř. 1100 63 662,90 63 662,90

Stř. 7000 172  204,92 172  204,92

stř. 8005 49 154,28 49 154,28

celkem 285  022,10 285  022,10

021.0823

zahrady,  klidové  zóny  MRA 10  673  202,78 10  673  202,78

021.0830

travnatá  plocha 73 793  458,19 73 793  458,19

021.0910

altány,  pergoly 2 082  989,73 2 082  989,73

021.0920

rybníky,  vodoteče Stř. 1lOO 31 781,00 31 780,00

Stř. 8000 6 831 808,19 6 831 808,19

celkem 6 863  589,19 6 863  588,19

021.0930

kašny,  bazény 10  903  109,53 IO 903  109,53

021.0933

kašny,  bazény  MRA 1061  647,09 1061  647,09

021.0940

ekologické  stavby Stř. 8000 57 l10  469,22 57110  469,22

Stř. 8006 2 375 969,53 2 375 969,53

celkem 59 486  438,75 59 486  438,75

021.0950

hřbitovní  stavby Stř. 8000 30 879  911,18 30 879 911,18

Stř. 8002 27 014  684,91 27 014  684,91

celkem 57 894  596,09 57 894  596,09

021.0960

úřední  deska  aj.  stavby 504  936,50 504  936,50
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021.0980

jiné  stavby,  zde  neuvedené Stř. llOO 27 717  626,80 27 717  626,80

Stř. 3002 144724,00 144  724,00

Stř. 7000 6 995,50 6 995,50

Stř. 8000 18 544 339,28 18 544  339,28

celkem 46 413 685,58 46 413 685,58

021.0981

Nemovité  kulturní  parnátky Stř. 3002 6,00 6,00

Stř. 8000 2,00 2,00

celkem 8,00 8,00

021.0999

Technické  zhodnocení  majetku

svěřeného  příspěvkovým

OrganiZaeÍm 15  518  675,14 15  518  675,14
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081,'*" oprávky

k ťičtti  021 -1 770  369  428,61 -1 7"70 369  428,61

Hmotný  majetek  -  movité  věci

022.0100

stroje  kancelářské Stř. 1200 3 366 192,80 3 366 192,80

Stř. 6000 4 383 938,89 4 383 938,89

Stř. 6003 67 421 255,11 67 421 255,11

cell«em 75 171  386,80 75 171  386,80

022.0200

stroje  ostatní

Stř. 1lOO l 336  480,65 1336  480,65

Stř. 1200 7 702  354,94 7 702  354,94

Stř. 1701 1 000  709,84 l OOO 709,84

Stř. 1702 582 581,11 582 581,11

str.  2000 332 533,40 332  533,40

Stř. 6000 510  940,00 510  940,00

Stř. 6002 1 247 306,80 1247  306,80

Stř. 6003 2 370  597,49 2 370  597,49

Stř. 7000 198  264,00 198  264,00

Stř. 8000 23 215 274,96 23 215  274,96

Stř. 8002 1 190 857,50 1 190 857,50

Stř. 8006 412 124,00 412 124,00

Stř. 8008 757  467,90 757  467,90

Stř. 9000 1929  848,00 1929  848,00

ceJkem 42 787  340,59 42 787  340,59

022.0201

stroje  -  hospodářská  ěinnost  TSH 28 782  211,28 28 782  211,28
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022.0202

stroje  -  ubytovna

hospodářská  činnost  MRA 574619,42 574619,42

022.0300

dopravní  prostředky Stř. 1200 8 536  239,49 8 536  239,49

Stř. 1701 8 562  378,00 8 562 378,00

Stř. 1702 6 536  900,00 6 536 900,00

Stř. 6000 6 222  457,00 6 222  457,00

Stř. 7000 956  906,00 956  906,00

cellcem 30 814  880,49 30 814  880,49

022,0400

inventář  - interiér Stř. 1200 191 789,50 191 789,50

Stř. 1201 41 792,40 41 792,40

Stř. 3000 230  211,00 230  211,00

Stř. 3002 48 944,50 48 944,50

Stř. 6000 6 114  833,20 6 114  833,20

Stř. 6002 242  077,50 242 07150

Stř. 8002 131685,15 131 685,15

Stř. 8006 259  200,00 259  200,00

celkem 7 260  533,25 7 260  533,25

022.0500

inventář  - exteriér Stř. 1200 52 800,00 52 800,00

Stř. 6000 122  756,20 122  756,20

Stř. 8000 7 644  472,82 7 644  472,82

Stř. 8005 241 320,00 241 320,00

celkem 8 061 349,02 8 061 349,02
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věctmovžté  +'.Ůěcná  ářemŮna ' 196  1ll  541,70  196"ffl  541,ť0  - '

082.xxxx oprávky

k úětu  022 -130  203  466,09 -130  203 466,09

089.xxxx oprávky

k účtu  029 -140  177,00 -140  177,00

028.0100

DDHM  -  stroje  kancelářské

do 20 tis.  Kě/l(S Stř. 1200 I 127  242,93 1 127  242,93

Stř. 1600 149  173,00 149 173,00

Stř. 1701 57 043,20 57 043,20

Stř. 1702 47 995,00 47 995,00

Stř. 3000 17 432,00 17 432,00

Stř. 6000 1728  087,32 I 728 087,32

Stř. 6001 4 527,60 4 527,60

Stř. 6003 8 418  617,74 8 418  617  74

Stř. 7000 126  328,00 126  328,00
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Stř. 8000 94 809,00 94 809,00

Stř. 8003 20 351,80 20 351,80

Stř. 8006 21480,00 21 480,00

Stř. 8008 115 583,00 115583,00

celkem 1l  928 670,59 ll  928 670,59

028.0110

DDHM  -  stroje  kancelářské

nad 20 tis. Kč/ks Stř. 1200 369 015,68 369 015,68

Stř. 1600 23 443,75 23 443,75

Stř. 1702 39 999,00 39 999,00

Stř. 6000 1206  155,04 1 206 155,04

Stř. 6002 31 810,90 31 810,90

Stř. 6003 3 029 519,35 3 029 519,35

celkem 4 699 943,72 4 699 943,72

028.0200

DDHM  -  stroje

ostatní  do 20 tis. KČ/ks Stř. llOO 6 517,00 6 517,00

Stř. 1200 1 600 587,99 1600  587,99

Stř. 1201 17 600,00 17 600,00

Stř. 1701 368 488,11 368 488,11

Stř. 1702 482 583,70 482 583,70

Stř. 1703 18 165,00 18 165,00

Stř. 1704 181 800,00 181 800,00

Stř. 3000 58 902,00 58 902,00

Stř. 6000 918 172,10 918 172,10

Stř. 6002 750 662,70 750 662,70

Stř. 6003 281 271,70 281271  70

Stř. 7000 181 899,20 181 899,20

Stř. 8000 17 424,00 17 424,00

Stř. 8002 220 169,18 220 169,18

Stř. 8003 175 112,30 175 112,30

Stř. 8005 86 479,00 86 479,00

Stř. 8006 581 807,00 581 807,00

Stř. 8008 95 163,00 95 163,00

celkem 6 042 803,98 6 042 803,98

028.0210

DDHM  -  stroje  ostatní

nad  20 tis. Kě/ks

Stř. I100 20 146,00 20146,00

Stř. 1200 878 146,80 878 146,80

Stř. 1701 608 133,53 608 133,53

Stř. 1702 655 422,47 655 422,47

Stř. 1704 48 340,00 48 340,00

Stř. 3000 54 854,82 54 854,82

Stř. 3002 25 500,00 25 500,00

Stř. 6000 351 368,70 351 368,70

Stř. 6002 752 498,50 752 498,50

Stř. 6003 253 775,10 253 775,10

Stř. 8002 88 112,20 88 112,20

Stř. 8005 144940,60 i44940,60

Stř. 8006 486 600,00 486 600,00

celkem 4 367 838,72 4 367  838,72
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028.0300

DDHM  - výstroj,  výzbroj

do 20 tis  Kě/ks Stř. 1200 1 892 696,70 1 892  696,70

Stř. 1201 27 848,00 27 848,00

Stř. 1701 425 520,95 425  520,95

Stř. 1702 594 612,10 594  612,10

Stř. 6000 3 695,00 3 695,00

Stř. 8006 47 242,00 47 242,00

Stř. 8008 14 441,00 14 441,00

celkem 3 006  055,75 3 006  055,75

028.0310

DDHM  -  výstroj,  výzbroj

nad  20 tis.  Kě/ks Stř. 1200 380  431,60 380  431,60

Stř. 1702 79 968,00 79 968,00

Stř. 1703 77 481,00 77 481,00

Stř. 8006 31 250,40 31250,40

celkem 569  13I,00 569  131,00

028.0400

DDHM-inventář  v interiéru

do  20 tis.  KČ/ks Stř. 1200 2 441 430,8] 2 441 430,81

Stř. 1201 12 280,00 12 280,00

Stř. 1600 23 332,00 23 332,00

Stř. 1701 207 881,10 207  881,10

Stř. 1702 129 163,96 129  163,96

Stř. 3000 l 267  406,18 1267  406,18

Stř. 6000 13 736  457,l7 13 736  457,17

Stř. 6002 1054  748,50 l 054  748,50

Stř. 6003 33 000,OO 33 000,OO

Stř. 6004 5 661,80 5 661,80

Stř. 7000 623 537,60 623 537,60

Stř. 8000 11142,00 11142,00

Stř. 8002 633 070,88 633 070,88

Stř. 8003 1351  683,60 l 351 683,60

Stř. 8005 46 539,12 46 539,12

Stř. 8006 503 120,00 503 120,00

Stř. 8008 27 654,26 27 654,26

celkem 22 108  108,98 22 108  108,98

028,0410

DDHM  -  inventář  v interiéru  nad

20 tis.  Kě/ks

Stř. 1200 436  409,62 436  409,62

Stř. 1701 21 324,80 21 324,80

Stř. 1702 30 500,00 30 500,00

str.  3000 60 500,00 60 500,00

Stř. 6000 l 785 864,10 1785  864,10

Stř. 6002 51 555,00 51 555,00

Stř. 6003 24 000,OO 24 000,OO

Stř. 7000 31 879,62 31 879,62

Stř. 8002 116  251,96 116251,96

Stř. 8005 43299,74 43299,74

Stř. 8006 128  400,00 128  400,00

celkem 2 729  984,84 2 729  984,84
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028.0430

předměty  z drahých  kovů Stř. 6000 23 099,00 23 099,00

celkem 23 099,00 23 099,00

028.0500

DDHM  - inventář  v exteriéru

do  20tis.  Kč/ks Stř. 1200 292  961,29 292  961,29

Stř. 1201 18 950,00 18 950,00

Stř. 1701 6 400,00 6 400,00

Stř. 1702 20 025,00 20 025,00

Stř. 2000 23 978,00 23 978,00

Stř. 3000 9 800,00 9 800,00

Stř. 3002 7 507,00 7 507,00

Stř. 6000 98 682,00 98 682,00

Stř. 7000 17 800,00 17 800,00

Stř. 8000 20 895 452,80 20 895 452,80

Stř. 8003 173 713,00 173 713 00

Stř. 8005 129  108,00 129 108,00

Stř. 8008 4 380,00 4 380,00

Stř. 9000 380  757,96 380  757,96

celkem 22 079  515,05 22 079  515,05

028.0510

DDHM  - inventář  v exteriéru

nad  20tis  Kě/ks Stř. 1200 106 826,00 106  826,00

Stř. 1201 28 285,70 28 285,70

Stř. 1702 22 460,00 22 460,00

Stř. 7000 52 994,00 52 994,00

Stř. 8000 5 544  526,46 5 544  526,46

Stř. 8005 86 865,00 86 865,00

Stř. 8007 21 798,00 21 798,00

eelkem 5 863  755,16 5 863  755,16

028.0600

DDHM  - oděvy Stř. 1701 51 044,90 51 044,90

Stř. 1702 65 349,70 65349,70

celkem 116  394,60 116  394,60

028.0700

DDHM  -  do 20 tis.  Kě/ks  -

hospodářská  Činnost  MRA

Stř. 8003 194  013,53 194  013,53

celkem 194  013,53 194  013,53

028.0710

DDHM  -  nad  20 tis.  Kč/ks  -

hospodářská  ěinnost  MRA

Stř. 8003 80488,14 80488,14

028.0888

DDHM  - dotace Stř. 1600 15 854,00 15 854,00

Stř. 8000 4 033 571,51 4 033 571,51

4 049  425,51 4 049  425,51

028.0900

DDHM  -  VB  do 20 tis.  Kč/poz. Stř. 1199 2 462 110,74 2 462 110,74

celkem 2 462110,74 2 462110,74

028.0910

DDHM  -  VB  nad  20 tis,  Kě/poz. Stř. 1199 2 146  312,33 2146  312,33
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088.0000 oprávky

k úětti  028 -92  467 651,64 -92 467  651,64

Hmotný  majetek  neodepisovaný  -

pozemky,  kulturní  předměty

031.0200

lesní  pozemky 1399  691,17 1399  691,17

031.0209

lesní  pozemky  zabřemeněné 67 688,00 67 688,00

031.0310

pozemky  -  zahrada 50 480  789,73 50 480  789,73

031.0319

pozemky  -  zahrada  zabřemeněné 12  621 989,53 12 621 989,53

031.0320

pozemky  -  louka 3 082  353,86 3 082  353,86

031.0329

pozemky  -  louka  zabřemeněné 846  702,02 846  702,02

031.0350

pozemky  -  orná  půda 29 086  492,84 29 086  492,84

031.0359

pozemky  -

orná  půda  - zabřemeněné 6 354  314,92 6 354  314,92

031.0400

pozemky  -  zastavěná  plocha 147  489  608,05 147  489  608,05

031,0409

pozemky  - zastavěná  plocha

zabřemeněné 15  782 196,00 15  782  196,00

031.0500

pozemky  -  vodní  plocha 1 132  998,00 1 132  998,00

031.0509

pozemky  - vodní  plocha

zabřemeněné 156  930,00 156  930,00

031,0600

pozemky  -  ostatní  plocha 113  431 791,23 113  431 791,23

031,0605

pozemky  -  ostatní  plocha  -

zastavené 3 454,00 3 454,00

031.0609

pozemky  -  ostatní  plocha  -

zabřemeněné 89 326  114,91 89 326  114,91

Celkeqi ĎHM  031 7'pozemky " ' " ,"  Á71 263 1I'1,26 .": l' :.oí 4š;jiú>,

032.0010

kulturní  památky

(kromě  budov) Stř. 3002 3,00 3,00

Stř. 8000 1,OO 1,OO

celkem 4,00 4,00
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032.0020

sochy,  p1astiky  v exteriéru Stř. 3002 13 527 703,92 13 527  703,92

Stř. 8000 8 197  321,00 8 197  321,00

celkem 21 725  024,92 21 725  024,92

032.0030

pomníky,  pamětní  desky Stř. 3002 384 734,00 384  734,00

Stř.  8000 l,OO l,OO

celkem 384  735,00 384  735,00

032.0510

kulturní  předměty  v interiéru  -

dvojrozměrné Stř, 6000 301 232,00 301 232,00

celkem 301 232,00 301 232,00

032.0520

kulturní  předměty  v interiéru  -

tro,jrozměrné

Stř. 3002 140000,00 140000,00

Stř. 6000 817 832,00 817 832,00

cežkem 957 832,00 957  832,00

032.0530

kulturní  předměty

v interiéru  -  přírodniny Stř. 3002 1,OO l,OO

celkem l,OO 1,OO

Celkem '032 L kúltý'rpďfiaŇákký. Ú ,
kuÍturt4(přeeb,:ětý,cel0eM  "..., . "
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.":") j: ;j 368'828,'92'.:Í "'218"82tl'!'2a
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Majetek  urěený  k  prodeji  (VPR)  -  cceněný  na reálnou  hodnotu

036.0110 1700  710,00 1700  710,00

036.0140 556  020,00 556  020,00

036.0310 24 400,00 24 400,00

036.0400 125  185,00 125  185,00

036.0600 1595  590,00 1595  590,00

036.0609 6 930,00 6 930,00
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Nedokončený  dlouhodobý  majetek

042.0021

nedokoněené  budovy  bytové ORJ  04 59 756 810,53 59 756  810,53

celkem 59 756  810,53 59 756  810,53

042.0022

nedokoněené  budovy  nebytové ORJ  03 60 016,00 60 016,00

ORJ  04 58 266 602,04 58 266  602,04

celkem 58 326  618,04 58 326  618,04

042.0023

nedokoněené  ostatní  stavby ORJ  03 26 500,00 26 500,00

ORJ  08 4 374  390,58 4 374  390,58
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ORJ  04 61 142  918,15 61 142  918,15

ORJ  12 56 000,OO 56 000,OO

celkem 65 599  808,73 65 599  808,73

042.0032

nedokončený  DHM  -  věci  movité ORJ  08 43 200,00 43 200,00

ORJ  04 5 386  205,13 5 386  205,13

celkem 5 429  405,13 5 429  405,13

042.0310

nedokoněený  DHM  - pozemky ORJ  13 l 724  530,00 l 724  530,00

cežkem 1724  530,00 1724  530,00

Celk,eŮ 042 -=,nřdokótxč,ený I»HM '
a . '-'1')0,837 1'j2,43"  ,'190"83717É:43

,  "  . "l: I :  ' .

052.0010

zálohy  na pořízení  DHM ORJ  04 455  198,00 455  198,00

052.0020

zálohy  na pořízení  DHM ORJ  08 10  868  513,09 10  868  513,09

Ce1kem052-'zálo1iyúá.póř(v:ň(  

DHM  a . . .  ' " ' ii  325 yi í,og

ll.  , '

"-','i," ':-';'1'ÉSi.,7ii;0'}a
. ,, , l'  .  :'  .  _  .  ,  _  .., " i. i,l.,.l". :(.  .l"'a .'} l i #   ._

.  {=  l.  I   

Dlouhodobý  finanění  majetek

061.0030

majetkové  úěasti  (akcie)  v osobách

s rozhoduiícím  vlivem

8002  -  TSH,  a. s. 117  494  083,00 117  494  083,00

8004  -  HTS,  a. s. 372 319  000,OO 372  319  000,OO

celkem 489  813  083,00 489  813  083,00

061.0050

majetkové  úěasti  (vklad)  v osobách

s rozhodu,jícím  vlivem

6002  -  Zámek

Havířov,  s.r.o. 427  000,OO 427  000,OO

8005  -

MRA,  s.r.o. 15 703 000,OO 15 703 000,OO

celkem 16 130  000,OO 16  130  000,OO

(Áliiem:061;DFN.',.,,'.'  ".)  - '

rozh.od0}Žcí'v4iv '.J:""  " "- a " i
. . l. _ .. , , ,, , l,  ,  .  ,,  .  .  ,   ,  -  .  .  .  "  "  "

,   .. i. ,.  .  .  _ I . ,  ,.,

:',' .505'%3:08É;00."/')iš6s-;g>š'óšs:o<;i
', , '-.."'i la.-. , I "  i " . l' í  i .,
) ,  , , ,.,
I . _ . . . ,, . 

y ,. 

aa. .  .  .  .

069.0140

Ostatní  DFM  -  zaknihované  akcie

ostatnÍ

8010  -ČSAD

Havířov  a.s. 3 244  062,50 3 244  062,50

8012  -  SmVaK

Osffava.  a. s.
3 375,00 3 375,00

8013  -  Depos  Homí

Suchá,  a.s. 455  000,OO 455  000,OO

Celkem.069  =J)FN,ostatn(  , . .' ' 3 702  437,50 , 3 702 43150

Celkent'dlčiqhodobý'finanění  .,.

ň;ajeteŘ.  . ' a '.a.
="  li

509  645  Š20  50 " 50Š 645  '520  50  a '



15



16

Cizí  majetek  -  ztráty  a nálezy 344  ks nepodléhá

Havířov,  14.  února  2019

Zpracovaly:  Lenka  Miklová,  Bc.  Markéta  Machálková



MAGISTRÁT  MĚSTA  HAVÍŘOVA

Srovnávací  tabulka  ostatních  inventarizaěních  položek

Příloha  č. l,  část  B

Účet  číslo

Název  inventarizačni  položky

(úětu) Skuteěný  stav Úěetní  stav Rozdíl

112.**=W= Materiál  na skladě 3 247  446,90 3 247  446,90 O,OO

132.***=k Zboží  na skladě  -  HČ 48 320,00 48 320,00 O,OO

142.****

Opravná  položka  k poskyt.

návratným  finaněním

výpomocem  dlouhodobým

O,OO O,OO O,OO

149.****
Opravná  položka  k ost.

dlouhodob.  pohledávkám
-49  97  4,00 -49  97  4,00 O,OO

.192.  * * * *
Opravné  položky  k ost.

pohledávkám  z hl.Činnosti
-69  553  808,94 -69  553 808,94 O,OO

194****
Opravné  položky  k úětu

odběratelé
-l  814  250,97 -1 814  250,97 O,OO

1951****
Oprav.  položka  k ost,

krátkodobým  pohledávkám
-15  030  103,40 -15  030  103,40 O,OO

231,**** Základní  běžný  úěet  ÚSC 172  360  914,33 172  360  914,33 O,OO

23(,=*** Běžný  úěet  -  fondy 324  845  634,55 324  845  634,55 O,OO

,241.*=k=k*
Běžný  úěet  -  hospodářská

ěinnost
58 558  707,09 58 558  707,09 O,OO

245,k*** Jiné  běžné  úěty 43 378  810,77 43 378  810,77 O,OO

261.*=1=k* Pokladna 23 880,00 23 880,00 O,OO

263.*=k** Ceniny 1085  437,00 1085  437,00 O,OO

311.0001
Odběratelé  -  hosp.  Činnost  MRA,

s. r. o.
1277  761,43 1277  761,43 O,OO

311.0050
Odběratelé  -  hosp.  Činnost  TSH  a.

S.
287  427,85 287  427,85 O,OO

311.0100 Odběratelé  -  vydané  faktury 2 028  561,83 2 028  561,83 O,OO

311.0103 Odběratelé  -  přefakturace 31 593,85 31 593,85 O,OO

311.0110 Odběratelé  -  FV  k ZBÚ 9 000,OO 9 000,OO O,OO

311.0120 Odběratelé  -  FV  k VÚ 23 850,00 23 850,00 O,OO

311 .0202
Pohledávky  -  Nájemné  za NBP  -

služby
12 242,00 12 242,00 O,OO

311 .0203
Pohledávky  -  nájemné  za

pozemky
28 450,50 28 450,50 O,OO

311.0204
Pohledávky  -  věcná  břemena

(DDP)
24 200,00 24 200,00 O,OO

311.0205
Pohledávky  -  odpady  -

podnikatelé
38 520,00 38 520,00 O,OO

311 .0208 Pohledávky  -  Nájemné  za NBP 108  386,00 108 386,00 O,OO

311.0209
Pohledávky  za obyvateli  -  psí

útulek
94 949,00 94 949,00 O,OO

311.0300 Pohledávky  -  vyúČtování  penále 1 512  376,47 1 512  376,47 O,OO

311 .0800
Odběratelé  - prodej  dlouhodobého

majetku
O,OO O,OO O,OO

311.**** Odběratelé 5 477  318,93 5 477  318,93 O,OO



1314****
Pohledávky  -  vrátka

krátkodobé  zálohy
12 943  975,24 12  943 975,24 O,OO

315.0001
Pohledávky  -  odpady  od

obyvatelstva
41 791 515,06 41 791 515,06 O,OO

315.0002
Pohledávky  -  odpady  za rekr.

objekty
72 706,00 72 706,00 O,OO

315.0004 Pohledávky  -  poplatky  za psy 1028  598,12 I 028 861,12 -263,00

315.0005 Parkovací  automaty 15 227,00 15 227,00 O,OO

315.0010
Pohledávky  -  pokuty  ukládané

obcí
6 641 439,88 6 641 439,88 O,OO

315.0011 Pohledávky  -  dopravní  pokuty 40 444  644,98 40  444  644,98 O,OO

315.0012
Pohledávky  -  pokuty  vydané  MP

HavÍřov
2 781247,00 2 781 247,00 O,OO

315.0013
Pohledávky  -  náklady  řízení

k pokutám
597  567,13 597 567,13 O,OO

315.0014
Pohledávky  -  náklady  řízení  -

odbor  soc.věcí
O,OO O,OO O,OO

315.0017 Pohledávky  -  dopravní  poplatek 78 300,00 78 300,00 O,OO

315.0018 Pohledávky  -  odtah  vozidla 11155,50 ll  155,50 O,OO

315.0019 Nízkoiychlostní  vážení  vozidel 9 000,OO 9 000,OO O,OO

315.0020
Pohledávky  -  místní  poplatek  za

VP
186660,00 186  660,00 O,OO

315.0026
Pohledávky  -  technické  zábrany

na vozidle
87 961,60 87 961,60 O,OO

315.0027
Pokuty  ukládané  jinými  subjekty  -

životní  prostředí
51 137,00 51 137,00 O,OO

315.0028
Po)aity  + náklady  řízení  - OKS

(ORJ  8)
12 000,OO 12 000,OO O,OO

315.0102
Jiné  pohledávky  -  pohřebné

minulých  let
252  614,27 252  614,27 O,OO

315.0103 Převod  pohledávek  k exekuci l 361 878,30 1 361 878,30 O,OO

315.0104 Převod  pohledávek  k insolvenci 245  476,22 245 476,22 O,OO

315.0105
Pohl.-nákl.řízení,  exekučnf  k

pohřebnému  min.  let
3 500,00 3 500,00 O,OO

315.0146
Pohledávky  -  vrácení  dávek

sociální  péČe
1 707  005,21 I 707 005,21 O,OO

315,=k***
Jiné  pohledávky  z hlavní

ěinnosti
97 379  633,27 97 379  896,27 -263,00

:31(.**** Poskytnuté  návratné

fin.výpomoci  krátkodobé
ll  947  250,02 ll  947  250,02 O,OO

321.0001
Závazky  -  dodavatelé  -  hosp.

činnost
-l1  834  472,93 -ll  834 472,93 O,OO

321.0010 Závazky  -  dodavatelé -16 588 515,52 -16  588 515,52 O,OO

321.0050
Závazky  -  dodavatelé  -  TSH  -

hosp.  činnost
-928  430,58 -928  430,58 O,OO

321.0101 Závazky  -  dodavatelé  - DDM O,OO O,OO O,OO

321.0111 Závazky  -  dodavatelé  -  investice -13 279  265,21 -13  279  265,21 O,OO

321.  * * * * Dodavatelé -42  630  684,24 -42  630  684,24 O,OO

324.0001 Přijaté  zálohy -213  897  914,00 -213  897 914,00 O,OO



324.0101 Přijaté  zálohy  -  služby  k pronájmu -521  623,20 -521  623,20 O,OO

324.0102 Přijaté  zálohy  -  vystavené  faktury -666  319,39 -666  319,39 O,OO

1324**** Krátkodobé  přijaté  zálohy -215  085  856,59 -215  085  856,59 O,OO

1325.**** Ekologická  daň -39  750,00 -39  750,00 O,OO

1331.**** Zaměstnanci -11 750  499,00 -1l  750  499,00 O,OO

1333.****
Jiné  závazky  vůČi

zaměstnancům
-502  510,00 -502  510,00 O,OO

335.0040
Pohledávky  za zaměstnanci  -

stravenky
189  317,00 189  317,00 O,OO

335.0041
Pohledávky  za zaměstnanci  -

pozn.  připojištění
77 400,00 77 400,00 O,OO

335.0042
Pohledávky  za zaměstnanci  -

ostatnÍ
49031,00 49 031,00 O,OO

335.0200
Půjčky  poskytnuté  zaměstnancům

ze SF
13 600,00 13 600,00 O,OO

335,=k*=k=k Celkem 329  348,00 329  348,00 O,OO

336.=k=k=k*
Zúětování  s ixistitucemi  soc.  zab.

a zdr.  po,j.
-5 690  312,00 -5 690  312,00 O,OO

1337.**** Zdravotní  pojištění -2 463  181,00 -2 463  181,00 O,OO

342.**.k* Jiné  přímé  daně -2 356145,00 -2 356145,00 O,OO

343.**** DPH 193  685,32 193  685,32 O,OO

. 3 4 (,. * * * *
I

Pohl.za  vybr.  ústředními

vládními  institucemi
l 157  865,20 1 157  865,20 O,OO

373.****
Krátkodobé  poskyt.  zálohy  na

transfery
28 048  981,50 28 048  981,50 O,OO

377.0101 Manka  a škody 433  004,89 433 004,89 O,OO

377.0102 Manka  a škody  -  veřejné  osvětlení 1 889  584,35 1 889 584,35 O,OO

377.0104
Pohl.  Z titulu  prodeje  majetku

města
8 280,00 8 280,00 O,OO

377.0106

Ostatní  krátkodobé  pohledávky  -

náhrady  výdajů  k exekučním

náwhům

78 lOO,OO 78 lOO,OO O,OO

377.0108
Ost.  krátkodobé  pohledávky

z činnosti  JSDH
19 100,OO 19 100,OO O,OO

377.0109
Osta.  krátkodobé  pohledávky  -

zřízení  služeb
44 986,00 44 986,00 O,OO

377.0111
Manka  a škody  - porušení

rozpočtové  kázně
5 253 661,73 , 5 253 661,73 O,OO

377.0120
Převod  ze sociálního  fondu  -

stravenky
122  660,00 122  660,00 O,OO

377.0121 Manka  a škody  - FO 167  280,00 167  280,00 O,OO

377.0124 Mzdové  přeplatky  min.  Iet 8811,00 8 811,00 O,OO

377.0126 Smluvní  pokuty  (MRA) I 250,00 1 250,00 O,OO

377.0199 Ostatní  krátkodobé  pohledávky 16 440,50 16 440,50 O,OO

377.0301
Ostatní  krátkodobé  pohledávky  -

hosp.  Čiru'iost
187  063 850,97 187  063 850,97 O,OO

377.**** Ostatní  krátkodobé  pohledávky 195  107  009,44 195  107  009,44 O,OO



O,OO

378.0103
Ost.kr.dobé  závazky  - budovy  a

StYVbY
O,OO O,OO O,OO

378.0104 Ostatní  závazky  - přeplatky -16  894,89 -16 894,89 O,OO

378.0111 Mylné  platby  k příjmovému  účtu -370,72 -370,72 O,OO

378.0112 Mylné  platby  k výdajovému  účtu -796,00 -796,00 O,OO

378.0113 Mylné  platby  k ZBÚ -1 104,00 -1 104,00 O,OO

378.0118 Mylné  platby  k PÚ  - odpady -30,40 -30,40 O,OO

378.0122
Ostatní  krátkodobé  závazky  -

přeplatky  k SÚ 315
-I 554  678,42 -1 554  678,42 O,OO

378.0124
Ostatní  krátkodobé  závazky  -

přeplatky  k SÚ  462
-1 850,00 -l 850,00 O,OO

378.0199 Ostatní  krátkodobé  závazky O,OO O,OO O,OO

378.0301
Ostatní  krátkodobé  závazky  -

hospodářská  Činnost
-2 800 833,37 -2 800 833,37 O,OO

378.0401
Depozitní  účet  -  nesvéprávné

osoby
-9 191 410,65 -9 191 410,65 O,OO

378.0402
Depozitní  úČet  -  ostatní  cizí

platby
-4 332  490,86 -4 332  490,86 O,OO

378.0403 Depozitní  úČet  -  ztráty  a nálezy -38 803,00 -38 803,00 O,OO

378.0404 Depozitní  účet  -  kauce  na  byty -29  762  109,89 -29  762 109,89 O,OO

378.0407
Ost.  závazky  -  úroky

k depozitnímu  úČtu
-54  241,30 -54  241,30 O,OO

378.0408
Ost.  závazky  -  depozitní  účet  -

přestupky
O,OO O,OO O,OO

378.0409
Ost.  závazky  -  depozitní  účet  -

výnos
O,OO O,OO O,OO

378.**** Ostatní  krátkodobé  závazky -47  755  613,50 -47  755  613,50 O,OO

381.ff** Náklady  příštích  období 4 301 181,92 4 301 181,92 O,OO

383,=k***
Výdaje  příštích  období  -

DDHM
-129  466,00 -129  466,00 O,OO

384**** Výnosy  příštích  obdob -34  494,86 -34  494,86 O,OO

385,=k*** Příjmy  příštích  období  -  pokuty 1248  404,54 1248  404,54 O,OO

388.=!!** Dohadné  úěty  aktivní 77 473  446,50 77 473  446,50 O,OO

389.**** Dohadné  úěty  pasivní -115  761 681,82 -115  761 681,82 O,OO

401.**** Jnění  účetní  jednotky -3 461 310  810,00 -3 461 310  810,00 O,OO

403.*ff*
Transfery  na pořízení

dlouhodobého  ma,jetku
-862  785  433,83 -862  785  433,83 O,OO

405y=***
Oceňovací  rozd=ly  při  prvotním

použiřtí  metody
1529  606  328,41 1529  606  328,41 O,OO

407.**4=* Jiné  oceňovací  rozdíly -278  729  166,69 -278  729  166,69 O,OO

408.*=k** Opravy  minulých  období -18  591 442,89 -18  591 442,89 O,OO

4151=k*** Ostatní  fondy -324  736  57  4,55 -324  736  57  4,55 O,OO

432.****
Výsledek  hospodaření  minulých

úě. období
-1 784  302  976,37 -1 784  302  976,3'Í O,OO



451.**** Dlouhodobé  úvěry -346  669  686,07 -346  669  686,07 O,OO

459.**** Ostatní  dlouhodobé  závazky -l  716  303,21 -1 716  303,21 O,OO

462.****
Pohledávky  -  posk,  návratné

finanění  výpomoci  dl.dobé
168  225,00 168  225,00 O,OO

465,**** Dlouhodobé  poskytnuté  zálohy 1510,00 1510,00 O,OO

4651*=k** Ostatní  d1ouhodobé  pohledávky 50 676,00 50 676,00 O,OO

471.****
DJouhodobé  poskytnuté  zálohy

na transfery
84 539  IO1,OO 84 539  lOI,OO O,OO

472,k***
Dlouhodobé  přijaté  zálohy  na

transfery
-45  963  066,28 -45  963  066,28 O,OO

905,**** Odepsané  pohledávky 8 287  782,80 8 287  782,80 O,OO

934=k*** DPP  z jiných  smluv 725  171,00 725 171,00 O,OO

953.**** DPP  ze zahraničních  transferů 416  165,07 416  165,07 O,OO

955,*ff*
Ostatní  dŇ.dobé  podmíněné

pohledávky  z transferů
69 852  707,13 69 852  707,13 O,OO

956.í**
Ostatní  dl.dobé  podmíněné

závazky  z transferů
-1 922  000,OO -l  922  000,OO O,OO

992.**=W=
Ostatní  d1ouhodobá  podmíněná

aktiva
9 017  348,45 9 017  348,45 O,OO

Havířov,  15. února  2019

Zpracoval:  Ing.  Vladislava  Mlynaričová,  p. Miloslava  Krochmalná





PŘÍLOHA  ě. 2

Přehled  použitých  zkratek

Zkratka  i Vysvětlení

Všeobecné  názvv

HIK Hlavní  inventarizační  komise

MMH Magistrát  města  Havířova

SDH Sbor  dobrovolných  hasičů

MP Městská  policie  Havířov

Stř. Středisko

ORJ Organizační  jednotka  rozpočtu  města  Havířova

(číslo  odboru,  nezbytné  pro  účetnictví  a rozpočet)

Programy  informačního  systému  GINIS

MAJ Majetek  -  program  k evidenci  majetku

UCT Pořizovač  účetních  dokladů

KOF Kniha  odeslaných  faktur  -  program  k evidenci  odeslaných  faktur

KDF Kniha  došlých  faktur  -  program  k evidenci  faktur,  které  má  město  platit

POU Kniha  poukazů

DDP Daně,  dávky,  poplatky  -  program  k evidenci  pohledávek  na základě  uzavřených  smluv

Skupiny  maietku  a další  zkratky,  které  s mqjetkem  souvisejí

DNM Dlouhodobý  nehmotný  majetek  - nehrnotný  majetek  v pořizovací  ceně  nad  60 tis. Kč/ks  -

pořízený  z investičních  prostředků

DDNM Drobný  dlouhodobý  nehmotný  majetek  - nehmotný  majetek  v pořizovací  ceně do 60 tis.

Kč/ks  -  pořízený  z běžných  provozních  prostředků

DHM ' Dlouhodobý  hrnotný  majetek  - hmotný  majetek  v pořizovací  ceně  nad  40 tis.  Kč/ks

- pořízený  z investičních  prostředků

DDHM Drobný  dlouhodobý  hmotný  majetek  - hrnotný  majetek  v pořizovací  ceně  do 40 tis.Kč/ks  -

pořízený  z běžných  provozních  prostředků

DFM Dlouhodobý  finanční  majetek

VPR Majetek  vlastní,  určený  k prodeji  (přeceněný  na reálnou  hodnotu)

POE Majetek  pod  stanovenou  hranici  účetnictví  - eviduje  se v podrozvahové  evidenci

(901 - nehmotný  majetek  do 7 tis. Kč/ks,  902 - hmotný  majetek  do 3 tis.  Kč/ks)

FV Faktury  vydané

ZBÚ Základní  běžný  účet

NBP Nebytové  prostory

VP Výherní  přístro.ie
DPH Daň  z přidané  hodnoty

ÚSC Územní  samosprávný  celek

DDM Drobný  dlouho-dobý  majetek

Zpracoval:  L. Mik1ová/302,  Bc.  M.  Machá1ková/163,  M.  Krochrna1ná/297
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Harmonogram zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2020“  (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 2019 a souběžného zpracování očekávaného plnění příjmů a výdajů (vč. zapojení účelových 

     fondů a SF) k  31. 12. 2019 a návrhu na stanovení objemu výdajů v roce 2020 (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 2018, očekávaná 

      skutečnost roku 2019, návrh roku 2020… v kompetenci OŠK bude zpracování podkladů za MŠ, ZŠ  

      a ASTERIX.   

                                   

T: do 20. 9. 2019 

Z: vedoucí OJ  MMH  

     a ředitelé PO 

       

c)  Zpracování sumarizace příjmové části a financování (vč. návrhů na výdaje) NRMH na rok 2020. 
T: do 25. 9. 2019 

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 2020 s OJ MMH a PO…za účasti zástupců  

      FV ZMH.   

 

T: 30.9. - 15. 10. 2019 

Z: vedení města  

      

b)  Stanovení limitů závazných ukazatelů výdajové části NRMH na rok 2020 pro jednotlivé OJ MMH a PO  

      … v případě MŠ a ZŠ budou stanoveny celkové souhrnné limity pro MŠ a ZŠ. 

T: do 22. 10. 2019 

Z: vedení města 

b) Zpracování  detailních  rozpisů  limitů závazných ukazatelů výdajové části NRMH na rok 2020 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. 2019 

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 2020. 

T: do 30. 10. 2019 

Z: vedení města +    

     zástupci FV ZMH 

b) Zpracování NRMH  na rok 2020. 
T: do 22. 11. 2019 

Z: vedoucí EO 

c) Expedice NRMH na rok 2020 členům RMH. 
T: do 25. 11. 2019 

Z: vedoucí KP 

d) Projednání NRMH na rok 2020 v RMH. 
T: 2. 12. 2019 

Z: vedení města 

e) Zveřejnění údajů z NRMH na rok 2020 na úřední desce a na internetu 
T: do 2. 12. 2019 

Z: vedoucí EO 

f) Expedice NRMH na rok 2020 členům ZMH a FV ZMH. 
T: do 6. 12. 2019 

Z: vedoucí KP, EO 

g) Projednání NRMH na rok 2020 ve FV ZMH 
T: 9. 12. 2019 

Z: předseda FV ZMH 

h) Projednání NRMH na rok 2020 v ZMH. 
T: 16. 12. 2019 

Z: vedení města 
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Zpracování „Návrhů rozpočtů hospodářské činnosti města Havířova na rok 2020“ ( 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 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 dne 16. 12. 2019.  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 2020. 

b)  Vyúčtování záloh a daně z příjmu z HČ za rok 2019.                 

 

T:   do 20. 9. 2019 

Z:   jednatel MRA 

       vedoucí OKS 

c)  Zpracování toku a tvorby finančních prostředků na účtu FNB (ve spolupráci s EO a OSRM oddělením    

      investic) v letech 2019 a 2020. 

T:  do 20. 9. 2019 

Z:  jednatel MRA 

2. fáze 

a)  Zpracování výnosové a nákladové části NRHČ na  rok 2020. 

T:   do 25. 9. 2019 

Z:   jednatel MRA 

      vedoucí OKS  

b)  Projednání NRHČ na rok 2020 v „Rozpočtovém kolečku“. 

T:  do 15. 10. 2019 

Z:  jednatel MRA 

      vedoucí OKS 

3. fáze 
Projednání a definitivní upřesnění výnosové a nákladové části NRHČ na rok 2020 a finančního plánu 

údržby domovního fondu města Havířova na rok 2020. 

T:  do 30. 10. 2019 

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 2020, kdy je MRA a OKS   předají 

na EO MMH.  

Finanční objemy na investice a opravy bytového fondu, dále pak čerpání prostředků FNB v letech 2019 a 2020, 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 2020 a jejich předložení k projednání v RMH, 

FV ZMH a ZMH.  



janpil
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1









1 

 

Příloha č. 2 

 

 

           ........../OŠK/D1/19              

 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

č. 692/OŠK/2018 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
                                       

                                                                    Část A 

       Smluvní strany 

 

Poskytovatel:          statutární město Havířov 

Sídlo:           736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

Zastoupen:               Mgr. Janou Feberovou, náměstkyní primátora pro školství a kulturu                                                 

IČO:           00297488 

DIČ:           CZ00297488 

ID datové schránky: 7zhb6tn 

Bankovní spojení:    Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Číslo účtu:          94-810791/0710 

(dále jen „poskytovatel“)  

 

 

Příjemce:          Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

Sídlo:                        736 01 Havířov-Město, Žákovská 1006/1  

Zastoupen:          Mgr. Danem Stankušem, ředitelem školy 

IČO:           62331230 

ID datové schránky: rkpgjhp  

Bankovní spojení :   Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

Číslo účtu :               19-3500290247/0100        

(dále jen „příjemce“) 

 

Část B 

     Identifikace původní smlouvy 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2018 Smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné 

finanční výpomoci č. 692/OŠK/2018 (dále jen „původní smlouva“). 

 

2. V původní smlouvě byl sjednán termín vrácení finanční výpomoci příjemcem 

poskytovateli neprodleně po obdržení dotace na projekt, nejpozději však do 30. 6. 

2019.  

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

1. Příjemce požádal dne 23.5.2019 poskytovatele o změnu termínu vrácení finanční 

výpomoci.  
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2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV Závazky příjemce, odst. 1 písm. a) 

původní smlouvy, který nově zní takto:  

„1. Příjemce finanční výpomoci se zavazuje: 

a)  vrátit zpět poskytovateli finanční výpomoc neprodleně po obdržení dotace na 

projekt, nejpozději však do 30.11.2019, na účet poskytovatele uvedený v Článku I této 

smlouvy. Rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet 

poskytovatele je den jejího odepsání z účtu příjemce.“ 

 

Část D  

Závěrečná ustanovení 

 

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova usnesením č. 

….. dne ….. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1  je nedílnou  součástí 

původní smlouvy. 

 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 prostudovaly, rozumějí mu a souhlasí 

se závazností  jeho podmínek.  

 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží         

1 stejnopis. 

 

5. Příjemce souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v evidenci smluv vedené                    

na Magistrátu města Havířova.   

 

6. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. 

Poskytovatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv do 15 pracovních 

dnů od uzavření této smlouvy. 

 

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji   

podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 1 

nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

 

 

Havířov dne ……….                           Havířov dne ...................... 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

 

 

…………………………..    .......................................... 

Mgr. Jana Feberová                                                   Mgr. Dan Stankuš  

náměstkyně primátora pro školství a kulturu            ředitel školy  

https://smlouvy.gov.cz/


Příloha č. 1a

SOCIÁLNÍ  OBLAST - ČINNOST REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB. kód "RS" 2019 - 2. KOLO
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1

Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 70631808 x x x x x 5 000 5 000 5 000 x

Náklady na sociální službu 

poskytovanou občance města 

Havířova v Domově Barevný 

svět v roce 2019 77 470 000 20 000 28.03.2019 31.12.2019

Činnost domova pro osoby se zdr. 

postižením - osoby od 18 let 

s mentálním i kombinovaným 

postižením, 1 klientka z Havířova. 5 000 5 000

2 Domov Alzheimer Darkov z.ú. 02496470 x x x x x x x x x

Projekt Snouzelen v roce 

2019 120 000 30 000

poštou dne 

29.3.2019, 

doručeno 

1.4.2019 31.10.2019

Vybudování a vybavení 

terapeutické místnosti k 

multismyslové stimulaci klientů 

s demencí za asistence speciálně 

proškoleného personálu. Služeb 

domova se zvláštním režimem 

využívá 16 havířovských občanů. 30 000 30 000

3

Domov Jistoty, příspěvková 

organizace 00847372 x x x x x x x 5 000 x

Dofinancování nákladů 

na uživatele chráněného 

bydlení na ul. Malá v 

Bohumíně v roce 2019 4 320 000 10 000 21.03.2019 31.12.2019

Činnost chráněného bydlení v 

Bohumíně, jehož služeb využívá 

1 havířovský občan. 5 000 5 000

4

Domov Jistoty, příspěvková 

organizace 00847372 x x x x x x x 5 000 x

Dofinancování nákladů na 

uživatele chráněného bydlení 

v Českém Těšíně v roce 2019 4 568 000 10 000 21.03.2019 31.12.2019

Činnost chráněného bydlení v 

Českém Těšíně, jehož služeb 

využívá 1 havířovský občan. 5 000 5 000

5 Heřmánek, z.s. 67339034 x x x x x 60 000 60 000 60 000 x

Provozování Domu na půli 

cesty Heřmánek v roce 2019 3 614 000 60 000 29.03.2019 31.12.2019

Činnost domu na půli cesty - mladí 

lidé od 18 do 26 let opouštějící 

ústavní zařízení nebo nefunkční 

rodiny, 10 pokojů a 3 startovací 

byty, 5 klientů z Havířova. 60 000 60 000

6

Obecně prospěšná společnost 

Důstojnost 28599110 x x x x x x x 5000 x

Aktivizační činnosti OPS 

Důstojnost - domov 

pro seniory 46 500 35 000 26.04.2019 ** 31.12.2019

Projekt zahrnuje pořízení 

zahradního vybavení s cílem 

aktivizace klientů domova pro 

seniory, 7 klientů z Havířova. * 0

7

Obecně prospěšná společnost 

Důstojnost 28599110 x x x x x x x 5000 x

Aktivizační činnosti OPS 

Důstojnost - domov se 

zvláštním režimem 68 500 45 000 26.04.2019** 31.12.2019

Projekt zahrnuje pořízení 

zahradního vybavení s cílem 

aktivizace klientů domova se 

zvláštním režimem, 9 klientů z 

Havířova. * 0

210 000 105 000 105 000

/v Kč/

Vysvětlivky: 3 360 000

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 3 015 500

344 500

105 000

** Žádosti dodány po řádném termínu podání, tj. dle Zásad do 31.3.2019. 239 500

239 500

0

Návrh dotace 

RMH 

10.6.2019 

v Kč

Plánované náklady 

na projekt/činnost  

v roce 2019 v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2019 v Kč

Datum doručení 

žádosti na rok 

2019

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

CELKEM 

Zůstatek prostředků pro sociální oblast "RS" pro 2. dotační kolo celkem 

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole komisí celkem 

* Žádosti nebyly projednány komisí, jelikož byla doručeny po jejím termínu jednání. 

Chybí povinný doklad o bezdlužnosti (neexistenci daňových nedoplatků) z FÚ. 

Sociální oblast "S" (příloha č. 1b) a oblast bezpeč. a ochrana zdraví 

- zdravotnictví (příloha č. 6). 

Zůstatek finančních prostředků po návrzích ve 2. dotačním kole dle komise 

celkem 

Návrh na zůstatek finančních prostředků pro oblast - činnost registrovaných 

služeb "RS" celkem 

Návrh na dofinacování nedostatku finančních prostředků v sociální oblasti 

"S"  (121 500 Kč) a oblast bezpeč. a ochrana zdraví 

- zdravotnictví (118 000 Kč) 

Návrh 

komise                  

23.4.2019 

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 2019, 

1. kolo 

v Kč

Schválený objem pro sociální oblast "RS" celkem

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 

2016

v Kč

Soiální oblast "RS" 2. kolo 2019



Příloha č. 1b

SOCIÁLNÍ  OBLAST - PROJEKTY A ČINNOST NA PODPORU AKTIVIT SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ kód "S" 2019 - 2. KOLO
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1 Nadační fond Pavla Novotného 04918304 x x x x x x x 5 000 x

Dobrovolnická činnost 

u pacientů v nemocnici 

Havířov 613 956 100 000 15.03.2019 31.12.2019

Cílem projektu je nábor, akreditované proškolení 

a koordinovaná podpora činnosti dobrovolníků na 

oddělení klinické hematologie a oddělení urologie 

Nsp Havířov, předpokládaný rozsah služeb -  10 

dobrovolníků pro 450 až 500 pacientů do konce 

roku 2019. 5 000 5 000

2 Parkinson-Help z.s. 22754059 x x x x x 2 000 2 000 5 000 x Činnost klubu Ostrava 180 000 25 000 14.03.2019 31.12.2019

Klub sdružuje nemocné Parkinsonovou chorobou 

a jejich rodiny z celého MS kraje (78 členů), 

organizuje pravidelná cvičení pohybová i 

paměťová, setkání, turnaje, rekondice, soutěže s 

cílem navrátit nemocné do aktivního života. 11 500 11 500

3 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 x x x x x x x x x

Zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením 

v Havířově 4 787 276 300 000 28.03.2019 31.12.2019

Cílem projektu je rozšíření kapacity chráněné 

dílny o provozovnu v Havířově, nabídnout 

pracovní uplatnění min. 5 havířovským občanům 

se zdravotním postižením dlouhodobě evidovaným 

na ÚP. Provozovna bude zajišťovat praní, žehlení, 

mandlování a expedici prádla. Projekt podpořilo z 

83 % MMR v rámci IROP a MS kraj. 70 000 70 000

4 Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. 48809098 x x x x x 4 000 5 000 5 000 x

Rekondiční pobyt 

s rehabilitací a edukací 40 300 5 000 20.03.2019 31.10.2019

27. rehabilitační a edukační pobyt pro stomiky 

(lidé s vývodem střeva nebo močových cest) a 

jejich ošetřující partnery na Bílé, 9 členů klubu 

z Havířova. 5 000 5 000

5 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x x x x x

Mládež s handicapem 

na rafty 151 000 27 000 26.03.2019 30.09.2019

Projekt chce umožnit 18 osobám s mentálním či 

pohybovým postižením těžce dostupný zážitek 

splutí české či rakouské řeky. Většina finančních 

prostředků především na osobní asistenty již byla 

zajištěna, zbývá pořídit nezbytné vodácké 

vybavení. 27 000 27 000

6

Svaz postižených civilizačními 

chorobami v ČR, z.s. Základní 

organizace Havířov KARDIO 66182921 x x x x x 36 000 36 000 40 000 45 000

Žádost o navýšení dotace na 

činnost v roce 2019 - 

mimořádné výdaje spojené s 

rekonstrukcí budovy 

a stěhováním 17 500 28.03.2019 31.12.2019

Budova, v níž sídlí komunitní centrum, prochází 

rekonstrukcí a organizaci tak vznikly neočekávané 

náklady spojené se stěhováním do náhradních 

prostor a úklidem. 5 000 5 000

474 500 123 500 123 500

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 1 000 000

998 000

Poznámka: 2 000

123 500

121 500 Návrh na pokrytí nedostatku finančních prostředků převodem z oblasti sociální "RS"  (příloha č.1a). 

Schválený objem v rozpočtu pro sociální oblast "S" celkem

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků pro sociální oblast "S" pro 2. dotační kolo celkem
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018

v Kč

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole komisí celkem - pořadí 

dle důležitosti 

Chybějící finanční prostředky na pokrytí návrhů komise ve 

2. dotačním kole

Návrh dotace 

RMH 

10.6.2019

v Kč

Plánované 

náklady 

na projekt 

v roce 2019 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2019 v Kč

Datum doručení 

žádosti na rok 

2019

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

CELKEM 

Dotace 2019,

 1. kolo   

Kč 

Dotace 

2017

v Kč

Dotace 2016

v Kč

Z důvodu nedostatku finančních prostředků komise doporučila vyšší objem pro oblast "S", návrhy dotací 

jsou seřazeny v pořadí dle důležitosti. 

Návrh komise                  

24.4.2019 

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Sociální oblast "S" 2. kolo 2019
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1 CANTICORUM MORAVIA, z.s. 22749225 x x x x x x 7 000 x x Vánoční mše Jana Jakuba Ryby 47 000 24 500 24.01.2019 31.12.2019

Sbor vystupuje na přehlídkách a hudebních 

soutěžích v působnosti města, kraje i na 

mezinárodní úrovni. V roce 2012  

na Festivalu sborového umění v Jihlavě oceněn 

stříbrným pásmem, v roce 2014 získal 2.místo 

v polské Wrocławi, 

v kateg.ženských sborů. Pořádaná mše je 

velmi oblíbená, avšak finančně velmi náročná. 0 0

2 Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. 22736441 x x x x x x x x x Folklorní (ne)fest 200 000 150 000 28.03.2019 31.07.2019

Spolek sdružuje cca 30 muzikantů, tanečníků 

a zpěváků z Havířova a okolí. Přes 10 let 

vystupují na různých akcích, přehlídkách a 

festivalech. První ročník akce Folklorní 

(ne)fest navazuje na dlouholetou činnost 

spolku. Akce bude 8.6. v letním kině, kde 

vystoupí sedm různých souborů. Cílem je 

vytvořit novou alternativu kulturního vyžití 

pro obyvatele města. 40 000 40 000

3 Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. 22736441 x x x x x x x x x Kroje pro folklorní soubor 40 000 30 000 28.03.2019 31.12.2019

Pořízení nových krojů. Dotace je myšlena 

pouze na nákup materiálu - látky. 0 0

4

Československá obec legionářská, z. 

s. 45247455 x x x x x x x x x

Doprovodný program - 

Legiovlak Havířov 2019 40 000 5 000 28.03.2019 30.04.2019

Svou činností uchovávají, rozvíjejí a předávají 

příštím generacím humanitní tradice, ze který 

vznikla naše samostatnost. Realizace 

doprovodné akce je v nákupu surovin pro 

pohoštění návštěvníků, realizace výstavky 

historických zbraní a poskytnutí možnosti 

vyzkoušet si střelbu v laserové střelnici v 

přednádražním prostoru. 5 000 5 000

5 Erlebach Jiří občan x x x x x x x x x

Pořádání "Předvánočního 

koncertu" 20 000 15 000 28.03.2019 31.12.2019

Úspěšné koncertování doma i v zahraničí, 

procestován téměř celý svět. Semifinalista 

německé talentové soutěže. Pořádání druhého 

ročníku "Předvánočního koncertu" 29.11.2019 

v evang.kostele v Havířově-Bludovicích pro 

širokou veřejnost. Prezentace hudby, od 

klasiky až po populární hudbu. 5 000 5 000

6

Evangelikální společenství křesťanů 

z. s. 68321236 x x x x x

 30 000 

(jiný 

projekt)

50 000 (jiný 

projekt) 0

50 000 (jiný 

projekt) Havířov zpívá gospel 175 000 49 000 26.02.2019 31.12.2019

Podstatou HZG je gospelový projekt, který 

vrcholí koncerty. Navazuje na úspěšné 

projekty v Ostravě, Č.Těšíně, Bratislavě aj. 

Repertoár je nacvičen během dvou měsíců, 

sborem skládajícím se z několika desítek 

nadšených amatérů z Havířova a okolí 

(max.100 osob). Závěrečné koncerty pro 

veřejnost jsou uskutečňovány v první polovině 

prosince. 20 000 20 000

7 Fidrich Václav, akad.soch. občan x x x x x x x x x Jubilejní Autorská výstava 82 500 22 500 28.01.2019 30.06.2019

Retrospektivní výstava pořádaná autorem ve 

výstavní síni V.Wünscheho v Havířově, u 

příležitosti osmdesátých narozenin. Termín 

květen 2019. 5 000 5 000

8 Janáčkův máj, o.p.s. 26807882 x x x x x x x x x

Mezinárodní hudební festival 

Leoše Janáčka - realizace 

koncertu 17. 6. 2019 v 

Havířově 125 481 50 000 28.03.2019 31.07.2019

V roce 2018 se konal poprvé MHF Leoše 

Janáčka, spojením MHF Janáčkův máj a MHF 

Janáčkovy Hukvaldy, propojil Ostravu a 

Hukvaldy. Letos nabídne 32 festivalových dní 

a 34 koncertů v různých městech, 17.6.2019 v 

KD Bezruče v Havířově.   30 000 30 000

Poznámka  

Návrh dotace

RMH 

10.6.2019

v  Kč 
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Účel, na který žadatel žádá o 

dotaci (název projektu) 

Dotace 2018 

v Kč

Dotace 

2017 

v Kč

Dotace 

2016 

v Kč

   Dotace 

2019,1. kolo v 

Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2019 v Kč

Datum doručení 

žádosti na rok 

2019

Návrh komise

14.5.2019 

v Kč

Doba, v níž má být 

dosaženo účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

Plánované 

náklady 

na projekt 

v roce 2019 

v Kč

Kulturní oblast 2019, 2. kolo 1
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Účel, na který žadatel žádá o 

dotaci (název projektu) 

Dotace 2018 

v Kč

Dotace 

2017 

v Kč

Dotace 

2016 

v Kč

   Dotace 

2019,1. kolo v 

Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2019 v Kč

Datum doručení 

žádosti na rok 

2019

Návrh komise

14.5.2019 

v Kč

Doba, v níž má být 

dosaženo účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

Plánované 

náklady 

na projekt 

v roce 2019 

v Kč

9

JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV 

s.r.o. 07289049 x x x x x x x x x

Na kulturní činnost klubu v 

roce 2019 * 200 000 150 000 29.03.2019 31.12.2019

Jazz club je místem scházení především 

mladších lidí, místních umělců, zejména 

muzikantů, kteří se mohou prezentovat. 

Zároveň je místem podpory menšinových 

žánrů hudby a aktivního kulturního vyžití 

(přednášky). Navázali, za poslední půlrok, na 

to nejlepší z dlouhé historie tohoto podniku o 

čem svědčí skvělá návštěvnost a ohlasy 

spokojených návštěvníků, kteří se rádi vracejí.     120 000 120 000

10 Jež Rostislav 68896387 x x x x x 70 000 70 000 70 000 100 000

Hudební koncerty ve Stolárně - 

navýšení dotace 96 000 80 000 29.03.2019 31.12.2019

Pořádání kulturních akcí (hudební koncerty, 

divadelní vystoupení a StandUp Comedy 

Show) s tradicí od r. 2003. Meziročně 

pravidelně roste počet akcí, 

z 12 v roce 2011, na 27 v roce 2018. V roce 

2019 pořádání charitativních a benefičních 

koncertů, nekomerční akce pro děti 28.4.2019 

(bez vstupného). 47 000 47 000

Navýšení dotace 

na  částku 

147 000 Kč

11

Klub přátel školy, Havířov - 

Prostřední Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 350 000 450 000 450 000 400 000

MISS RENETA 2019 - 

navýšení dotace 40 000 40 000 18.03.2019 31.05.2019

Pořádání 27. ročníku mezinárodní soutěže 

studentek SŠ. Po schválení dotace 400 tis. 

došlo k značnému zvýšení výdajů na technické 

zajištění akce a videoprojekci. 0 0

12 Malinová Soňa 47174391 x x x x x 0 40 000 40 000 x Provoz Galerie Krystal 189 800 90 000 12.03.2019 31.12.2019

Pořádání výstav, vernisáží, komentovaných 

prohlídek, workshopů 

a výtvarných dílen (pro děti 6-11 let). Galerie 

prezentuje především současnou českou 

fotografii a grafiku. Těší se stále většímu 

zájmu veřejnosti, proběhly v 

r. 2018 dvě reportáže v České televizi, 

pravidelná prezentace galerie v časopise 

Artikl. 30 000 25 000

13

Místní skupina Polského kulturně-

osvětového svazu v Havířově-

Bludovicích z.s. 96624054 x x x x x

110000 

(jiný 

projekt)

110 000 

(jiný 

projekt)

115 000 (jiný 

projekt)

100 000 (jiný 

projekt) 50. Slezské dožinky 168 000 40 000 28.03.2019 30.09.2019

Realizace Slezských dožínek dne 31.8.2019. V 

přípravném období bude dotace použita na 

přípravu dožínkového programu v rámci 

soustředění. Část bude použita na kvalitní 

ozvučení dožínek 

a stravování účinkujících. 10 000 10 000

14 Nadace LANDEK Ostrava 60340053 x x x x x 20 000 0 10 000 x

Těžní věže - hornický kalendář 

2020 125 000 40 000 28.03.2019 31.12.2019

Obsahem projektu je příprava a vytištění 

nástěnného stavovského hornického kalendáře, 

který je ilustrován perokresbami těžních věží. 

Kalendář má dlouholetou historii a pro rok 

2020 je to již dvacáté druhé vydání. 5 000 10 000

15 U Lišky Pampelišky, z. s. 05162840 x x x x x

6000 

(pořadatel 

Mgr. 

Alžběta 

Chmiel)

5000 (Mgr. 

A.Chmiel) 5 000 x Havířovské dvorky 2019 40 000 40 000 03.04.2019** 31.10.2019

Akce pořádána od r. 2014 pravidelně, od r. 

2016 - se projekt rozšířil. Cílem je v lidech 

probouzet pocit sounáležitosti s městem a 

svými sousedy (aktivity pro děti, workshopy 

pro dospělé, přednášky, prodejní stánky 

místních podnikatelů atd.). Práce na projektu 

bude vykonávána dobrovolníky. Požadovaná 

částka pokryje pouze nutné náklady. 15 000 15 000

16 Übelauer Kamil občan x x x x x x x x x

REGIONFOTO 2019 - výstava 

fotoklubů z regionu 20 000 8 000 27.03.2019 31.05.2019

Fotoklub Havířov je volným sdružením 

amatérských fotografů,sdílením vzájemných 

zkušeností a dovedností. Projekt vznikl v roce 

2005, letos je osmý 

v pořadí, s rekordní účastí 11 fotoklubů 

z deseti měst, z toho dva kluby z Polska. Jedná 

se o největší trvalý výstavní projekt tohoto 

druhu v ČR a Havířov je jeho domovským 

městem. 8 000 8 000

Kulturní oblast 2019, 2. kolo 2
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17

Základní odborová organizace 

Klubu důchodců Dolu Dukla 22688501 x x x x x x x x x

Oslava 50. výročí založení 

Klubu důchodců Dolu Dukla 45 000 20 000 27.03.2019 31.10.2019

Výroční členská schůze k 50. výročí založení 

klubu v KD RENETA Havířov. Tímto chtějí 

připomenout vznik klubu důchodců  a 

významné okamžiky uplynulých let. V 

programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ L.J. V 

Havířově. 5 000 5 000

18

Základní umělecká škola Leoše 

Janáčka, Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 x x x x x

20000 

+ 10000 

(jiné 

projekty)

25 000 (jiný 

projekt)

35 000 (jiný 

projekt)

40 000 (jiný 

projekt)

Letní soustředění Houslového 

souboru 54 500 34 000 18.03.2019 30.09.2019

Houslový soubor se pravidelně zúčastňuje 

soutěží a různých vystoupení. Cílem letního 

soustředění je intenzivní příprava programu na 

koncerty plánované na září a říjen 2019. Žáci 

musí skladby zvládnout zpaměti do konce 

června, po dvouměsíční pauze je nezbytná 

intenzivní příprava a secvičování.  20 000 20 000

888 000 365 000 365 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost
2 249 000

* Žadatel měl  v době podání žádosti o dotaci dluh vůči MKS, který byl uhrazen 10.5.2019. 1 884 000

365 000

365 000

0

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole celkem

Zůstatek rezervy kulturní oblasti celkem 

** Žádost dodána po řádném termínu podání, tj. dle  Zásad do 31.3.2019. Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo  

Schválený objem finančních prostředků pro kulturní 

oblast celkem 

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Kulturní oblast 2019, 2. kolo 3
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1 Divadelní spolek BUKOS 67341136 x x x x x x 20 000 20 000 x Letní dětský tábor "Olympijské hry" 160 000 20 000 26.03.2019 30.09.2019

Dětský tábor konaný v srpnu 2019 v obci 

Vlkovice, zařízení Dětský mlýn. Cílem projektu 

je organizace prázdninového pobytu pro dětí 7-

13 let (cca 50 dětí) se sportovní tématikou. 20 000 20 000

2 Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o. 25372793 x x x x x

292 000 (jiný 

způsob 

financování)

280 000 (jiný 

způsob 

financování) 300 000 250 000 "Bezpečné hřiště" 300 000 100 000 28.03.2019 31.12.2019

Záměrem je vytvoření bezpečného 

multifunkčního prostoru pro hry a sportování dětí 

na školní zahradě. Finanční příspěvek bude 

použit na obnovu a renovaci nevyhovující 

betonové plochy pokládkou multifunkčního 

pryžového povrchu. 100 000 100 000

3 Foldyna Adam 07856750 x x x x x x x

 25 000 Katův 

syn, organizátor 

p. Kostohryzová x

Kulturní představení Muzikálu Katův 

syn pro školy 30 000 10 000 26.03.2019 31.05.2019

Studentská divadelní skupina uvádí svůj vlastní 

muzikál Katův syn (A.Foldyna - scénář, hudba, 

texty, S.Kostohryzová - choreografie, režie, 

produkční). Obsazení tvoří 10 herců, 12 

tanečníků a 2 vedoucí, kulisy si vyrábí sami. 

Premiéra byla 21.9.2018 a repríza 16.11.2018 - 

téměř vyprodáno. Dne 12.4.2019 odehrají 

představení pro žáky středních škol. 10 000 10 000

4

Střední škola a Základní škola, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace 13644297 x x x x x 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Navýšení dotace - Krytý bazén 2019 150 000 150 000 29.03.2019 31.12.2019

Navýšení dotace na plavání žáků havířovských 

škol. Důvodem je neustále zvyšování cen energií. 

Pro lepší využitelnost bazénu nabízíme i 

případné rekondiční plavání pro seniory v 

ranních hodinách (před plaváním žáků). 0* 100 000

* Původní  

stanovisko ŠK: již 

v 1. kole, 

z důvodu plavání i 

seniorů, 

ŠK doporučuje pro 

2. kolo ze sociální 

oblasti. Celková 

částka po 

navýšení dotace 

2 200 000 Kč. 

5 Amatérský spolek rybářů 06646972 x x x x x x x x 0

Činnost rybářského kroužku v roce 

2019 100 000 100 000 28.03.2019 31.12.2019

Náplní kroužku je naučit mladé rybáře rybařit, 

poskytnout rybaření dětem i ze sociálně 

vyloučených rodin, které si to finančně nemohou 

dovolit. Provozování kroužku vyžaduje nákup 

potřebného rybářského vybavení, plánujeme 

pořádání závodů, dětského dne. 0 0

6 Naše Montessa, z.s. 05435404 x x x x x x 15 000 100 000 50 000

Navýšení dotace na činnost Montessori 

základní školy Úsměv v roce 2019 4 670 000 100 000 27.03.2019 31.12.2019

Provozujeme soukromou ZŠ, školní družinu a 

odpolední činnost v kroužcích. V roce 2018 byl 

1.příměstský tábor pro širší veřejnost. Dotaci 

máme záměr použít na dofinancování provozu 

školy (energie, nákup materiálu, částečné pokrytí 

honorářů, kurzu plavání). 0 0

7

Sdružení rodičů a přátel školy při 

základní škole Havířov-Šumbark, ul. 

Školní 1/814, z.s. 48426962 x x x x x x x x x

Tvorba a tisk Šumbarské kuchařky 

místních pokrmů 40 000 40 000 29.03.2019 31.12.2019

Cílem projektu je vytvořit ucelený přehled o 

jídlech, která jsou typická pro oblast Havířov-

Šumbarku. Žáci ZŠ sbírají místní receptury a 

třídí je na předkrmy, hlavní jídla, polévky a 

moučníky. Kuchařku vytvoří a některá jídla i 

připraví. 0 0

8

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední 

škola DAKOL, o.p.s 25353446 x x x x x

100 000 (jiný 

projekt)

30 000 (jiný 

projekt)

20 000 (jiný 

projekt)

1 000 (jiný 

projekt) Badatelská odpoledne pro žáky 30 000 30 000 27.03.2019 31.12.2019

Návaznost na celorepublikový projekt 

badatelských setkávání pedagogů Centrum 

Natura. Jde o praktické zkoušení, realizování 

pokusů a experimentů, v tomto případě přímo s 

žáky, podpora osobnostního rozvoje žáků, kdy na 

vlastní kůži okusí propojení teorie s praxí. 0 0

550 000 130 000 230 000CELKEM 

Poznámka 
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 2018 

v Kč 

Dotace 2017 

v Kč

Dotace 2016 

v Kč

Dotace 

2019, 1. 

kolo v Kč 

Požadovaná 

dotace v roce 2019 

v Kč

Datum doručení 

žádosti na rok 

2019

Návrh dotace 

RMH 

10.6.2019

v Kč 

Návrh komise

  9.5.2019

v Kč

Popis projektu /

Specifikace činnosti

Doba, v níž má být 

dosaženo účelu 

Plánované náklady 

na projekt 

v roce 2019 

v Kč

Školská oblast 2019, 2.kolo



PŘÍLOHA Č. 3

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r.2016, 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost
3 073 000

3 064 000

Poznámka: 9 000

230 000

221 000

Pokrytí nedostatku finančních prostředků z oblasti IZS (100 000 Kč,  nebyla podána žádná žádost, příloha č. 6) a z oblasti partnerských vztahů (21 000 

Kč, příloha č. 4)  a ze sportovní oblasti (100 000 Kč, příloha č.8)

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole, vč. 

mimosportovních kroužků celkem 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků komise navrhla vyšší objem pro školskou oblast, projekty jsou 

seřazeny v pořadí dle důležitosti. 

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole komisí celke - pořadí dle 

důležitosti 

Chybějící finanční prostředky na pokrytí návrhů komise ve 2. 

dotačním kole

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo

Schválený objem finančních prostředků pro školskou oblast celkem 

Školská oblast 2019, 2.kolo



Příloha č.4
OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 2019 - 2. KOLO
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1

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 10 000 x x x

Návštěva partnerské školy 

v Německu v roce 2019 36 000 20 000 27.03.2019 31.07.2019

Výměnné pobyty žáků na základě partnerské 

dohody s Gymnáziem Ulfa Merboldta 

v německém městě Greiz (Durynsko) z r. 2000. 

Obsah návštěv:  pamětihodnosti,  lokální kuchyně,  

společné sport.  aktivit, místní zvyky a způsob 

života svých partnerů a jejich rodin 

a vyzkouší vyzkoušet si znalosti cizího jazyka 

24 německých žáků navštívilo hav. gymnázium v 

3/2019, havířovští žáci pojedou do města Greiz ve 

dnech 17.- 22.6.2019 - společné sportovní aktivity 

a poznávání Durynska. 20 000 20 000

2

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Havířov Město 65468104 x x x x x 16 000 x x x Hasičí bez hranic v roce 2019 13 000 13 000 27.03.2019 30.04.2019

Projekt je zaměřen na členy zásahové jednotky 

Havířov a Ochotnicza stráž pożarna Jastrzębie 

Zdrój . V roce 2018 se konal první společný 

víkendový výcvik v Ústřední hasičské škole 

v Jánských Koupelích. V roce 2019 se uskuteční 

další ročník opět  v hasičské škole je vzhledem 

k dokonalému zázemí (výcvikové prostory 

a ubytování) ideální. Z dotace bude hrazeno 

ubytování a strava pro polské hasiče. 13 000 13 000

33 000 33 000 33 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018, 2019  v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost
107 000

16 000

91 000

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole komisí celkem 33 000

58 000

21 000 Školská oblast (příloha č. 3)

37 000

Zůstatek finanční rezervy pro oblast partnerských 

vztahů po dofinacování školské oblasti celkem 

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo pro oblast 

partnerských vztahů celkem 

Dotace 

2016              

v Kč

Dotace 

2017                  

v Kč 

Dotace 

2019, 

1. kolo 

v Kč

Zůstatek finančních prostředků po návrzích ve 2. 

dotačním kole dle komise celkem 

Návrh na dofinacování nedostatku finančních 

prostředků do školské oblasti 
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

Schválený objem pro oblast partnerských vztahů 

celkem 

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Návrh dotace

RMH 

10.6.2019

v Kč

Plánované náklady 

na projekt/činnost  v 

roce 2019 v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2019 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2019

Doba, v níž má být 

dosaženo účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

Účel, na který žadatel žádá o 

dotaci (název projektu) 

CELKEM 

Návrh komise  

24.4.2019

v Kč 

Partnerské vztahy 2019 - 2. kolo



Příloha č.5 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY, PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2019 - 2. KOLO
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1

SP+D Kontakt, občanské sdružení pro 

prevenci a pomoc osobám ohroženým 

sociálně patologickými jevy a drogovou 

závislostí 68149271 x x x x x 7 000 21 000 15 000 x

Vzdělávání aktérů prevence 

kriminality v roce 2019 31 900 22 000 13.03.2019 30.11.2019

Dvoudenní seminář (systém prevence 

a zařízení, komunikace, týmová práce,  

kooperace) výměna zkušeností z vlastní 

praxe, profesionální rozvoj v oblasti 

preventivního působení, osobnostní růst 

a workshop. Pravidelní účastníci: OSPOD 

MMH, MP, PČR, státní zastupitelství, 

probační a mediační služba, pedagogicko-

psychlogická poradna, ZŠ, neziskový sektor... 22 000 22 000

22 000 22 000 22 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 200 000

155 000

45 000

22 000

23 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Schválený objem pro oblast prevence kriminality 

a protidrogové prevence celkem

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků  pro oblast PKD pro 2. dotační kolo celkem 

Dotace 

2018

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o 

dotaci (název projektu) 

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole komise celkem 

Zůstatek finančních rezervy pro oblast PKD celkem 

Návrh dotace

RMH 

10.6.2019

v Kč

Plánované 

náklady 

na projekt 

v roce 2019  

v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2019 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2019

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

CELKEM 

Dotace 

2016

v Kč

Dotace 

2017

v Kč

Návrh komise  

6.5.2019 

v Kč 

Dotace 

2019,

 1. kolo   

Kč 

Prevence kriminality a protidrogové prevence 2019 - 2. kolo



Příloha č. 6 

OBLAST BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ - ZDRAVOTNICTVÍ 2019 - 2. KOLO
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1

Andělé Stromu života 

pobočný spolek 

Moravskoslezský kraj 03632661 x x x x x x x x 0*

Mobilní hospic Strom 

života - pobočka Havířov 

v roce 2019 2 185 074 100 000 15.03.2019 31.12.2019

Hospicová služba, domácí péče a sociální 

služby. Strom života je nestátní zdravotnické 

zařízení. Specializovaná paliativní péče zatím 

není v ČR hrazena z veřejného zdravotního 

pojištění. Platby a provoz hospice jsou 

hrazeny výhradně z grantů a darů. Služby 

jsou nabízeny  zdarma - pro nevyléčitelně 

nemocné a jejich blízkým, kteří o ně doma 

pečují. V Havířovské pobočce pečují o 31 

klientů. 100 000 100 000

2 MAYFAIR, s.r.o. 65140371 x x x x x x x 50 000 x

Projekt UČÍME SE ŽÍT 

S NEMOCÍ pro klienty 

psychoterapeutického 

stacionáře v roce 2019 575 000 50 000 06.03.2019 31.12.2019

Pomoc lidem s  psychotickým onemocněním 

(nejčastěji schizofrenie) a jejich blízkým 

osobám zvládat časově náročnou léčbu v 

širším rozsahu. Další službou je pomoc při 

léčbě posttraumatické stresové poruchy (např. 

horníci při závalech a  zranění horníků). 50 000 50 000

3 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x x 0 x 0*

Nákup autodefibrilátoru 

pro Projekt výukové 

cvičné AED pro 

prožitkové kurzy první 

pomoci pro sociálně slabé 

skupiny občanů v roce 

2019 36 000 18 000 26.03.2019 31.12.2019

Projekt výukové a tréninkové AED 

v praktickém výcviku k záchraně postiženého. 

Cílová skupina: Rizikové skupiny občanů  - 

mládež z dětského domova /12 osob/, osoby 

s hendikepem /24 osob/. - základem je 

připravit účastníky na kritické situace  a 

naučit je poskytnout první pomoc. Projekt byl 

zahájen v roce 2016. 18 000 18 000

168 000 168 000 168 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 200 000

150 000

Poznámka: 50 000

168 000

118 000 Návrh na pokrytí finančních prostředků převodem z oblasti sociální - registrované služby  "RS"  (příloha č. 1a). 

OBLAST BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ -  PODPORA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU  2019 - 2. KOLO

Poznámka: do 2.  dotačního kola nebyly podány žádosti. 

700 000

600 000

100 000

100 000 Školská oblast (příloha č. 3)

0

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti IZS pro 2. dotační kolo celkem 

Návrh na dofinacování nedostatku finančních prostředků do 

školské oblasti 

Návrh na zůstatek finanční rezervy pro oblast IZS po 

dofinancování školské oblasti  celkem 

Schválený objem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

- IZS 
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2018 

v Kč

Dotace 

2016 

v Kč

Dotace 

2017 

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 

2019, 

I. kolo 

v Kč 

Návrh dotace

RMH

10.6.2019

  v Kč 

Plánované 

náklady 

na projekt                         

v roce 2019 

v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2019 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2019

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

Návrh komise

24.4.2019

v Kč 

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole komisí celkem - pořadí dle 

důležitosti

Chybějící finanční prostředky na pokrytí návrhů komise 

ve 2. dotačním kole z oblasti sociální - registrované služby "RS"

Zůstatek prostředků v oblasti zdravotnictví pro 2. dotační kolo 

celkem 

CELKEM 

Schválený objem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

- zdravotnictví

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků komise navrhla vyšší objem pro zdravotnictví, projekty 

jsou seřazeny v pořadí dle důležitosti. 

Oblast bezpečnost a ochrana zdraví - Zdravotnictví 2019 - 2. kolo



Příloha č. 7 

OBLAST BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2019 - 2. KOLO
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1

Myslivecký spolek Havířov, 

z.s. 60338181 x x x x x x x 30 000 x Činnost spolku v roce 2019 72 000 30 000 20.03.2019 31.12.2019

V rámci své činnosti zakládá zvěřní plíčka 

(živnost pro zvěř a jeho klid), na 3 ha vysazují 

obilní plody pro přikrmování zvěře, u 

zajišťuje odchov 

a vypouštění bažantů, provádí výsadbu 

stromků, upravují pozorovací zařízení a 

pořádají pro základní  školy přednášky. 

Spolupráce s OŠK na Dni Země 2019. 0 0

2 Vavřík Jiří občan x x x x x

22 000  

na činnost 

15 000 

 na činnost

17000  

na činnost 

14 000 Kč  

na činnost 

x

Včelařské soutěže 

na havířovských základních 

školách a v areálu Ambrožíků 

v roce 2019 15 000 6 000 28.03.2019 31.12.2019

Včelařský kroužek pořádá seriál soutěží 

určených d dětem ze ZŠ 

o vědomostech ve včelaření, které doplní 

Slavnosti medu. Do projektu naučné stezky je 

zapojeno 9 ZŠ. Spolupráce s OŠK na Dni 

Země 2019. 5 000 5 000

3 ZO ČSOP 69/04 Havířov 71197222 30 0 4 2 36 15 000 16 000 20 000 x Činnost v roce 2019 70 000 20 000 28.03.2019 31.12.2019

Činnost: Ekoučebna - stálá výstava 

preparovaných zvířat, Lesní školka - výsadba 

100 stromků v ZŠ a MŠ, Úklid Meandry řeky 

Lučiny, Ekocentrum 

- voliéry živých zvířat a jejích vypouštění zpět 

do přírody. Výroba ptačích budek a krmítek. 19 000 19 000

56 000 24 000 24 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018, 2019  v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 105 000

81 000

24 000

Návrhy dotací ve 2. dotačním kole komisí celkem 24 000

0

Návrh dotace RMH 

10.6.2019

v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 2018 

v Kč

Plánované 

náklady 

na projekt/

činnost  

v roce 2019

v Kč

Požadovaná dotace 

v roce 2019 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2019

Doba, v níž má 

být dosaženo 

účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Dotace 

2016 

v Kč

Dotace 2017 

v Kč

Návrh komise  

15.5.2019                  v 

Kč 

Dotace 

2019, 

1. kolo 

v Kč 

Zůstatek finanční rezervy pro oblast životního prostředí 

celkem 

CELKEM

Schválený objem pro oblast ochrany zdraví - životní prostředí 

celkem 

Schválené poskytnutí dotací v 1. dotačním kole celkem v 1. kole 

celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti životní prostředí pro 2. dotační 

kolo 

Oblast bezpečnost a ochrana zdraví - Životní prostředí 2019 - 2. kolo



Příloha č. 8

SPORTOVNÍ OBLAST 2019 - 2. KOLO 
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1 1. SFK Havířov, z.s. 03751171 116 3 4 11 134

50 000 

činnost

100 000 

činnost

150 000 

činnost                 

25 000 kempy

230 000 

činnost

Letní florbalové kempy pro děti na 

horách v roce 2019 272 000 60 000 29.03.2019 31.10.2019 Letní florbalové kempy 0 0 x

2 1. SFK Havířov, z.s. 03751171 116 3 4 11 134

50 000 

činnost

100 000 

činnost

150 000 

činnost                 

25 000 kempy

230 000 

činnost

Vánoční florbalové turnaje elévů           

a přípravek v Havířově v roce 2019 40 000 30 000 29.03.2019 31.12.2019 Vánoční florbalové turnaje 0 0 x

3 Autosport klub formule v AČR 00494976 0 0 0 0 0 x x x x

Účast na formulových závodech na 

okruzích v seriálu Carbonia Cup v 

roce 2019 200 000 40 000 29.03.2019 31.12.2019 Motosport 0 0 x

4 BOX Havířov z.s. 05070911 17 10 4 3 34 x 20 000 80 000

100 000 

činnost

Pořádání mezinárodního turnaje         

v Havířově a podzimní soustředění 

v roce 2019 80 000 60 000 11.03.2019 31.12.2019 Box 20 000 20 000 x

5 BK Havířov z.s. 22898450 53 25 9 10 97 600 000 831 000 958 000 960 000

Navýšení dotace na činnost 

v roce 2019 1 800 000 150 000 24.05.2019** 31.12.2019

Basketbal - navýšení dotace na 

činnost 150 000 150 000 1 110 000

6

Český kynologický svaz ZKO 

Havířov - Bludovice - 038 63024985 0 0 1 19 20 x x x x

Činnost v roce 2019 

a Havířovský pohár 2019 71 000 24 000 29.03.2019 31.12.2019 Kynologie 24 000 24 000 x

7

Český rybářský svaz, z. s., územní 

svaz pro Severní Moravu a Slezsko 00434167 0 0 0 0 0 x x x x

Mistrovství republiky juniorů 

a žáků v rybolovné technice 

v roce 2019 230 000 30 000 13.03.2019 31.07.2019 Rybářství 30 000 30 000 x

8

Horolezecký oddíl Tatran Havířov, 

z.s. 22676465 12 0 0 57 69 x x x x

Útěk v řetězech - 11. ročník  

v roce 2019 181 000 72 000 27.02.2019 31.10.2019

Soutěž dvojic s průběžným plněním 

úkolů 20 000 20 000 x

9 JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 66182760 145 15 2 15 177 200 000 250 000 350 000 380 000

Navýšení dotace na činnost 

v roce 2019 40 000 40 000 15.05.2019** 31.12.2019

Judo - vybavení tělocvičny 

sportovním vybavením 40 000 40 000 420 000

10 Karate Havířov, z.s. 22716408 135 0 1 17 153 120 000 150 000 200 000 210 000

Navýšení dotace na činnost 

v roce 2019 40 000 40 000 06.05.2019** 31.12.2019

Karate - vybavení tělocvičny 

sportovním vybavením 40 000 40 000 250 000

11 Klub SPORTU FIT-GYM z.s. 07421613 23 6 22 35 86 x x x 0 Činnost v roce 2019 306 000 185 000 27.03.2019 31.12.2019 Cross fit 50 000 50 000 x

12 Maniak aerobik Havířov, z.s. 22713778 186 20 0 7 213 450 000 550 000 750 000 780 000

Navýšení dotace na činnost 

v roce 2019 75 000 75 000 15.05.2019** 31.12.2019 Aerobik - oprava cvičební podlahy 75 000 75 000 855 000

13 Mažoretky KIRA, z.s. 06344682 28 0 2 0 30 x x x x Činnost v roce 2019 100 000 50 000 29.03.2019 31.12.2019 Mažoretkový sport 20 000 20 000 x

14 Plavecký klub Havířov z.s. 02687950 136 14 7 19 176 450 000 500 000 550 000 600 000

Účast na MS v plavání v Jižní 

Korei 2019 Libora Hrackého 58 500 30 000 18.03.2019 30.09.2019 Plavání 30 000 30 000 x

15 První softtenisový klub Havířov, z.s. 22867945 14 16 13 32 75 40 000 60 000 80 000 90 000

Navýšení dotace na činnost 

v roce 2019 100 000 20 000 29.05.2019** 31.12.2019 Softtenis - materiální vybavení 20 000 20 000 110 000

16 SK Kick Wolf Team, z.s. 22709258 42 27 11 14 94 30 000 90 000 100 000 120 000

Navýšení dotace na činnost 

v roce 2019 30 000 30 000 06.05.2019** 31.12.2019

Kick  box - vybavení novými 

sportovními pomůckami 30 000 30 000 150 000

17 SKATE KLUB Havířov z.s. 6565786 7 18 19 16 60 x x x x

Organizace Českého 

skateboardového poháru v roce 

2019 v Havířově 114 500 30 000 20.05.2019** 30.09.2019

Český pohár ve skateboardingu 

s účastí závodníků z Česka, Slovenska 

a Polska 30 000 30 000 x

18

Sportovní gymnastika T. Havířov 

z.s. 01629751 57 0 0 0 57 90 000 100 000 110 000 x Činnost v roce 2019 365 000 190 000 28.03.2019 31.12.2019 Sportovní gymnastika 120 000 120 000 x

19 "Sportovní-klub.cz" 22815783 44 31 51 275 401 2 000 10 000 0 0 Činnost v roce 2019 722 000 55 000 26.03.2019 31.12.2019

Sportovní a vzdělávací činnost pro 

školy, veřejnost se zaměřením 

na děti, mládež a skupiny sociálně 

znevýhodněné (dětské domovy, 

handicapovaní). Kurzy vodní turistiky, 

raftingu, dětské tábory 

a prožitkové kurzy první pomoci. 0 0 x

20 Sportovní Klub Lapačka, z.s. 66740011 23 12 2 61 98 x x x x Činnost v roce 2019 20 000 18 000 27.03.2019 31.12.2019 Lukostřelba 15 000 15 000 x

Plánované náklady 

na projekt 

v roce 2019 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2019 v Kč

Datum doručení 

žádosti na rok 

2019

Navýšení dotace 

na celkovou 

částku v roce 

2019

Návrh dotace 

RMH 10.6.2019

v Kč

Návrh komise

6.5. 

a 29.05.2019 

v Kč

Doba, v níž má být 

dosaženo účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

P
o
ř
a
d

o
v

é
 č

ís
lo

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 2018 

v Kč

Dotace 2017 

v Kč

Dotace 2016 

v Kč

  Dotace 2019, I. 

kolo v Kč 

Sportovní oblast 2019, 2. kolo 1
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m Plánované náklady 

na projekt 

v roce 2019 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2019 v Kč

Datum doručení 

žádosti na rok 

2019

Navýšení dotace 

na celkovou 

částku v roce 

2019

Návrh dotace 

RMH 10.6.2019

v Kč

Návrh komise

6.5. 

a 29.05.2019 

v Kč

Doba, v níž má být 

dosaženo účelu 

Popis projektu /

Specifikace činnosti

P
o

ř
a

d
o

v
é
 č

ís
lo

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 2018 

v Kč

Dotace 2017 

v Kč

Dotace 2016 

v Kč

  Dotace 2019, I. 

kolo v Kč 

21

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, 

spolek 63025582 0 0 0 14 14 10 000 10 000 10 000 x Činnost v roce 2019 310 000 20 000 28.03.2019 31.12.2019 Stolní tenis 10 000 10 000 x

22 Stachura Patrik občan 0 0 0 0 0 x x x x

Mezinárodní mistrovství Evropy 

ALPE ADRIA - motosport 600 

ccm v roce  2019 210 000 50 000 20.02.2019 31.12.2019 Motosport 0 0 x

23 Stars Ostrava z.s.  22674250 25 2 3 0 30 x x x x Stars Cup 2019 51 000 15 000 29.03.2019 31.05.2019

10. ročník Stars cup 2019 - 

mezinárodní nepostupová soutěž 

mažoretek a roztleskávaček, která se 

uskutečnila dne 07.04.2019 v Městské 

sportovní hale Havířov. 0 0 x

24

Taneční škola Horizonty Havířov, 

z.s. 22844201 180 10 7 3 200 160 000 190 000 200 000 280 000

Účast na Mistrovství světa 2019 v 

Chomutově 195 000 100 000 29.05.2019** 31.07.2019

Disco dance - Účast 75 tanečníků a 

trenérů na MS ve dnech 20. - 

23.06.2019 100 000 100 000 x

25 Tenisový klub Tenet, z.s. 22820591 47 15 7 20 89 90 000 120 000 140 000 150 000

Navýšení dotace na činnost 

v roce 2019 100 000 25 000 29.05.2019** 31.12.2019 Tenis - Materiální vybavení 25 000 25 000 175 000

26 Tennis Hill Havířov z.s. 22767428 128 13 1 4 146 280 000 400 000 430 000 470 000

Navýšení dotace na činnost 

v roce 2019 93 000 40 000 15.05.2019** 31.12.2019

Tenis - Pořízení tenisového 

nahrávacího stroje pro děti a mládež 40 000 40 000 510 000

27 TJ Baník Havířov z.s. 00533441 0 0 0 9 9 80 000 100 000 110 000 120 000

Účast na XVI. Světové 

gymnaestrádě - WG 2019 Dornbirn 400 000 120 000 27.03.2019 31.08.2019 Gymnaestráda 30 000 30 000 x

28 Voltiž Duha, z.s. 22755179 20 3 0 1 24 x x x 20 000

Navýšení dotace na činnost 

v roce 2019 440 000 315 000 12.03.2019 31.12.2019

Voltiž a paravoltiž - gymnastika na 

koni 30 000 30 000 50 000

CELKEM 1 914 000 949 000 949 000

/v Kč/

30 453 000

Vysvětlivky: 29 046 800

sloupec "Dotace v r. 2016, 2017, 2018, 2019 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 30 000

** Žádosti dodány po řádném termínu podání, tj. dle Zásad do 31.3.2019 1 376 200

949 000

427 200

100 000 Školská (příloha č. 3)

327 200

Návrh na dofinacování nedostatku finančních prostředků 

ve školské oblasti (100 000 Kč) 

Návrh na zůstatek finančních prostředků pro sportovní oblast do 

financování školské oblasti celkem 

Zůstatek finančních prostředků ve sportovní oblasti, včetně 

převedených nevyužitých prostředků na sportovní kroužky po 2. 

dotačním kole celkem 

Návrhy poskytnutí dotací ve 2. dotačním kole komisí celkem  

Vázaná rezerva  HLSŠ - umístění

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo  

Schválené poskytnutí dotací včetně sportovních kroužků 

a organizace HLSŠ v 1. dotačním kole celkem 

Schválený objem finančních prostředků pro sportovní oblast včetně 

sportovních kroužků a organizace HLSŠ celkem 

Sportovní oblast 2019, 2. kolo 2



Příloha č. 1 - NÁVRH 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. ../2019, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku ze psů  

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 24.06.2019 usnesením č. 

…/7ZM/2019 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

(1) V čl. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku ze psů se do názvu 

článku „Splatnost poplatku“ vkládají slova „a způsoby placení poplatku“. 

(2) V čl. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku ze psů se doplňuje 

odstavec 3, který zní: 

„(3) Poplatek lze platit: 

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních 

služeb na příslušný účet správce poplatku,  

b) v hotovosti  

1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním 

poukazem na příslušný účet správce daně,  

2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby, přičemž součet plateb na 

všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho 

kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500000 Kč,  

3. šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních 

služeb,  

4. daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,   

c) přeplatkem na jiné dani, 

d) platební kartou na terminálu správce poplatku; za den platby se považuje 

den, kdy ten, kdo poplatek platí, předal platební příkaz správci poplatku. 

e) prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO); za den 

platby se považuje den, kdy byla připsána na účet správce poplatku.“ 

 

 

 



 

Čl. 2 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. července 2019. 

 

 

 

 

Ing. Josef Bělica 

primátor města  

 

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek 

náměstek primátora  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

 

 

Sejmuto z úřední desky: 

 

 



Příloha č. 1 - NÁVRH 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. ../2019, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 24.06.2019 usnesením č. …/7ZM/2019 

usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

(1) V čl. 7 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství se do názvu článku „Splatnost poplatku“ vkládají slova „a způsoby placení 

poplatku“. 

(2) Čl. 7 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství zní: 

„(1) Splatnost poplatku:  

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy 

bylo s užíváním veřejného prostranství započato,  

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné poplatek rozdělit 

v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je 

splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a 

druhá splátka je splatná do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,  

c) poplatek stanovený týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou je splatný 

patnáctý den následující po dni, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství 

započato. 

(2) Poplatek lze platit: 

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na 

příslušný účet správce poplatku,  

b) v hotovosti  

1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním 

poukazem na příslušný účet správce daně,  

2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby, přičemž součet plateb na 

všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho 

kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500000 Kč,  

3. šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,  

4. daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,   

c) přeplatkem na jiné dani, 



d) platební kartou na terminálu správce poplatku; za den platby se považuje den, kdy 

ten, kdo poplatek platí, předal platební příkaz správci poplatku.“ 

 

 

 

Čl. 2 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. července 2019. 

 

 

 

 

Ing. Josef Bělica 

primátor města  

 

 

Ing. Ondřej Baránek 

náměstek primátora  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

 

 

Sejmuto z úřední desky: 

 

 



Příloha č. 1 - NÁVRH 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. ……/2019, 

kterou se mění a doplňuje  Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o místním poplatku  

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů  

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 24.06.2019 usnesením č. …/7ZM/2019 

usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

(1) V čl. 5 Obecně závazné vyhlášky č. 7/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se do 

názvu článku „Splatnost poplatku“ vkládají slova „a způsoby placení poplatku“. 

(2) V čl. 5 Obecně závazné vyhlášky č. 7/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se 

doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Poplatek lze platit: 

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na 

příslušný účet správce poplatku,  

b) v hotovosti  

1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním 

poukazem na příslušný účet správce daně,  

2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby, přičemž součet plateb na 

všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho 

kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500000 Kč,  

3. šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,  

4. daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,   

c) přeplatkem na jiné dani, 

d) platební kartou na terminálu správce poplatku; za den platby se považuje den, kdy 

ten, kdo poplatek platí, předal platební příkaz správci poplatku. 

e) prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO); za den platby se 

považuje den, kdy byla připsána na účet správce poplatku.“ 

 

 

 



Čl. 2 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. července 2019. 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Bělica 

primátor města  

 

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek 

náměstek primátora  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

 

 

Sejmuto z úřední desky: 

 

 



Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018 

 
 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (v tis. Kč) 

 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutečnost 

k 31.12.2018 

Příjmy celkem 1134,60 1174,60 1177,76 
4121 Neinvestiční transfery od obcí 1133,60 1133,60 1133,60 

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 

4216 Ostatní investiční přijaté transfery 0,00 00,00 0,00 

2111 Příjmy z poskytování  služeb  a výr. 0,00 40,00 40,36 

2141 Příjmy z úroků 1,00 1,00 0,00 

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 3,80 

Výdaje celkem 1189,47 1189,47 1148,44 
§ 2141 pol. 5222Neinv.dotaceReg.sdružení 

pro čs.-pl. Spolupráci 

 

589,47 

 

589,47 

 

589,47 

§ 6409 pol. 5021 Ost. osobní výdaje 

(odměna účetní, ) 

 

28,00 

 

28,00 

 

28,00 

§ 6409 pol. 5038 Povinné poj. na úrazové 

pojištění  

 

0,40 

 

0,40 

 

0,40 

§ 6409 pol. 5163 Služby peněžních ústavů, 

poplatky bankovní, pojistné na cyklotrasu 

 

55,00 

 

55,00 

 

49,20 

§ 6409 pol. 5167 Služby školení a 

vzdělávání 

 

           50,00 

 

                5,00 

 

                 0,00 

§ 6409 pol. 5168 Zpracování dat  (údržba 

programu UCR) 

 

           10,00 

 

              10,00 

 

                 5,28 

§ 6409 pol. 5169 Ostatní služby (adm. 

činnost RIKKA , zpracování mezd,  

dopravní značení  pro cyklotrasu,) 

   

 

451,60 

 

 

442,10 

 

 

418,49 

§ 6409 pol. 5173 Cestovné  0,00 53,00 51,58 

§ 6409 pol. 5194 Věcné dary 0,00 1,50 1,02 

§ 6409 pol. 5222 Neinv. dotace obč. sdr. 

(Sdružení pro rozvoj MSK) 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

Financování 54,87 14,87 -29,32 
Pol. 8115 Změna stavu krátk. prostř. na 

bank. Účtech 

 

54,87 

 

 14,87 

 

-29,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katkav
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1



Komentář k závěrečnému účtu za rok 2018: 

 

Příjmy: 

 

Pol. 2322 – nebyla rozpočtována pojistná náhrada za škodu způsobenou na „Cyklotrase“  

Pol. 2141 – neplnění položky úroky bylo způsobeno přechodem k jiné bance 

 

Ostatní příjmové položky byly plněny na 100%. 

 

Výdaje: 

 

Paragraf  6409  

 

pol. 5169 -  položka obsahuje náklady na administrativní činnost SMOOK, zpracování mezd, 

zajištění domény Cyklotrasy a SMOOK, výrobu, montáž a čištění dopravního značení na 

cyklotrase     

 

 

  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOK za rok 2018 
 

Přezkoumání hospodaření SMOOK provedl Odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK, 

oddělení přezkoumání hospodaření územních celků dne  7. 3. 2019 

Závěr přezkoumání –  bez výhrad.  

Zpráva je přílohou závěrečného účtu. 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

Členská schůze Svazku měst a obcí okresu Karviná schvaluje celoroční hospodaření svazku  

a závěrečný účet svazku za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 bez výhrad. 

 

 

 

Ing. Jan Lipner 

Předseda představenstva SMOOK 

 

Zpracovala: Pavlína Malíková 

 

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
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 Zpráva  
 o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí   

Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611 za rok 2018 
  

 

Na základě písemné žádosti ze dne 3. 1. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení: 

 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Martin Hajduk kontrolor pověřený řízením 459/03/2018 2909 

 
dne 7. 3. 2019 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31. 12. 2018, místem provedení 
přezkoumání hospodaření byla Karviná-Fryštát, Karola Śliwky 149/17. 

 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 24. 7. 2018. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 7. 3. 2019. 
 
Zástupci dobrovolného svazku obcí přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: 

- Ing. Jan Lipner, předseda 
- RNDr. Česlav Valošek, sekretář 

 
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání 
hospodaření vykonané dne 3. 10. 2018 kontrolní skupinou ve složení: 

- Ing. Martin Hajduk 

 
Čj.: 

 
MSK  31360/2019 

                 
           

Sp. zn.: 
KON/2248/2018/Sam 
113.1 V10 

 

Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk  
Telefon: 595 622 709  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  

katkav
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 
 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, 
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí, 
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, 
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů, 
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky 

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, 

k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí, 
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí, 
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
- zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí, 
- účetnictví vedené svazkem obcí, 
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky. 

 
 
Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: 
 

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním 
hospodaření svazků obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, 
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

 
 
Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny na písemnostech uvedených v „Seznamu předložených 
dokumentů“. 
 
 
 

A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2018 
 
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.  
 

 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.   
 
 
A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 
 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. 
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A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku 
 
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že 

 podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) 

0,00 % 

 podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00) 

9,35 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost svazku obcí 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 0,00 % 
 
 
 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 2017 
 
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. 
 
 
 
Dle informací poskytnutých zástupci svazku obcí v přezkoumávaném období svazek obcí: 

- neuskutečnil finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- neúčtoval o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, 
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí 

poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  
- nevyúčtoval a nevypořádal finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, 

k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 
- neručil za závazky fyzických a právnických osob, 
- nezastavil majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob, 
- nezřídil věcné břemeno k majetku ve svém vlastnictví. 

 
 
 
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly svazku obcí vráceny. 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije 
možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
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Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
  
 
 
Zprávu zpracoval a sepsal: 

Ing. Martin Hajduk, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
 

Seznam předložených dokladů: 
 

- rozpočet na rok 2018, záznam z jednání členské schůze konané dne 19. 12. 2017 (bod 1.1) včetně 
usnesení č. 8/2017, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách členských 
obcí, 

- rozpočtová opatření č. 1 a č. 2, záznamy z jednání členské schůze konané dne 28. 8. 2018 (bod 5.1) 
včetně usnesení č. 5/2017 a z jednání členské schůze konané dne 27. 11. 2018 (bod 1.2) včetně 
usnesení č. 6/2018,  

- kniha účetnictví k 30. 6. 2018,  
- kniha účetnictví k 31. 12. 2018,  
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M k 30. 6. 2018, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M k 31. 12. 2018, 
- výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2018, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018, 
- výkaz rozvaha k 30. 6. 2018, 
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2018, 
- výkaz příloha k 30. 6. 2018, 
- výkaz příloha k 31. 12. 2018, 
- kniha došlých faktur k 30. 6. 2018,  
- kniha došlých faktur k 31. 12. 2018,  
- kniha odeslaných faktur k 30. 6. 2018, 
- kniha odeslaných faktur k 31. 12. 2018,  
- účetní doklady č. 2 ze dne 2. 1. 2018, č. 6 a č. 7 ze dne 5. 1. 2018, č. 8 ze dne 8. 1. 2018, č. 9 ze dne 

9. 1. 2018, č. 10 ze dne 10. 1. 2018, č. 11 ze dne 11. 1. 2018, č. 12 a č. 13 ze dne 12. 1. 2018,  
č. 14 - č. 16 a č. 20 ze dne 15. 1. 2018, č. 21 a č. 22 ze dne 16. 1. 2018, č. 23 ze dne 17. 1. 2018  
a č. 24 ze dne 18. 1. 2018 (předpis členských příspěvků na rok 2018 a úhrady faktur odeslaných), 
výpis z účtu č. 1/2018 za období 01/2018 (Fio banka, a.s.),  

- účetní doklady č. 17 ze dne 15. 1. 2018, č. 25 ze dne 29. 1. 2018, č. 26 ze dne 6. 2. 2018, č. 27 ze dne 
28. 2. 2018, č. 29 ze dne 8. 3. 2018, č. 30 ze dne 21. 3. 2018, č. 33 ze dne 31. 3. 2018, č. 35 a č. 36 
ze dne 9. 4. 2018, č. 39 ze dne 13. 4. 2018, č. 40 a č. 41 ze dne 2. 5. 2018, č. 44 ze dne 22. 5. 2018, 
č. 46 ze dne 29. 5. 2018 a č. 47 ze dne 30. 5. 2018 (předpisy a úhrady faktur došlých), výpisy z účtu  
č. 1/2018 - č. 5/2018 za období 01-05/2018 (Fio banka, a.s.),  

- účetní závěrka k 31. 12. 2017, záznam z jednání členské schůze konané dne 20. 3. 2018 (bod 2) 
včetně usnesení č. 3/2018,  

- závěrečný účet za rok 2017, záznam z jednání členské schůze konané dne 20. 3. 2018 (bod 1) včetně 
usnesení č. 3/2018, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úředních deskách 
členských obcí a projednání závěrečného účtu v zastupitelstvech členských obcí, 

- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018.  
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Seznam použitých právních a jiných předpisů: 
 

1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 128/2000 Sb.), 

2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), 

3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), 

4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.), 
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška 
č. 410/2009 Sb.), 

6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška  
č. 5/2014 Sb.), 

7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy), 

8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška 
č. 323/2002 Sb.), 

9. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.), 
10. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.), 

11. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.), 
12. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 262/2006 Sb.), 
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), 
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

(dále jen zákon č. 90/2012 Sb.), 
15. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), 
16. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.), 
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), 
18. stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy. 

 



Zpráva o inventarizaci k 31.12. 2018 

 
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 byl  sestaven plán inventur k 

31.12.2018. Inventura byla provedena fyzická i dokladová. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.  

 

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8397,40 Kč.  Jedná se o softwarový program ke zpracování 

účetnictví. 

  

Účet 021 – Budovy a stavby 

Svazek měst a obcí okresu Karviná je k 31.12. 2018 vlastníkem níže uvedených staveb, které jsou odpisovány 

v souladu s odpisovým plánem:  

CYKLOTRASA I. ETAPA 69747954,98 

CYKLOTRASA II. ETAPA 4890057,42 

ROZVOJ A DOPLNĚNÍ TI 4204127,73 

 

 

Běžný účet 

 

Stav k 1. 1. 2018        2 088 151,06 Kč 

Příjmy                                                   1 177 759,23 Kč (běžné příjmy+dotace) 

Výdaje                                    1 148 441,26 Kč (běžné výdaje) 

Stav k 31. 12. 2018                               2 117 469,03 Kč 

 

Z toho: 

běžný účet         2 117 380,73 Kč 

účet dotační u ČNB                    88,30 Kč 

 

Závazky: 

SÚ  321 Dodavatelé        

 

FA. RIKKA – adm. činnost za IV. čtvrtletí 2018     101 640,00 Kč 

Fa. Gordic – reinstalace UCR           1 389,08 Kč 

  

SÚ  331 Zaměstnanci 

Odměna účetní (10-12/2018)         5950,00 Kč 

 

SÚ 342 Daň ze závislé činnosti 

Odvod daně (odměna účetní10-12/2018)        1050,00 Kč 

 

 

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky    

 

Zákonné pojištění Kooperativa IV. Čtvrt. 2018         100,00 Kč  

 

Pohledávky: 

 

U Svazku měst a obcí okresu Karviná nejsou k 31.12.2018 evidovány žádné pohledávky v rozvaze ani 

podmíněné v podrozvaze.  

 

 

Na základě upozornění na účtování inventarizačních rozdílů  při provedeném přezkumu hospodaření za rok 

2018, byl proveden dotaz u metodika Krajského úřadu MSK v Ostravě a  jím bylo potvrzeno, že svazek 

postupuje při  inventarizaci staveb cyklotras správně a to, že při zjištění chybějícího nebo poškozeného 

dopravního značení neúčtuje o  inventarizačních rozdílech,  ale do účetnictví se toto zjištění  promítne   až při 

opravě nebo doplnění dopravního značení až následující rok po provedené inventarizaci. 

  

Zpracovala: Pavlína Malíková 

katkav
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 3



katkav
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 4



  Příloha č. 1 

 

ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ O ZALOŽENÍ  
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

 
 

Zakladatel 1: 

Název:  statutární město Havířov 

Se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město 

IČ:  002 97 488 

Zastoupen: 

 

Zakladatel 2: 

Firma:  ASOMPO, a.s.   

Se sídlem: čp. 194, 742 72 Životice u Nového Jičína 

IČ:  258 72 826 

Zastoupen: 

 

Zakladatel 3: 

Název:  Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 

Se sídlem: 

IČ: 

Zastoupen: 

 

Zakladatelé 1 až 3 se dohodli na založení akciové společnosti a tímto zakladatelským právním 

jednáním zakládají akciovou společnost, jejíž obchodní firma zní CEVYKO a.s., s dualistickým 

systémem vnitřní struktury společnosti, jejíž vnitřní právní poměry se budou řídit právním řádem 

České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále také 

jen jako „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) v účinném znění (dále také jen jako „ZOK“) a svou společnou vůli založit 

tuto akciovou společnost vyjadřují v souladu s ust. § 250 a násl. ZOK přijetím těchto Stanov, s jejichž 

obsahem bez výhrad souhlasí:  

 

STANOVY 
 

akciové společnosti 
 

CEVYKO a.s. 
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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. 

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. 
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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.  

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 
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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 

- 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:  
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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.       

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. 
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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.  

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). 
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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 

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 



 

8 
 

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. 

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 
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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 

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,  



 

10 
 

- 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 akcionář 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,     

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 
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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 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 
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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 

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,  
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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, 

s) rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon 

nebo tyto stanovy.  

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. 
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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, 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 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. 
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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.  

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.  
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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. 

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, 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 

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.  
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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.  

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. 
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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 

 

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. 
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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. 

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. 

 

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 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 
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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.  

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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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.   

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.  
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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.  

 

 

 

 

ZAKLADATEL 1       ZAKLADATEL 2 

 

 

 

statutární město Havířov      ASOMPO, a.s. 

 

 

 

 

     ZAKLADATEL 3      

  

 

 

Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 

 
 



  Příloha č. 2 
 

AKCIONÁŘSKÁ SMLOUVA 
Tuto Akcionářskou smlouvu (dále jen Smlouva) uzavírají za níže uvedených smluvních ujednání dne 

__., měsíce _________ a roku 2019 níže uvedené smluvní strany: 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 

Název:  statutární město Havířov 

Se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město 

IČ:  002 97 488 

Zastoupen: 

(dále jen Akcionář 1) 

 

Firma:  ASOMPO, a.s.   

Se sídlem: čp. 194, 742 72 Životice u Nového Jičína 

IČ:  258 72 826 

Zastoupen: 

(dále jen Akcionář 2) 

 

Název:  Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 

Se sídlem: 

IČ: 

Zastoupen: 

(dále jen Akcionář 3) 

 

II. 

SMLUVNÍ POJMY 

Pro účely této Smlouvy budou mít dále uvedené pojmy použité v této Smlouvě, pokud není 

stanoveno jinak, význam zde uvedený: 

„Společnost“ znamená společnost CEVYKO, a. s., se sídlem na adrese 

________________, Havířov, založenou dne __. __.2019, 

přijetím Stanov, účastníky této Smlouvy. 

 „Akcie“ znamená listinné, kmenové akcie na jméno, ve jmenovité 

hodnotě 1.000,-Kč/1ks emitované Společností. 

„Akcionář“ znamená účastníka této Smlouvy a osobu, která upsala Akcie 

při založení Společnosti nebo na zvýšení základního kapitálu 

Společnosti, anebo osobu, která nabyla Akcie od jiného 

Akcionáře.  
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„Stanovy“ znamená stanovy Společnosti, jejichž přijetím byla založena 

Společnost. 

„Valná hromada“ znamená valná hromada Společnosti. 

„Představenstvo“ znamená představenstvo Společnosti. 

„Dozorčí rada“ znamená dozorčí radu Společnosti. 

„Zástupce“ znamená fyzickou osobu navrženou Akcionářem v souladu s čl. 

VIII., nebo čl. IX. Smlouvy do funkce člena Představenstva, 

nebo do funkce člena Dozorčí rady, kterou Valná hromada 

zvolila do funkce člena Představenstva nebo Dozorčí rady, 

prostřednictvím které Akcionář prosazuje svůj vliv na řízení a 

kontrolu Společnosti, v souladu s touto Smlouvou,  ZOK a OZ.   

„Technologické zařízení“ znamená technologické zařízení na třídění a využití směsného 

komunálního odpadu, pořízené a provozované Společností. 

Technologickým zařízením se rozumí také pozemky, na nichž je 

Technologické zařízení umístěno a stavby, ve kterých je 

technologické zařízení umístěno.   

„Věci související se zařízením“ znamená: a) nemovitosti, na nichž je Technologické zařízení 

umístěno, nebo které souvisejí s provozování Technologického 

zařízení; b) stavby, ve kterých je Technologické zařízení 

umístěno; c) projektovou nebo jinou technickou dokumentaci, 

podle níž je Technologické zařízení zhotoveno a provozováno. 

„Spolufinancováním“ znamená buď účast Akcionářů na zvyšování základního kapitálu 

Společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs budou 

Akcionáři splácet svými peněžitými vklady, nebo poskytnutí 

zajištění ve smyslu ust. § 2010 a násl. OZ.        

„Zajištění“ znamená zejména poskytnutí jistoty ve smyslu ust. § 2012 a 

násl OZ formou zřízení zástavního práva k věcem, nebo 

poskytnutí ručení ze strany Akcionáře, k zajištění úvěrových 

pohledávek banky vůči Společnosti, spočívajících v právu na 

řádném vrácení finančních prostředků poskytnutých 

Společnosti na pořízení Technologického zařízení a věcí 

souvisejících s tímto Technologickým zařízením. 

 „ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění pozdějších předpisů. 

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

III. 

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

A. Akcionář 1 – statutární město Havířov při založení Společnosti upsal celkem 700 ks 
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kmenových, listinných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1ks, s nimiž je 

spojeno 700 hlasů ve Společnosti, které Společnost vydá Akcionáři 1 do 60 dnů ode dne jejího 

vzniku. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Akcionář 1 je oprávněn vykonávat 

akcionářská práva spojená s jím upsanými Akciemi ode dne vzniku Společnosti a vlastníkem 

700 ks těchto upsaných Akcií se stává jejich vydáním ve smyslu ust. § 520 OZ.   

Akcionáři 1 náleží akcionářský podíl ve Společností určený poměrem úhrnné jmenovité 

hodnoty jím upsaných  Akcií k hodnotě základního kapitálu Společnosti -  o velikosti 35%. 

B. Akcionář 2 – společnost ASOMPO, a.s. při založení Společnosti upsal celkem 700 ks 

kmenových, listinných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1ks, s nimiž je 

spojeno 700 hlasů ve Společnosti, které Společnost vydá Akcionáři 2 do 60 dnů ode dne jejího 

vzniku. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Akcionář 2 je oprávněn vykonávat 

akcionářská práva spojená s jím upsanými Akciemi ode dne vzniku Společnosti a vlastníkem 

700 ks těchto upsaných Akcií se stává jejich vydáním ve smyslu ust. § 520 OZ.   

Akcionáři 2 náleží akcionářský podíl ve Společností určený poměrem úhrnné jmenovité 

hodnoty jím upsaných  Akcií k hodnotě základního kapitálu Společnosti -  o velikosti 35%. 

C. Akcionář 3 – Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z. s. při založení Společnosti 

upsal celkem 600 ks kmenových, listinných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- 

Kč/1ks, s nimiž je spojeno 600 hlasů ve Společnosti, které Společnost vydá Akcionáři 3 do 60 

dnů ode dne jejího vzniku. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Akcionář 3 je oprávněn 

vykonávat akcionářská práva spojená s jím upsanými Akciemi ode dne vzniku Společnosti a 

vlastníkem 600 ks těchto upsaných Akcií se stává jejich vydáním ve smyslu ust. § 520 OZ.  

Akcionáři 3 náleží akcionářský podíl ve Společností určený poměrem úhrnné jmenovité 

hodnoty  jím upsaných Akcií k hodnotě základního kapitálu Společnosti -  o velikosti 30%. 

D. Akcionáři souhlasně prohlašují a činí nesporným, že počet Akcií, které upsali při založení 

Společnosti, je určen podle vzájemného poměru hodnoty jejich plnění, v jakém se zavazují 

podle čl. VII. Smlouvy přispět na spolufinancování nákladů, které Společnost vynaloží na 

pořízení Technologického zařízení, nebo na pořízení nemovitostí, staveb, projektové a jiné 

technické dokumentace související se zhotovením a provozováním tohoto Technologického 

zařízení.    

E. Akcionáři Společnosti jsou města a právnické osoby, ve kterých jsou sdruženy obce a města, 

na které se vztahují povinnosti původců odpadů při nakládání s komunálním odpadem 

stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a v této souvislosti jsou Akcionáři 

Společnosti povinni ve spojitosti s nakládáním s komunálním odpadem zajišťovat: 

předcházení vzniku odpadů, přípravu odpadů k jejich opětovnému využití, recyklaci odpadů, 

využití odpadů, včetně jejich energetického využití a odstraňování odpadů; 

F. Podle ust. § 21 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech od roku 2024 bude zakázáno ukládat 

směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady na skládky;   

G. Akcionáři mají společný zájem koordinovaným a jednotným způsobem zajišťovat řádné a 

efektivní nakládání s komunálním odpadem, jednotným způsobem, prostřednictvím 

Technologického zařízení provozovaného Společností tak, aby byli schopni v co největší míře 

zajistit třídění, využití a recyklaci komunálního odpadu způsoby a v hierarchii uvedenými 
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v ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a omezit ukládání směsného komunálního 

odpadu na skládkách;   

H. Akcionáři se sdružili ve Společnosti, aby se spolupodíleli na financování nákladů na pořízení 

Technologického zařízení a věcí s ním souvisejících, způsobem sjednaným v čl. VII. Smlouvy a 

na provozování tohoto Technologického zařízení. 

IV. 

ÚČEL SMLOUVY 

Účelem této Smlouvy je: 

a) sjednání pravidla pro způsob určení velikosti akcionářských podílů jednotlivých 

Akcionářů, představujících velikost jejich účasti ve Společnosti, od něhož je odvozen 

počet Akcií, které každý Akcionář upsal při založení Společnosti, nebo které upíše na 

zvýšení základního kapitálu Společnosti v průběhu jejího trvání,  

b) sjednání pravidla pro určení způsobu a výše, jakými se každý z Akcionářů bude podílet na 

spolufinancování nákladů vynaložených Společnosti na pořízení Technologického 

zařízení a věcí s ním souvisejících,    

c) dosažení vzájemné dohody o jednotném, vzájemně shodném a koordinovaném výkonu 

hlasovacích práv spojených s akciovými podíly Smluvních stran ve Společnosti,  

d) sjednání mechanismů vzájemného jednání mezi Akcionáři o dosažení konsensu při 

výkonu hlasovacích práv na Valné hromadě o záležitostech, které mají být zařazeny na 

pořad jednání Valné hromady,  

e) poskytování informací a vysvětlení k záležitostem týkajícím se obchodního vedení, řízení 

a hospodaření Společnosti. 

V. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Akcionáři se zavazují vykonávat svá práva ve Společnosti jak v souladu se Stanovami 

Společnosti, tak i v souladu s touto Smlouvou, podle které se zavazují jednat ve shodě při 

výkonu hlasovacích práv na Valné hromadě ohledně záležitostí zařazených na pořad jejího 

jednání a v rámci působnosti Valné hromady se zavazují jednat ve shodě zejména: a) při 

volbě a odvolání členů Představenstva a členů Dozorčí rady, v souladu s pravidly složení a 

ustanovení Představenstva a Dozorčí rady sjednanými v čl. VIII. a čl. IX. Smlouvy, b) při 

rozhodování Valné hromady o zvyšování základního kapitálu Společnosti upisováním nových 

akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady Akcionářů, v souladu s pravidly 

sjednanými v čl. VII. Smlouvy, c) při rozhodování Valné hromady o výplatě dividend, rozdělení 

zisku nebo vypořádání ztráty, v souladu s pravidly sjednanými v čl. XII. Smlouvy.    

2. Akcionáři se zavazují usilovat o dosažení společného konsensu ohledně záležitostí zařazených 

na pořad jednání Valné hromady a jednáním ve shodě na Valné hromadě prosazovat 

společný vliv na řízení a kontrolu Společnosti v odvětví nakládání se směsným komunálním 

odpadem, při provozování Technologického zařízení Společnosti na třídění a využití 

směsného komunálního odpadu. 
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3. Akcionáři se zavazují, že v rozsahu svého akcionářského podílu ve Společnosti určeného v čl. 

III. Smlouvy, budou způsobem a ve lhůtách sjednaných v  čl. VII. Smlouvy, řádně přispívat na 

spolufinancování nákladů, které Společnost vynaloží na pořízení Technologického zařízení a 

věcí s ním souvisejících.   

VI. 

ZPŮSOB URČENÍ VÝŠE AKCIONÁŘSKÝCH PODÍLŮ 

Smluvní strany sjednaly, že výše akcionářského podílu každého Akcionáře ve Společnosti 

specifikovaného v čl. III. Smlouvy a jemu odpovídající úhrnná jmenovitá hodnota Akcií, které 

každý Akcionář upsal při založení Společnosti, nebo které upíše na zvýšení základního 

kapitálu Společnosti za dobu trvání Společnosti - je přímo úměrně odvozen od výše plnění 

sjednaného v čl. VII. Smlouvy, jakým Akcionář přispěje ve prospěch Společnosti na 

spolufinancování nákladů, které Společnost vynaloží na pořízení Technologického zařízení a 

věcí s ním souvisejících.  

VII. 

ZÁVAZEK AKCIONÁŘŮ KE SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ SPOLEČNOSTI 

1. Tato část Smlouvy, v rozsahu jejího čl. VII. Smlouvy, je uzavírána v souladu s ust. § 1767 a 

násl. OZ ve prospěch Společnosti a finanční plnění ve výši 90.000.000,-Kč, které se Akcionáři 1 

až 3 zavazují dle čl. VII. Smlouvy poskytnout ve prospěch Společnosti, slouží k tomu, aby 

Společnost měla vlastní zdroje na financování nákladů, které vynaloží na pořízení 

Technologického zařízení a věcí s ním souvisejících, jež budou využívat Akcionáři 1 až 3.  

2. Akcionáři při uzavření této Smlouvy předpokládají, že Společnost na pořízení 

Technologického zařízení a dále na pořízení nemovitostí, staveb, movitých věcí, projektové 

nebo jiné technické dokumentace sloužící ke zhotovení a pořízení Technologického zařízení  

vynaloží investiční náklady ve výši 350.000.000,-Kč bez DPH (dále jen předpokládané 

pořizovací náklady), avšak jsou srozuměni s tím, že skutečná celková výše nákladů na pořízení 

Technologického zařízení a věcí s ním souvisejících může dosahovat částky až ve výši  

450.000.000,-Kč bez DPH, z čehož část bude spolufinancována formou dotací z fondů 

Evropské unie, nebo z fondů zřízených ČR.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že pořízení 

Technologického zařízení je investicí, kterou Společnost uskutečňuje s finanční podporou ze 

státního rozpočtu, nebo ze státních fondů, anebo z národních fondů, a proto jsou splněny 

předpoklady stanovené v ust. § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, aby Akcionáři 

mohli poskytnout zajištění závazků Společnosti ze smluv o úvěru poskytnutých na pořízení 

Technologického zařízení.  

Povinnost Akcionářů upisovat akcie a splatit emisní kurs upsaných akcií peněžitými vklady: 

3. Akcionáři se dohodli, že v období od 01. 01. 2020 - do 31. 12. 2023 poskytnou Společnosti, 

formou peněžitých vkladů do jejího základního kapitálu, finanční prostředky v úhrnné výše 

90.000.000,-Kč, na financování investiční nákladů Společnosti, na pořízení Technologického 

zařízení, a to v poměru podle velkosti svých akcionářských podílů ve Společnosti, takto:   

a) Akcionář 1 se zavazuje, že v období od 01. 01. 2020 - do 31. 12. 2023 poskytne 

Společnosti finanční prostředky v úhrnné výši 31.500.000,-Kč, následujícím způsobem: 
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 do 30. 09. 2020 upíše 3.150 ks nových kmenových akcií na jméno, ve jmenovité 

hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá v listinné 

podobě a do 30. 09.2020 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad 

ve výši 3.150.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, jestliže Valná 

hromada do 30. 06. 2020 rozhodne o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 

částku alespoň 9.000.000,-Kč,    

 do 30. 09. 2021 upíše dalších 6.300 ks nových kmenových akcií na jméno, ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá 

v listinné podobě a do 30. 09. 2021 převede na bankovní účet Společnosti svůj 

peněžitý vklad ve výši 6.300.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, 

jestliže Valná hromada do 30. 06.2021 rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku alespoň 18.000.000,-Kč, 

 do 30. 09. 2022 upíše dalších 9.450 ks nových kmenových akcií na jméno, ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá 

v listinné podobě a do 30. 09.2022 převede na bankovní účet Společnosti svůj 

peněžitý vklad ve výši 9.450.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií,  

jestliže Valná hromada do 30. 06. 2022 rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku alespoň 27.000.000,-Kč,   

 do 30. 09. 2023 upíše dalších 12.600 ks nových kmenových akcií na jméno, ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá 

v listinné podobě a do 30. 09.2023 převede na bankovní účet Společnosti svůj 

peněžitý vklad ve výši 12.600.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, 

jestliže Valná hromada do 30. 06. 2023 rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku alespoň 36.000.000,-Kč.   

b) Akcionář 2 se zavazuje, že v období od 01. 01. 2020 - do 31. 12. 2023 poskytne 

Společnosti finanční prostředky v úhrnné výši 31.500.000,-Kč, následujícím způsobem: 

 do 30. 09. 2020 upíše 3.150 ks nových kmenových akcií na jméno, ve jmenovité 

hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá v listinné 

podobě a do 30. 09.2020 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad 

ve výši 3.150.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, jestliže Valná 

hromada do 30. 06. 2020 rozhodne o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 

částku alespoň 9.000.000,-Kč,    

 do 30. 09. 2021 upíše dalších 6.300 ks nových kmenových akcií na jméno, ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá 

v listinné podobě a do 30. 09. 2021 převede na bankovní účet Společnosti svůj 

peněžitý vklad ve výši 6.300.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, 

jestliže Valná hromada do 30. 06. 2021 rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku alespoň 18.000.000,-Kč, 

 do 30. 09. 2022 upíše dalších 9.450 ks nových kmenových akcií na jméno, ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá 

v listinné podobě a do 30. 09. 2022 převede na bankovní účet Společnosti svůj 

peněžitý vklad ve výši 9.450.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, 
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jestliže Valná hromada do 30. 06. 2022 rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku alespoň 27.000.000,-Kč,   

 do 30. 09. 2023 upíše dalších 12.600 ks nových kmenových akcií na jméno, ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá 

v listinné podobě a do 30. 09. 2023 převede na bankovní účet Společnosti svůj 

peněžitý vklad ve výši 12.600.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, 

jestliže Valná hromada do 30. 06. 2023 rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku alespoň 36.000.000,-Kč.   

c) Akcionář 3 se zavazuje, že v období od 01. 01. 2020 - do 31. 12. 2023 poskytne 

Společnosti finanční prostředky v úhrnné výši 27.000.000,-Kč, následujícím způsobem: 

 do 30. 09. 2020 upíše 2.700 ks nových kmenových akcií na jméno, ve jmenovité 

hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá v listinné 

podobě a do 30. 09.2020 převede na bankovní účet Společnosti svůj peněžitý vklad 

ve výši 2.700.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, jestliže Valná 

hromada do 30. 06. 2020 rozhodne o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 

částku alespoň 9.000.000,-Kč,    

 do 30. 09. 2021 upíše dalších 5.400 ks nových kmenových akcií na jméno, ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá 

v listinné podobě a do 30. 09. 2021 převede na bankovní účet Společnosti svůj 

peněžitý vklad ve výši 5.400.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, 

jestliže Valná hromada do 30. 06. 2021 rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku alespoň 18.000.000,-Kč, 

 do 30. 09. 2022 upíše dalších 8.100 ks nových kmenových akcií na jméno, ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá 

v listinné podobě a do 30. 09.2022 převede na bankovní účet Společnosti svůj 

peněžitý vklad ve výši 8.100.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií,  

jestliže Valná hromada do 30. 06. 2022 rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku alespoň 27.000.000,-Kč,   

 do 30. 09. 2023 upíše dalších 10.800 ks nových kmenových akcií na jméno, ve 

jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/ks, za emisní kurs 1.000,-Kč/1ks, které Společnost vydá 

v listinné podobě a do 30. 09.2023 převede na bankovní účet Společnosti svůj 

peněžitý vklad ve výši 10.800.000,-Kč na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, 

jestliže Valná hromada do 30. 06. 2023 rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku alespoň 36.000.000,-Kč.   

Povinnost Akcionářů hlasovat ve shodě při rozhodování Valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu a základní rámcové náležitosti usnesení o zvýšení základního kapitálu: 

4. Akcionáři 1 až 3 se zavazuji, že společným jednáním ve shodě budou na Valné hromadě, která 

se bud konat do 30. 06. 2020 hlasovat pro přijetí usnesení Valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu Společnosti o částku 9.000.000,-Kč, upsáním 9.000 ks nových kmenových 

akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1ks, upisovaných na základě dohody všech 

akcionářů uzavřené v souladu ust. § 491 ZOK, podle které Akcionář 1 upíše celkem 3.150 ks 

nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 3.150.000,-Kč, Akcionář 2 upíše celkem 3.150 ks 
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nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 3.150.000,-Kč a Akcionář 3 upíše celkem 2.700 ks 

nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 2.700.000,-Kč s tím, že emisní kurs všech nově 

upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady Akcionářů na bankovní účet Společnosti. 

5. Akcionáři 1 až 3 se zavazuji, že společným jednáním ve shodě budou na Valné hromadě, která 

se bud konat do 30. 06. 2021 hlasovat pro přijetí usnesení Valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu Společnosti o částku 18.000.000,-Kč, upsáním 18.000 ks nových 

kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1ks, upisovaných na základě 

dohody všech akcionářů uzavřené v souladu ust. § 491 ZOK, podle které Akcionář 1 upíše 

celkem 6.300 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 6.300.000,-Kč, Akcionář 2 upíše 

celkem 6.300 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 6.300.000,-Kč a Akcionář 3 upíše 

celkem 5.400 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 5.400.000,-Kč s tím, že emisní kurs 

všech nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady Akcionářů na bankovní účet 

Společnosti. 

6. Akcionáři 1 až 3 se zavazuji, že společným jednáním ve shodě budou na Valné hromadě, která 

se bud konat do 30. 06. 2022 hlasovat pro přijetí usnesení Valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu Společnosti o částku 27.000.000,-Kč, upsáním 27.000 ks nových 

kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1ks, upisovaných na základě 

dohody všech akcionářů uzavřené v souladu ust. § 491 ZOK, podle které Akcionář 1 upíše 

celkem 9.450 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 9.450.000,-Kč, Akcionář 2 upíše 

celkem 9.450 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 9.450.000,-Kč a Akcionář 3 upíše 

celkem 8.100 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 8.100.000,-Kč s tím, že emisní kurs 

všech nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady Akcionářů na bankovní účet 

Společnosti. 

7. Akcionáři 1 až 3 se zavazuji, že společným jednáním ve shodě budou na Valné hromadě, která 

se bud konat do 30. 06. 2023 hlasovat pro přijetí usnesení Valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu Společnosti o částku 36.000.000,-Kč, upsáním 36.000 ks nových 

kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč/1ks, upisovaných na základě 

dohody všech akcionářů uzavřené v souladu ust. § 491 ZOK, podle které Akcionář 1 upíše 

celkem 12.600 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 12.600.000,-Kč, Akcionář 2 upíše 

celkem 12.600 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 12.600.000,-Kč a Akcionář 3 upíše 

celkem 10.800 ks nových akcií za emisní kurs v úhrnné výši 10.800.000,-Kč s tím, že emisní 

kurs všech nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady Akcionářů na bankovní 

účet Společnosti. 

Závazek Akcionářů k uzavření budoucí dohody o upsání akcií: 

8. Akcionáři 1 až 3 se zavazují, že: 

 do 30. 09. 2020 v souladu s ust. § 491 ZOK uzavřou dohodu o upsání 9.000 ks 

kmenových akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč, za úhrnný 

emisní kurs ve výši 9.000.000,-Kč, upisovaných na zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku 9.000.000,-Kč, podle které jednotliví Akcionáři upíší nové akcie 

vydané Společností v počtu kusů specifikovaném v čl. VII. odst. 4 Smlouvy a zavážou se 

splatit emisní kurs těchto akcií do 30. 09. 2020, 
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 do 30. 09. 2021 v souladu s ust. § 491 ZOK uzavřou dohodu o upsání 18.000 ks 

kmenových akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 18.000.000,-Kč, za úhrnný 

emisní kurs ve výši 18.000.000,-Kč, upisovaných na zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku 18.000.000,-Kč, podle které jednotliví Akcionáři upíší nové akcie 

vydané Společností v počtu kusů specifikovaném v čl. VII. odst. 5 Smlouvy a zavážou se 

splatit emisní kurs těchto akcií do 30. 09. 2021, 

 do 30. 09. 2022 v souladu s ust. § 491 ZOK uzavřou dohodu o upsání 27.000 ks 

kmenových akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 27.000.000,-Kč, za úhrnný 

emisní kurs ve výši 27.000.000,-Kč, upisovaných na zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku 27.000.000,-Kč, podle které jednotliví Akcionáři upíší nové akcie 

vydané Společností v počtu kusů specifikovaném v čl. VII. odst. 6 Smlouvy a zavážou se 

splatit emisní kurs těchto akcií do 30. 09. 2022, 

 do 30. 09. 2023 v souladu s ust. § 491 ZOK uzavřou dohodu o upsání 36.000 ks 

kmenových akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 36.000.000,-Kč, za úhrnný 

emisní kurs ve výši 36.000.000,-Kč, upisovaných na zvýšení základního kapitálu 

Společnosti o částku 36.000.000,-Kč, podle které jednotliví Akcionáři upíší nové akcie 

vydané Společností v počtu kusů specifikovaném v čl. VII. odst. 7 Smlouvy a zavážou se 

splatit emisní kurs těchto akcií do 30. 09. 2023. 

9. Akcionáři 1 až 3 se dohodli, že část investičních nákladů Společnosti na pořízení 

Technologického zařízení, které nejsou spolufinancovány Akcionáři jejich peněžitými vklady 

do základního kapitálu Společnosti, nebo z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, či ze 

státních fondů, národních fondů, fondů EU - bude financována z finančních prostředků, které 

Společnosti poskytne banka (nebo banky) na základě smlouvy o úvěru.  

10. Akcionáři 1 až 3 se zavazují, že ve prospěch banky (nebo bank) úvěrující Společnost, 

poskytnou způsobem sjednaným v čl. VII. odst. 11 Smlouvy zajištění řádného splnění 

finančních povinností Společnosti vůči úvěrující bance (nebo úvěrujícím bankám) 

vyplývajících ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a úvěrující bankou (nebo 

úvěrujícími bankami), pro účely financování investice na pořízení Technologického zařízení.  

11. Akcionáři 1 až 3 se vzájemně zavazují, že zajištění podle čl. VII. odst. 10 Smlouvy ve prospěch 

bank úvěrujících Společnost, poskytnou: 

i. do výše nominální hodnoty úvěrů s příslušenstvím, které poskytla úvěrující banka (nebo 

banky) Společnosti na financování investice na pořízení Technologického zařízení,  

v poměru podle velikosti svých akcionářských podílů ve Společnosti tedy tak, že:  

- Akcionář 1 poskytne úvěrující bance zajištění v hodnotě 35% nominální hodnoty 

úvěru s příslušenstvím poskytnutého Společnosti,  

- Akcionář 2 poskytne úvěrující bance zajištění v hodnotě 35% nominální hodnoty 

úvěru s příslušenstvím poskytnutého Společnosti,   

- Akcionář 3 poskytne úvěrující bance zajištění v hodnotě 30% nominální hodnoty 

úvěru s příslušenstvím poskytnutého Společnosti,  

ii. ve formě specifikované v čl. VII. odst. 12 Smlouvy  

iii. v souladu s obvyklými úvěrovými podmínkami bank působícími na území ČR,  
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iv. ve lhůtě do 90-ti dnů ode dne, kdy Společnost Akcionářům doloží: 

- svou žádost doručenou příslušné bance o poskytnutí úvěru na financování 

pořizovacích nákladů Technologického zařízení a věcí s ním souvisejících a  

- návrh úvěrové smlouvy podepsaný bankou, obsahující: konkrétní výši úvěru, způsob 

jeho čerpání, konkrétní úvěrové podmínky, na které je vázáno (podmíněno) čerpání 

úvěru ve prospěch Společnosti, způsob zajištění vrácení poskytnutých finančních 

prostředků a účel čerpání úvěru související s pořízením Technologického zařízení a 

věcí s ním souvisejících. 

12. Smluvní strany sjednaly, že každý Akcionář je oprávněn v souladu s úvěrovými podmínkami 

bank poskytnout zajištění ve prospěch bank úvěrujících Společnost, pro účely zajištění 

řádného splacení bankovních úvěrů a jejich přísl., poskytnutých Společnosti na investici -  na 

pořízení Technologického zařízení s finanční podporou ze státního rozpočtu, nebo ze státního 

fondu, anebo z národního fondu: a) buď formou zřízení zástavního práva k nemovitostem, b) 

nebo formou ručení, c) a nebo formou poskytnutí finanční záruky ve smyslu ust. § 2029 a 

násl. OZ.   

VIII. 

SLOŽENÍ A USTANOVENÍ PŘEDSTAVENSTVA 

Akcionáři se dohodli na těchto závazných pravidlech složení a ustanovení Představenstva, 

podle kterých budou jednat ve shodě při hlasování na Valné hromadě o volbě a odvolání 

členů Představenstva a při uplatňování návrhů na volbu, nebo odvolání členů Představenstva, 

po celou dobu trvání této Smlouvy: 

1. Složení Představenstva 

Představenstvo má 3 (tři) členy. Představenstvo volí svého předsedu. Každý člen 

představenstva má jeden hlas. Hlasy všech členů Představenstva mají stejnou váhu. 

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech náležejících do jeho působnosti nadpoloviční 

většinou všech jeho členů, z celkového počtu členů Představenstva určeného Stanovami. 

V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování Představenstva, hlas předsedy má stejnou 

váhu jako hlasy ostatních členů Představenstva.  

2. Oprávnění navrhovat členy Představenstva 

Při navrhování členů Představenstva k jejich zvolení Valnou hromadou: 

-  je Akcionář 1 -  statutární město Havířov oprávněno navrhnout Valné hromadě ke zvolení 1 

(jednoho) svého kandidáta do funkce členů Představenstva: i) kterého zastupitelstvo 

statutárního města Havířov určilo jako zástupce statutárního města Havířov 

v Představenstvu, ii) který splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce v Představenstvu a 

iii) není ve střetu zájmů se zájmy Společnosti,     

- je Akcionář 2 – společnost ASOMPO, a.s. oprávněn navrhnout Valné hromadě ke zvolení 1 

(jednoho) svého kandidáta do funkce člena Představenstva: i) který splňuje zákonné 

předpoklady pro výkon funkce v Představenstvu a ii) není ve střetu zájmů se zájmy 

Společnosti.     
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- je Akcionář 3 -  Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z. s.  oprávněn navrhnout 

Valné hromadě ke zvolení 1 (jednoho) svého kandidáta do funkce člena Představenstva: i) 

který splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce v Představenstvu a ii) není ve střetu 

zájmů se zájmy Společnosti. 

3. Výkon hlasovacích práv při volbě členů Představenstva  

Smluvní strany se zavazují, že budou společným jednáním ve shodě při výkonu hlasovacích 

práv na Valných hromadách, na jejichž pořadu jednání bude zařazena volba člena 

Představenstva, shodně hlasovat pro přijetí takových návrhů usnesení Valné hromady na 

zvolení členů představenstva, aby Valná hromada zvolila: 

-  Akcionáři 1 – statutárnímu městu Havířov, na každé funkční období v Představenstvu - 1 

(jednoho) jím navržené kandidáty do funkce členů Představenstva: i) kterého určilo 

zastupitelstvo statutárního města Havířov, jako zástupce statutárního města Havířov 

v Představenstvu, ii) který splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce 

člena Představenstva a iii) není ve střetu zájmů se zájmy Společnosti tak, aby po celou dobu 

trvání této Smlouvy, mělo statutární město Havířov 1 (jednoho) jím navrženého kandidáta 

(zástupce) v Představenstvu, 

- Akcionáři 2 – společnosti ASOMPO, a.s., na každé funkční období v Představenstvu -  1 

(jednoho) jím navrženého kandidáta do funkce člena Představenstva:  i) který splňuje 

zákonné předpoklady pro výkon funkce člena Představenstva a ii) není ve střetu zájmů se 

zájmy Společnosti tak, aby po celou dobu trvání této Smlouvy, měl Akcionář ASOMPO, a.s. 1 

(jednoho) jím navrženého kandidáty (zástupce) v Představenstvu, 

- Akcionáři 3 – právnické osobě Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z. s., na každé 

funkční období v Představenstvu - 1 (jednoho) jím navrženého kandidáta do funkce člena 

Představenstva:  i) který splňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce člena Představenstva 

a ii) není ve střetu zájmů se zájmy Společnosti tak, aby po celou dobu trvání této Smlouvy, 

měl Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s. 1 (jednoho) jím navrženého kandidáta 

(zástupce) v Představenstvu. 

Zanikne-li některému z členů Představenstva účast v Představenstvu před uplynutím jeho 

funkčního období, pak Akcionáři budou na Valné hromadě společným jednáním ve shodě 

hlasovat pro volbu takového kandidáta do funkce člena Představenstva, kterého navrhnul 

Akcionář, jehož dosavadnímu zástupci v Představenstvu zanikla účast v Představenstvu před 

uplynutím jeho funkčního období.    

4. Výkon hlasovacích práv při odvolání členů Představenstva 

Akcionář, který navrhnul člena Představenstva v souladu s článkem VIII. odst. 2 Smlouvy, jenž 

byl zvolen do funkce v souladu s článkem VIII. odst. 3 Smlouvy, je oprávněn navrhnout jeho 

odvolání, pokud tento člen Představenstva není způsobilý vykonávat svoji funkci, nebo pokud 

porušuje své povinnosti člena Představenstva, nebo pokud zastupitelstvo příslušného 

Akcionáře určilo jako zástupce obce (města) v Představenstvu jinou osobu, přičemž ostatní 

Akcionáři jsou povinni vykonat svá hlasovací práva tak, aby k odvolání mohlo dojít. Po 

odvolání příslušného člena Představenstva, je Akcionář, který odvolání odvolaného člena 

Představenstva navrhl, oprávněn a současně povinen navrhnout nového člena 

Představenstva podle pravidel uvedených v článku VIII. odst. 2 Smlouvy a ostatní Akcionáři 
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jsou povinni vyvinout potřebnou součinnost k tomuto zvolení nového člen Představenstva, 

zejména hlasovat na valné hromadě Společnosti tak, aby ke zvolení nového člena 

Představenstva došlo v souladu s pravidly sjednanými v čl. VIII odst. 2 a odst. 3 Smlouvy.  

Každý Akcionář je oprávněn navrhnout odvolání toho člena Představenstva, který opakovaně 

porušuje své povinnosti související s výkonem funkce člena Představenstva, nebo který je ve 

střetu zájmů se zájmy Společnosti, a nebo který nesplňuje zákonné požadavky pro výkon 

funkce člena Představenstva.    

5. Výkon funkce člena Představenstva 

Smluvní strana, jejíž zástupce bude zvolen do funkce člena Představenstva, je poté povinna 

zajistit, aby takový člen Představenstva (po dobu výkonu své funkce člena Představenstva) 

řádně vykonával funkci člena Představenstva v souladu se ZOK, Stanovami a čl. X. odst. 3 

Smlouvy, jednal, rozhodoval a hlasoval v Představenstvu v zájmu Společnosti, jakož i v 

souladu jednotlivými dohodami Akcionářů přijatými na společných schůzích Akcionářů dle čl. 

XI. Smlouvy. 

6. Souhlas smluvních stran 

Smluvní strany prohlašují, že jsou s výše uvedenými pravidly pro zastoupení v Představenstvu 

a s jejich důsledky na rozhodování o záležitostech Společnosti srozuměny a že s nimi souhlasí. 

IX. 
SLOŽENÍ A USTANOVENÍ DOZORČÍ RADY 

Akcionáři se dohodli na těchto závazných pravidlech složení a ustanovení Dozorčí rady, podle 

kterých budou jednat ve shodě při hlasování na Valné hromadě o volbě a odvolání členů 

Dozorčí rady a při uplatňování návrhů na volbu nebo odvolání členů Dozorčí rady, po celou 

dobu trvání této Smlouvy: 

1. Složení Dozorčí rady 

Dozorčí rada má 3 členy. Dozorčí rada volí svého předsedu. Každý člen Dozorčí rady má jeden 

hlas. Hlasy všech členů Dozorčí rady mají stejnou váhu. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční 

většinou hlasů všech svých členů z celkového počtu členů Dozorčí rady určeného Stanovami. 

V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování Dozorčí rady, hlas předsedy má stejnou 

váhu jako hlasy ostatních členů Dozorčí rady.  

2. Oprávnění navrhovat členy Dozorčí rady 

Každý Akcionář je oprávněn navrhnout do funkce člena Dozorčí rady 1 (jednoho) kandidáta: i. 

kterého určilo zastupitelstvo příslušného Akcionáře, jako zástupce města v Dozorčí radě (jde-

li o kandidáta navrženého statutárním městem Havířov), ii. který splňuje zákonné 

předpoklady pro výkonu funkce člena Dozorčí rady a iii. který není ve střetu zájmů se zájmy 

Společnosti.  

3. Výkon hlasovacích práv při volbě členů Dozorčí rady 

Smluvní strany se zavazují, že budou společným jednáním ve shodě při výkonu hlasovacích 

práv na Valných hromadách, na jejichž pořadu jednání bude zařazena volba člena dozorčí 

rady, shodně hlasovat pro přijetí takových návrhů usnesení valné hromady na zvolení členů 

dozorčí rady, aby Valná hromada každému Akcionáři, zvolila 1 (jednoho) jím navrženého 
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kandidáta do funkce člena Dozorčí rady tak, aby po celou dobu trvání této Smlouvy měl každý 

Akcionář jednoho svého zástupce v Dozorčí radě.  

Zanikne-li některému z členů Dozorčí rady účast v Dozorčí radě před uplynutím jeho 

funkčního období, pak Akcionáři budou na Valné hromadě společným jednáním ve shodě 

hlasovat pro volbu takového kandidáta do funkce člena Dozorčí rady, kterého navrhnul 

Akcionář, jehož zástupci v Dozorčí radě (tj. jím navrženému a Valnou hromadou zvolenému 

členu Dozorčí rady) zanikla účast v Dozorčí radě před uplynutím jeho funkčního období.   

4. Výkon hlasovacích práv při odvolání členů Dozorčí rady 

Akcionář, který navrhnul člena Dozorčí rady v souladu s článkem IX. odst.  2 Smlouvy, jenž byl 

zvolen do funkce v souladu s článkem IX. odst. 3 této Smlouvy, je oprávněn také navrhnout 

jeho odvolání, pokud tento člen Dozorčí rady není způsobilý vykonávat svoji funkci, nebo 

pokud porušuje své povinnosti člena Dozorčí rady, a nebo pokud zastupitelstvo příslušného 

Akcionáře určilo jako zástupce města v Dozorčí radě společnosti jinou osobu, přičemž ostatní 

Akcionáři jsou povinni vykonat svá hlasovací práva tak, aby k odvolání mohlo dojít. Po 

odvolání příslušného člena Dozorčí rady je Akcionář, který odvolaného člena Dozorčí rady 

navrhl, oprávněn a současně povinen navrhnout nového člena Dozorčí rady podle pravidel 

sjednaných v článku IX. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy a ostatní Akcionáři jsou povinni hlasovat na 

Valné hromadě Společnosti tak, aby ke zvolení nového člena Dozorčí rady došlo v souladu 

s pravidly sjednanými v čl. IX. odst. 2 a odst. 3 Smlouvy.  

5. Výkon funkce člena Dozorčí rady 

Smluvní strana, jejíž zástupce bude zvolen do funkce člena Dozorčí rady, je poté povinna 

zajistit, aby takový člen Dozorčí rady (po dobu výkonu své funkce člena Dozorčí rady) řádně 

vykonával funkci člena Dozorčí rady v souladu se ZOK, Stanovami a čl. X. odst. 3 Smlouvy, 

jednal, rozhodoval a hlasoval v Dozorčí radě v  zájmu Společnosti, jakož i v souladu s 

jednotlivými dohodami Akcionářů přijatými na společných schůzích Akcionářů dle čl. XI. 

Smlouvy. 

6. Souhlas Smluvních stran 

Smluvní strany prohlašují, že jsou s výše uvedenými pravidly pro zastoupení v Dozorčí radě a s 

jejich důsledky na rozhodování o záležitostech Společnosti srozuměny a že s nimi souhlasí. 

X. 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY VÝKONU AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV 

1. Akcionáři jsou při výkonu svých akcionářských práv ve společnosti povinni dodržovat zejména 

tyto základní zásady:   

a) vyvíjet vážně míněné úsilí, způsobem sjednaným ve Smlouvě, o dosažení shody 

(konsensu) při výkonu hlasovacích práv na Valné hromadě v rámci rozhodování o 

záležitostech náležejících do působnosti Valné hromady a zařazených na pořad jejího 

jednání,  

b) hlasovat pro volbu a odvolání členů Představenstva nebo Dozorčí rady v souladu 

s pravidly složení a ustanovení Představenstva a Dozorčí rady sjednanými v čl. VIII. a čl. 

IX. Smlouvy, 
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c) vyvíjet vážně míněné úsilí, způsobem sjednaným ve Smlouvě, o dosažení shody 

(konsensu) při řešení koncepčních záležitostí Společností týkajících se jejího řízení a 

kontroly v oblastech nakládání s komunálním odpadem a provozování technologického 

zařízení na recyklaci, využití, zpracování a třídění komunálního odpadu,  

d) podporovat dobré jméno Společnosti a naplňování oprávněných zájmů a cílů Společnosti, 

e) hlasovat pro rozdělení zisku Společnosti vždy tak, aby v důsledku rozdělení zisku nedošlo 

k ohrožení finanční stability Společnosti, k ohrožení plánových investic na pořízení 

technologických zařízení na třídění, zpracování, využití a recyklací komunálního odpadu, k 

ohrožení způsobilosti Společnosti plnit její platební povinnosti a k ohrožení způsobilosti 

Společnosti řádně provozovat technologická zařízení na třídění, zpracování, využití a 

recyklaci komunálního odpadu, provádět jejich údržbu a opravy, 

f) účastnit se Valných hromad a vykonávat svá hlasovací práva spojená s Akciemi ve shodě s 

ostatními Akcionáři společnosti, kteří jsou účastníky této Smlouvy,   

g) plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 

2. Každý Akcionář je povinen zajistit, aby každý jím navržený člen Představenstva a/nebo 

Dozorčí rady vykonával svou funkci v souladu s dohodami Akcionářů, kterých dosáhli ohledně 

řešení koncepčních záležitostí týkajících se obchodního vedení, řízení a kontroly Společnosti, 

zejména v oblastech nakládání s komunálním odpadem.    

3. Každý Akcionář je povinen zajistit, aby žádný z jím navržených členů Představenstva a/nebo 

Dozorčí rady:  

a) za Společnost nepřejímal závazky, které by nepřiměřeně hospodářsky zatěžovaly 

Společnost a mohly by negativně ovlivnit hospodářskou bilanci Společnosti; 

b) bez předchozího schválení (souhlasu) Valné hromady neuzavíral za Společnost 

smlouvy, nebo nečinil jiné právní jednání, jejichž předchozí schválení (souhlas) podle 

Stanov, nebo právního předpisu, a nebo této Smlouvy náleží do působnosti Valné 

hromady,  

c) neuzavíral smlouvy či nedával souhlas s uzavřením pro Společnost nevýhodných 

smluv; 

d) zajistil 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, věrně, 

pravdivě, úplně a poctivě zobrazovaly finanční a majetkovou situaci Společnosti za 

každé účetní období Společnosti; a současně (ii) pravidelně kontrolovány nezávislou 

renomovanou účetní a auditorskou společností, na které se Smluvní strany 

jednomyslně shodnou; 

e) nečinil žádné právní či jiné úkony (jednání), které by vedly k insolvenci Společnosti.  
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XI. 

AKCIONÁŘSKÉ SCHŮZE 

Účel a působnost akcionářské schůze: 

1. Akcionářská schůze je poradní orgán Představenstva sloužící k projednání záležitostí náležejících 

do působnosti Valné hromady, nebo Představenstva v případech, kdy si Představenstvo z vlastní 

iniciativy vyžádá od Akcionářů jejich doporučující (konzultační) stanovisko:  

a) buď k připravovaným návrhům usnesení, které Představenstvo hodlá předložit Valné 

hromadě k projednání a rozhodnutí,  

b) nebo k návrhům řešení koncepčních záležitostí týkajících se obchodního vedení a řízení 

Společnosti, nebo provozování jejího závodu, v oblastech recyklace a nakládání 

s komunálním odpadem, o kterých má rozhodnout Představenstvo. 

2. Akcionářská schůze slouží k tomu, aby Představenstvo společně s Akcionáři dopředu projednalo 

připravované návrhy usnesení, které Představenstvo hodlá předložit Valné hromadě ke 

schválení a vyžádalo si k nim konzultační stanovisko Akcionářů, nebo aby Představenstvo 

společně s Akcionáři dopředu projednalo návrhy ke způsobu řešení koncepčních záležitostí 

týkajících se obchodního vedení a řízení Společnosti, nebo provozování jejího závodu, v oblasti 

recyklace a nakládání s komunálními odpady a vyžádalo si k nim konzultační stanovisko 

Akcionářů. 

3. Akcionářská schůze nenahrazuje Valnou hromadu, ani Představenstvo.  

4. Stanovisko Akcionářů k připravovaným návrhům usnesení Valné hromady, nebo k řešení 

záležitostí týkajících se obchodního vedení a řízení Společnosti, nebo k provozování závodu 

Společnosti, není pokynem Akcionářů uděleným Představenstvu ve smyslu ust. § 51 odst. 2 

ZOK.  

Svolání akcionářské schůze: 

5. Akcionářskou schůzi může podle aktuální potřeby svolat Představenstvo, nebo kterýkoliv jeho 

člen. 

6. Akcionářská schůze se svolává buď písemnou pozvánkou, nebo elektronickými prostředky 

komunikace na dálku (zejména prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonicky), zaslanou všem 

Akcionářům alespoň 15 dnů před konáním akcionářské schůze.  

7. Akcionářské schůze se konají v sídle Společnosti.   

Účast na schůzi Akcionářů a usnášeníschopnost 

8. Akcionářských schůzí se mohou účastnit členové Představenstva a Dozorčí rady.  

9. Na akcionářské schůzi jsou Akcionáři zastoupeni svými starosty (primátory), místostarosty 

(náměstky primátorů), členy svých statutárních orgánů či jinými osobami, které budou 

Akcionáře zastupovat na základě plné moci. K jednání si Akcionáři mohou přizvat odborné 

konzultanty.  

10. Smluvní strany se zavazují účastnit se akcionářských schůzí pro účely dosažení shody ohledně 

společného výkonu hlasovacích páv na Valné hromadě a prosazování společného vlivu na řízení 

a kontrolu Společnosti.    
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Způsob jednání akcionářské schůze za účelem dosažení shody 

11. Každý Akcionář je oprávněn se vyjádřit k předneseným návrhům Představenstva, které mají být 

zařazeny na pořád jednání Valné hromady, nebo na pořad jednání Představenstva a sdělit 

k němu své doporučující stanovisko, nebo protinávrhy. 

12. Akcionáři se zavazují hlasovat pro přijetí takových návrhů usnesení Valné hromady: a) která jsou 

věcně a odborně odůvodněny Představenstvem a b) která slouží buď k zajištění řádného 

financování nákladů Společnosti na pořízení Technologického zařízení a věcí s ním souvisejících 

v souladu a způsobem sjednaným v čl. VII. Smlouvy, nebo c) které slouží k řádnému provozování 

Technologického zařízení a k řádnému výkonu provozní činnosti Společnosti v odvětví nakládání 

s komunálními odpady při zachování finanční stability Společnosti. 

XII. 

DIVIDENDY, ROZDĚLENÍ ZISKU A VYPOŘÁDÁNÍ ZTRÁTY 

Rozdělení zisku 

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje Valná hromada na návrh Představenstva po 

přezkoumání tohoto návrhu Dozorčí radou. Zisk Společnosti po zdanění dosažený v běžném 

účetním období se přednostně použije na úhradu ztrát minulých účetních období a pro příděl 

do rezervního fondu Společnosti, pokud jej Společnost zřídila.  

2. Každý hospodářský výsledek Společnosti dosažený za příslušné účetní období, po splnění 

podmínky dle čl. XII. odst. 1 Smlouvy a za splnění podmínek stanovených ZOK a ostatními 

právními předpisy, může být rozhodnutím Valné hromady: 

a) převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.  

b) použit na úhradu ztráty z minulých let;  

c) použit na příděly do fondů společnosti vytvořených ze zisku;  

d) použit na zvýšení základního kapitálu Společnosti; 

e) použit na výplatu dividend a tantiém; 

Dividendy 

3. Valná hromada Společnosti může na návrh Představenstva rozhodnout o výplatě dividend 

Akcionářům, jestliže tyto finanční prostředky Společnost nebude potřebovat na financování 

pořízení nových Technologického zařízení a věcí s ním souvisejících, na budoucí financování 

jejich provozu, údržby a oprav, na úhradu ztráty či zvýšení základního kapitálu a současně při 

splnění podmínky dle článku XII. odst. 1 Smlouvy. Dividendy budou rozděleny poměrně dle 

podílu Akcionářů na základním kapitálu Společnosti. 

4. Výplata dividend nesmí v žádném případě jakkoliv ohrozit současný či budoucí obchodní 

rozvoj Společnosti a finanční stabilitu Společnosti. 

Tantiémy 

5. Valná hromada Společnosti může dle návrhu Představenstva rozhodnout o výplatě tantiém 

jednotlivým členům volených orgánů Společnosti. 
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Ztráty 

6. O způsobu úhrady případných ztrát Společnosti rozhoduje Valná hromada na návrh 

Představenstva.   

7. Není-li možné uhradit ztrátu Společnosti z fondů Společnosti vytvářených ze zisku a 

s ohledem na jejich určení použitelných k úhradě ztrát Společnosti, nebo z nerozděleného 

zisku minulých účetních období, může Valná hromada jednomyslně hlasy všech přítomných 

Akcionářů rozhodnout o povinnosti Akcionářů uhradit ztrátu Společnosti, a to v poměru jejich 

podílů na základním kapitálu Společnosti. Valná hromada je oprávněna schválit dvěma 

třetinami hlasů všech Akcionářů snížení základního kapitálu Společnosti, nebo vypořádání 

ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let. 

XIII. 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

Trvání Smlouvy 

1. Délka trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to 

na dobu 10 (deseti) let ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dále jen smluvní období). Délka 

trvání smluvního vztahu založeného Smlouvy se po uplynutí každých 10 (deseti) let smluvního 

období automaticky prodlužuje o dalších 10 (deset) let za splnění předpokladu, že žádný 

z Akcionářů tuto Smlouvu nevypoví postupem dle čl. XIII. odst. 2 a 3 Smlouvy, nebo od této 

Smlouvy neodstoupí z důvodů uvedených v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.    

Předčasné ukončení Smlouvy 

Výpověď smlouvy 

2. Každý z Akcionářů má právo tuto akcionářskou smlouvu vypovědět bez udání důvodu, ale 

nejdříve po uplynutí lhůty 60 měsíců od účinnosti této Smlouvy. Výpovědní doba této 

Smlouvy činí 12 měsíců a počíná běžet den následující po dni, kdy byla výpověď této Smlouvy 

doručena všem jejím účastníkům.   

3. Výpověď musí být písemná a musí být zaslána doporučeným dopisem na adresu všech 

ostatních Akcionářů, kteří jsou účastníky této Smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy 

4. Každý z Akcionářů má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže jiný z Akcionářů opakovaně poruší 

svou povinnost jednat ve shodě s ostatními Akcionáři dle čl. V až XII. Smlouvy při výkonu 

hlasovacích práv na Valné hromadě a v důsledku toho Valná hromada: 

a) opakovaně nepřijme usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, 

upisovaných na základě dohody všech Akcionářů dle ust. § 491 ZOK, v souladu s čl. VII. 

Smlouvy, pro účely zajištění financování nákladů Společnosti na pořízení Technologického 

zařízení a věcí s ním souvisejících, nebo  

b) opakovaně přijme rozhodnutí o volbě, nebo odvolání členů Představenstva v rozporu s čl. 

VIII. Smlouvy, nebo 

c) opakovaně nedojde k přijetí rozhodnutí Valné hromady o volbě, nebo odvolání členů 

Představenstva v souladu s čl. VIII. Smlouvy,  nebo 
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d) opakovaně přijme rozhodnutí o volbě, nebo odvolání členů Dozorčí rady v rozporu s čl. IX. 

Smlouvy, nebo 

e)  opakovaně nedojde k přijetí rozhodnutí Valné hromady o volbě, nebo odvolání členů 

Dozorčí rady v souladu s čl. IX. Smlouvy   

a Akcionář, který porušil povinnost jednat ve shodě s ostatními Akcionáři dle této Smlouvy, 

přes písemnou výzvu ostatních Akcionářů, ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl na porušení této 

Smlouvy upozorněn, nezjedná nápravu a nezačne jednat ve shodě s ostatními Akcionáři, 

v souladu s touto Smlouvou.   

XIV. 

VZNIK A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato Smlouva vzniká okamžikem jejího podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti nabývá 

uveřejněním této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany sjednaly, že uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím 

registru smluv, dle zákona o registru smluv - zajistí Akcionář 1, ve lhůtě do 5-ti pracovních 

dnů od podpisu této Smlouvy všemi jejími Smluvními stranami. 

XV. 

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ 

Uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo statutárního města Havířov, svým usnesením 

č. _____, na ____. zasedání zastupitelstva statutárního města Havířov, které se konalo dne 

___.____. 2019.  

 

V _________________, dne ____.____.2019 

 

AKCIONÁŘ 1      AKCIONÁŘ 2 

 

 

__________________________   ___________________________ 

statutární město Havířov    ASOMPO a.s. 

 

 

AKCIONÁŘ 3       

 

 

___________________________________________  
                 Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s.   

    



MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

 

ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČNÉ 

STANOVISKO 

PRACOVNÍCH SKUPIN 
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1. Vznik memoranda 

Dne 26.10.2017 bylo v Havířově podepsáno memorandum o spolupráci mezi statutárním městem 

Havířov, statutárním městem Karviná, Veolia Česká republika, a.s. a Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. 

Cílem spolupráce na základě memoranda bylo vypracování návrhu nového systému nakládání s odpady, 

jejichž původcem jsou uvedená města. Společnosti skupiny VEOLIA, která má zkušenosti z oblasti 

odpadů a energetiky, zastupují možného zpracovatele, resp. odběratele energetické části odpadů. 

Nutnost inovativních změn v oblasti komunálních odpadů, jejichž původci jsou města a obce, 

vyvolává zákaz skládkování neupravených komunálních odpadů, který dle platné legislativy (zákon č. 

185/2001 Sb., Zákon o odpadech) začne platit od 1.1.2024. Po tomto datu již nebude možné vyvážet 

směsný komunální odpad přímo na skládky, ale bude nutné zajistit jeho zpracování za účelem 

maximalizace materiálového a energetického využití. Dalším důvodem je tzv. Oběhový balíček EU, který 

vešel v platnost v roce 2018. Jedná se o: 

• Směrnice č. 2018/850, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 

• Směrnice č. 2018/851, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech 

• Směrnice č 201/852, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

Tyto směrnice stanovují členským zemím EU cíle v oblasti recyklace komunálních odpadů a 

omezení jeho skládkování. V neposlední řadě je rovněž povinnost plnit Plány odpadového hospodářství 

České republiky, Moravskoslezského kraje a uvedených měst. 

V současné době probíhá na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) příprava nového zákona o 

odpadech, který má za cíl implementovat povinnosti plynoucí z legislativy EU do české legislativy. Tento 

zákon již prošel vnitřním připomínkovým řízením a do poloviny roku by měl být návrh zákona předložen 

k veřejnému připomínkování. Nejzásadnějšími změnami v oblasti komunálních odpadů jsou posunutí 

termínu zákazu skládkování na rok 2030, postupné zvyšování zákonných poplatků za ukládání odpadů na 

skládky ze současných 500 Kč/t na 1850 Kč/t v roce 2029 a povinné cíle v oblasti recyklace odpadů. 

Z toho vyplývá, že odpady bude možné ukládat na skládky déle, ale za podstatně vyšší cenu. 

Včasné nalezení řešení nového systému nakládání s komunálním odpadem dává možnost přijmout 

příslušná opatření a potřebné kroky bez časové tísně a s řádným provedením analýz všech reálných 

možností. Za tímto účelem byly ustanoveny 3 pracovní skupiny zabývající se stěžejními oblastmi 

problematiky jako Technologie, Ekonomika a Legislativa. 

 

2. Pracovní skupina TECHNOLOGIE 

Tato pracovní skupina se zaměřila na návrh technického řešení zpracování komunálních odpadů. 

Důležité cíle pro návrh technologie byly: 

• Maximalizace množství odpadů využitelných pro recyklaci 

• Energetické využití nerecyklovatelné části odpadů 

• Využití části odpadů s vysokým podílem biologicky rozložitelné složky 

• Separace nebezpečných odpadů z komunálního odpadu 

• Variabilita systému pro eliminaci výkyvů trhu 
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2.1. Svoz komunálních odpadů 

Zásahy do nastavených systémů svozu odpadů nesmí být skokové. Důležité je zachování a 

případné rozšiřování primární separace komunálních odpadů jako papír, plasty, sklo. V budoucnu lze 

zvažovat rozšíření například o biologický rozložitelný odpad z domácností do sběrných nádob v hnízdech, 

oddělený sběr popelovin, sběr kovů atd. Vše je nutné hodnotit z hlediska finanční a materiálové 

efektivnosti. 

Zároveň je možné v budoucnu zvažovat zavedení společného sběru a svozu vybraných druhů 

separovaných odpadů. Jedná se zejména o plast, papír, nápojové kartóny a kovy. Při současné 

technologické úrovni automatizovaného třídění odpadů lze směs těchto odpadů efektivně roztřídit. 

Tento systém by však mohl znamenat úspory v množství sběrných odpadních nádob a zejména svozu 

odpadů. V zahraničí jsou již tyto systémy aplikovány nebo testovány. V současné době realizuje zkušební 

provoz takového systému svozu odpadů v Ostravě-Bartovicích společnost OZO Ostrava s.r.o. 

 

2.2. Zpracování komunálních odpadů 

Srdcem navrhovaného systému je zařízení pro zpracování komunálních odpadů. Jedná se o 

automatizovanou moderní linku sestavenou z moderních analyzačních a třídících prvků. Do tohoto 

zařízení budou ke zpracování sváženy směsné komunální odpady o objemu 65.000 t/rok, separované 

komunální odpady v množství 10.000 t/rok a některé druhy velkoobjemových komunálních odpadů. Celý 

proces manipulace s odpady bude probíhat v uzavřeném objektu s podtlakovým vzduchovým systémem 

a čištěním výstupního vzduchu přes biofiltr k eliminaci rizika zápachu. 

Přijatý komunální odpad do zařízení bude uskladněn v uzavřené hale a z hygienických důvodů 

zpracován do 24 hodin od převzetí. Směsný komunální odpad bude zpracováván odděleně od 

separovaného komunálního odpadu. Důvodem je maximalizace kvality získaných druhotných surovin. 

Na začátku procesu je z odpadu vytříděn nebezpečný odpad a odpad nevhodný pro vstup do linky. 

Následně bude odpad roztříděn na frakce dle rozměrů. Nejjemnější frakce, která obsahuje velké 

množství biologicky rozložitelného odpadu, bude po separaci kovů zpracována v zařízení, jehož 

produktem je certifikované palivo v podobě biomasy pro energetické využití.    

Střední a největší frakce pokračují přes sérií automatizovaných separátorů, které postupně vytřídí 

druhotné suroviny jako papír, jednotlivé druhy plastů, magnetické kovy a nemagnetické kovy. Tyto 

druhotné suroviny budou následně předány k recyklaci. 

Po provedení separace odpadů vhodných k recyklaci jsou zbývající odpady zpracovány na 

certifikované tuhé alternativní palivo (TAP), které se využije ve vhodném energetickém zařízení 

nahrazujícím fosilní paliva jako hnědé nebo černé uhlí a to společně s dalšími palivy jako např. biomasa. 

Takto vyprodukovaná biomasa z odpadů je podle zákona o ovzduší stále odpadem, a tak spalovací 

zařízení spalující tento typ biomasy musí plnit emisní limity a další podmínky definované legislativou pro 

spoluspalování resp. spalování odpadů. Náhrada uhlí tímto typem biomasy je možná jen u zařízení, které 

jsou schopné takové palivo spálit (roštové nebo fluidní kotle) a jsou vybaveny odpovídající technologií 

čištění spalin. Emisní limity pro energetická zařízení, která spalují nebo spoluspalují odpady a tuhá 

alternativní paliva z odpadů, jsou mnohem přísnější, než u klasických energetických zařízení spalujících 

hnědé a černé uhlí.  

Podle směrnice o průmyslových emisí a souvisejících národních zákonů, některé energetické 

zdroje mají přiděleny dočasné výjimky z plnění nových emisních limitů, které mají za cíl jim umožnit, aby 

ve stanovené době provedla modernizaci čištění spalin nebo vybudovala nové energetické zařízení. Tyto 

výjimky by však měly být do roku 2022 ukončeny a všechna zařízení by již měla dodržovat přísnější 
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emisní limity. To je příležitost pro energetické společnosti zvažovat různé směry svých investic do 

modernizací nebo výstavby nových energetických zařízení pro spalování odpadů nebo tuhých 

alternativních paliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Certifikované tuhé alternativní palivo 

 Zařízení pro zpracování komunálních odpadů může předávat nerecyklovatelné odpady pro 

energetické zpracování výrobci TAP nebo vyrábět TAP na vlastním zařízení. Jedná se o proces, při kterém 

je nerecyklovatelná část odpadů drcena a homogenizována s kontinuální kontrolou výstupních 

parametrů dle požadavků odběratele. Toto palivo musí projít certifikací, přičemž emise z energetického 

zařízení, ve kterém je palivo použito, musí dodržovat platné emisní limity definované pro spoluspalování 

nebo spalování odpadů. Kvalitní zpracování TAP umožní dlouhodobou a pravidelnou dodávku kvalitního 

paliva pro odběratele za dodržení všech aspektů v oblasti ochrany životního prostředí. 

Návoz odpadů 

Denní sklad  
(směsný komunální odpad, separovaný komunální odpad, 

Velkoobjemový odpad) 

Otvírač pytlů 1. řídící kabina 

Bubnový rotační třídič 

 Nebezpečný 
odpad 

Inertní odpad 
Sklo 

 Podsítná 
frakce pro 

výrobu TAP 
na bázi 

biomasy 

Separace kovů 

Balistický 
separátor 

Kaskáda O-P 
třídičů (papír a 

plasty) 

3. třídící kabina 
dotřídění a kontrola čistoty druhotných 

surovin  

O-P třídič 
(papír, fólie) 

2. třídící kabina 
ruční dotřídění 
(plast, papír) 

Snímač 
(výhřevnost, 

Cl, H2O) 

Drtič 
Balíkovací 

lis 

TAP 

Sklad druhotných 
surovin 

Export 

Nevhodný 

odpad 

Frakce 

0-50 mm 
Frakce 

300 mm 

Frakce 

50-300 mm 

Frakce 

2D 

Frakce 

3D 

palivo 

Palivo Palivo 

Palivo 

Separace 
kovů 

 

Vhodný 

odpad 
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Specifikace TAP jedn. průměr min. max. 

Výhřevnost Qi
r MJ/kg   9 18 

Typická očekávaná hodnota výhřevnosti Qi
r MJ/kg 12,5     

Vhkost Wr %   10 30 

Popel Ar %   5 23 

Analýza v sušině (%-hmotn.)         

Sd   0,05 0,8 

Cld    <1 

Velikost TAP         

Maximální velikost částice mm   <120 

Maximální velikost částice ve všech 
rozměrech mm     <300 

 

2.4. Lokalizace zařízení pro zpracování odpadů 

Ve studii proveditelnosti zpracované společností Technické služby Havířov a.s., která byla použita 

jako jeden ze vstupních materiálů, byly zvažovány 3 varianty umístění. 

• Lokalita bývalého dolu DUKLA 

• Lokalita bývalého dolu BARBORA 

• Lokalita skládky odpadů DEPOS 

Při posouzení dojezdových vzdáleností, vlastnictví pozemků a dostupnosti infrastruktury byla lokalita 

DEPOS hodnocena jako nejméně vyhovující až nereálnou. Proto se touto variantou pracovní skupina 

dále nezabývala. Zbývající 2 varianty byly posuzovány z hlediska pozitivních a negativních aspektů. 

 

Hodnocení lokality DUKLA 

+ nová a kvalitní infrastruktura 

+ vhodné pozemky v majetku města Havířov 

+ soulad s územním plánem 

+ dobrá dostupnost  

- svažitý terén 

- nutnost odvozu TAP k odběrateli nákladními vozidly 

 

Hodnocení lokality BARBORA 

+ velká vzdálenost obydlených oblastí 

+ dobrá dostupnost 

+ blízkost potenciálního odběratele certifikovaného TAP, bez nutnosti dalšího transportu 

nákladními vozidly, v případě využití v zařízení VEOLIA 

+ možnost symbiózy s blízkým energetickým zařízení 

- horší technický stav infrastruktury 

- pozemky v majetku cizích subjektů 
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Hodnocení lokality DEPOS 

+ soulad s územním plánem 

+ blízkost skládky odpadů pro uložení inertního odpad (5-10 %) 

- pozemky v majetku cizích subjektů 

- nedostatečná infrastruktura (rozvody energie, pitné vody, dešťové kanalizace, požární vody atd.) 

- prostorové omezení z důvodu blízkosti jiných staveb (skládka, elektrické vedení) 

 

2.5. Dopad na životní prostředí 

 Technologické řešení je navrhováno s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí a 

dlouhodobou udržitelnost. 

 

Voda 

 Dešťové voda budou řešeny standartními postupy v souladu s dobrou praxí a dle platných 

právních předpisů. Vzhledem k charakteru zpracovávaných odpadů není zvýšené riziko kontaminace 

vod. Splaškové vody budou řešeny odvodem do splaškové kanalizace nebo vlastní ČOV. Technologické 

vody v procesu nejsou používány. 

 

Odpad 

 Technologie zařízení je navržena pro činnost dle hierarchie nakládání s odpady. Předpokládá se 

členění výstupů na: 

- cca 15% recyklovatelné druhotné suroviny 

- cca 80% nerecyklovatelný odpad pro energetické využití (TAP + biomasa) 

- cca 5% nevyužitelný odpad 

Navržený systém zpracování odpadů je velmi pružný a umožňuje dynamicky reagovat na změnu 

v recyklačním průmyslu i na samotné vyprodukované množství odpadů.  Zařízení dále umožňuje vyrábět 

TAP jen z energeticky hodnotnější části nerecyklovatelných odpadů, tj. odpady s nízkou výhřevností 

nebudou spalovány a nebudou tak vyprodukovány nadbytečné emise.   

 

 

Ovzduší 

Provozní vliv zařízení na kvalitu ovzduší je neutrální až pozitivní. Znečištění ovzduší z důvodu 

zatížení dopravou je jen přenesení svozu odpadů ze skládky odpadů na dopravu do zařízení. Znečištění 

z přepravy výstupů ze zařízení je kompenzováno recyklací materiálů a náhradou primárních materiálů 

recykláty a náhradou fosilních paliv. Riziko znečištění ovzduší zápachem lze eliminovat podtlakovým 

systémem ventilace s výstupem přes biofiltr, který zápach eliminuje. Za pozitivní je nutné hodnotit 

eliminaci skleníkových plynů, které unikají z tělesa skládek odpadů.  

 

3. Pracovní skupina EKONOMIKA 

Tato pracovní skupina se zabývala výpočtem ekonomických modelů v oblasti investic a provozu 

pro různé varianty realizace. Nejdůležitějším údajem pro původce odpadů je konečná cena za příjem 

odpadů tzv. „gate fee“, což je cena, kterou města a obce budou muset zaplatit za převzetí odpadů do 

zařízení. 
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Vzhledem k rizikům, že by případná účast zástupců Veolie v této skupině mohla být v budoucnu 

v určitých situacích vnímána jako konkurenční výhoda, nepodíleli se zástupci Veolie na zpracování 

jednotlivých modelů. Jejich spolupráce byla pouze na úrovni předání informací o cenách a systémech 

fungování v zahraničí. 

 

3.1. Investice 

 Investiční náklady jsou predikovány cen již vybudovaných podobných zařízení v posledních 

letech. Kapacita zařízení pro zpracování odpadů, pro které je model investic vypracován, je 65.000 t/rok 

směsného komunálního odpadu a 10.000 t/rok separovaného komunálního odpadu. Tato kapacita je 

plánována pro provoz na 2 směny v 6 dnech v týdnu. Je tak zajištěna volná kapacita pro rozšíření 

dodavatelů odpadů a časový prostor pro údržbu. 

Investiční náklady 
Kategorie Finanční objem 

Technologie 165 000 000 Kč 

Stavby 155 000 000 Kč 

Stroje 22 000 000 Kč 

Měření a regulace 8 000 000 Kč 

CELKEM 350 000 000 Kč 

 

 Uvedené náklady neobsahují investice do technologie pro zpracování podsítné frakce za účelem 

její stabilizace a následného třídění s výrobou paliva na bázi biomasy nebo kompostu. Tuto podsítnou 

frakci nelze podle platné legislativy ukládat na skládku bez dalšího zpracování. Nebyly by plněny 

parametry výhřevnosti v sušině a AT4. Předpokládá se, že bude navázána úzká spolupráce s externí 

společností, která tuto technologii vlastní, anebo má v úmyslu ji vystavět. V současné době je již 

v Ostravě vybudováno a provozováno zařízení vhodné pro zpracování podsítné frakce s dostatečnou 

kapacitou. Veolia preferuje komplexnější řešení zahrnující rovněž realizaci technologii pro zpracování 

podsítné frakce. 

 

3.2. Provoz 

 Provozní ekonomika zařízení je vypočtena na kapacitu a provozní režim dle předchozího bodu 

3.1. Investice. Jednotlivé modely se však liší mírou investiční dotace a variantou realizace projektu jako 

čistě municipálního nebo s případným vstupem soukromého investora.  

V případě vstupu soukromého investora, který vkládá finanční prostředky na pořízení 

technologie, je nutné započítat návratnost investice, která je rozložena minimálně na 10 let.  

V případě čistě municipálního projektu (investuje municipalita) je návratnost obsažena ve snížení 

poplatku za převzetí komunálních odpadů na vstupu do zařízení pro zpracování odpadů. Cena za příjem 

separovaných komunálních odpadů (papír, plast) je kalkulována za 0 Kč. Důvodem je snaha o zachování 

motivace obcí a měst v oblasti primární separace. Obce a města tak mohou snížit další náklady za 

předání odpadů tím, že budou své občany motivovat k co nejvyšší míře kvalitní separace odpadů (např. 

rozdílná výše poplatků dle míry separace). Pro zpracovatelské zařízení je výpadek příjmu za tento odpad 

kompenzován zejména v kvalitě výstupních druhotných surovin. Plánovaný provozní zisk je ve výši 5 % 
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z obratu, což představuje minimální výši pro udržitelnost projektu bez předpokladu přerozdělování 

tohoto zisku Ten by byl použit pro obnovu a případný rozvoj zařízení. 

 

Model A: Model je zpracován pro variantu čistě municipálního projektu s nevratnou investiční 

dotací 60 %. Zbylé investiční prostředky vkládá municipalita, rizika a příležitosti 

v provozování technologie nese municipalita.    

Model B: Model je zpracován pro variantu čistě municipálního projektu bez investičních dotací. 

Financování musí být zajištěno z prostředků investorů projektu (municipality), rizika a 

příležitosti v provozování technologie nese municipalita. 

Model C: Varianta soukromého investora (SI) s nevratnou investiční dotací ve výši 30 %. 

Požadovaná návratnost investice 10 let. Investiční prostředky vkládá soukromý investor, 

rizika a příležitosti v provozování technologie po dobu platnosti smlouvy nese soukromý 

investor. Předpokládá se minimálně 10 letá smlouva. Zisk z provozování zařízení získává 

soukromý investor. 

Model D: Varianta soukromého investora bez investiční dotace. Financování musí být zajištěno 

z prostředků investorů projektu. Požadovaná návratnost investice 10 let. Investiční 

prostředky vkládá soukromý investor, rizika a příležitosti v provozování technologie po 

dobu platnosti smlouvy nese soukromý investor. Předpokládá se minimálně 10-letá 

smlouva. Zisk z provozování zařízení získává soukromý investor. 

Model A B C D 

Investor Municipality Municipality Soukromý Soukromý 

Dotace 60 % 0 % 30 % 0 % 

Gate fee (SKO) 1 300 Kč 1 550 Kč 1 710 Kč* 2100 Kč* 

 

Poznámka Veolia: * Veolia není znám výpočtový model a jeho parametry. Nejlepším srovnáním je 

realizace výběrového řízení. V případě varianty C a D, má dlouhodobě garantováno gate fee, vzešlé 

z výběrového řízení. Tržní rizika nese soukromý investor. V případě čistě municipálního projektu, tato 

dlouhodobá garance není. 

 

3.3. Financování projektu 

Investice 

 Pro snížení investičních nákladů na realizaci projektu je možnost vyjednávání o získání 

nevratných investičních dotací. Složení dotačních možností je vertikální i horizontální z různých zdrojů a 

úrovní jako strukturální fondy EU, dotace z národních fondů, krajské dotace atd. 

 Největším možným zdrojem finančních prostředků jsou dotace z rozpočtu Evropské Unie. 

V současné době běží je tzv. alokační období lez 2014-2020. V tomto období je tedy možné žádat o 

dotaci s povinností profinancování investice nejpozději do roku 2023. Tento typ projektu svým účelem 
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spadá pod operační program Životní prostředí, prioritní osa 3.2 – Materiálové a energetické využití 

odpadů. Podmínky nového alokačního období 2021-2027 doposud nejsou oficiálně známy, ale dle 

průběžných informací z Ministerstva životního prostředí na tento typ projektů nebude možné dotace 

čerpat nebo budou přidělovány v menším poměrném množství k celkovým nákladům. Dalšími 

možnostmi dotací jsou z národních (např. Státní fond životního prostředí ČR) a krajských zdrojů 

(Moravskoslezský kraj), které jsou však závislé na ochotě příslušných úřadů k vyjednávání o podpoře 

projektu. 

Zbývající finanční nároky, které nepokryjí dotace nebo při financování bez dotací, musí pokrýt 

investoři z vlastních zdrojů, úvěrováním nebo kombinací těchto zdrojů. 

Provoz 

Provozní financování bude plně pokryto obchodní činností společnosti. Příjmy jsou zejména 

z poplatků za převzetí odpadů ke zpracování a prodeje druhotných surovin. Dalšími příjmy mohou být 

z provozní dotace za zpracování komunálních odpadů od tzv. kolektivních systémů (např. EKOKOM). 

 

4. Pracovní skupina LEGISLATIVA 

Činnost pracovní skupiny byla zaměřena na: 

• kontrola souladu navrhovaných řešení ostatních skupin s legislativou 

• návrh variant uspořádání majetkoprávních vztahů v souladu s legislativou 

Z jednotlivých analýz možného majetkoprávního uspořádání v projektu byly vypracovány 2 varianty. 

• Municipální projekt – investorem, vlastníkem a provozovatelem zařízení pro zpracování 

odpadů jsou pouze obce a města případně jimi zřizované spolky. 

• Soukromý projekt - investorem, vlastníkem a provozovatelem zařízení pro zpracování 

odpadů jsou subjekty soukromého sektoru. Soukromý investor vkládá investiční prostředky 

a je zodpovědný za rizika, příležitosti i provozní výsledky. 

 

Funkční schéma varianty - MUNICIPÁLNÍ PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhotné 
suroviny 

XXX a.s. 
- vlastní a provozuje zařízení 
- vlastníky jsou obce a města 

- struktura závisí na politické dohodě 

 

Svoz komunálního odpadu ze zapojených obcí a měst 

Frakce s 
BRO 

TAP 
Zbytkový 

odpad 
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Funkční schéma varianty - SOUKROMÝ PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými variantami je, že v případě spolupráce se soukromým investorem 

jsou zřízeny 2 společnosti. Účelem takového kroku je shromáždění všech odpadů zapojených měst a obcí 

do jednoho subjektu, který následně v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. v režimu 

zadávání koncesí vybere obchodního partnera ze soukromého sektoru, který vybuduje na své náklady a 

bude dlouhodobě provozovat zařízení pro zpracování komunálních odpadů.  

Typ projektu Municipální Soukromý 

Výhody pro 

obce 

• Možnost In-house zadávání pro 

zapojené obce a města (vliv na 

udržitelnost) 

• Zásadní vliv na rozhodování o způsobu 

řízení 

• Rozhodování o výši a rozdělování 

zisku v rámci municipalit 

• Možnost vyšší investiční dotace 

• Variabilita projektu 

• Investuje soukromý investor 

• Přenesení obchodního rizika na 

soukromý subjekt 

• Dlouhodobá garance gate fee 

• Možnost podílu na hospodářském 

výsledku (v spoluvlastnictví) 

• Možnost převedení zařízení do 

majetku na obce po ukončení smlouvy 

za zůstatkovou cenu 

Nevýhody 

pro obce 

• Nutnost pokrytí investičních nákladů 

z vlastních zdrojů 

• Vyšší obchodní riziko v případě 

pořizování investice a provozování 

• Bez dlouhodobé garance gate fee pro 

obce (vliv proměnlivých cen výstupů) 

 

• Omezené možnosti využití In-house 

zadávání 

• Odliv generovaného zisku mimo 

municipality (neplatí v případě 

společného podniku) 

• Omezenější možnosti investiční 

dotace 

• Povinnost  realizace náročné veřejné 

soutěže  

Druhotné 
suroviny 

YYY a.s. 
- vlastní a provozuje zařízení 

- vlastníkem je soukromý investor 
- struktura závisí na obchodní dohodě 

 

Svoz komunálního odpadu ze zapojených obcí a měst 

Frakce s 
BRO  

TAP 
Nebezpečný 

a inertní  
odpad 

XXX a.s. 
- pouze soustřeďuje komunální odpad 

- vlastníky jsou obce a města 

- struktura závisí na politické dohodě 



11 

 

5. Závěr 

V oblasti technologického řešení považují všechny strany obecný koncept zařízení pro zpracování 

odpadů, bez ohledu na zvolené konkrétní technické řešení, za nejlepší z hlediska provozu, ekonomiky i 

ekologie. V oblasti ekonomiky vše závisí na tržních podmínkách uplatnění výstupů, způsobu financování 

projektu a účinnosti zvolené technologie. Základem je zařízení pro zpracování komunálních odpadů, to 

však splní účel pouze při zajištění navazujících činností. 

Rozdílné stanovisko je v oblasti stanovení nejvhodnější varianty majetkoprávního řešení projektu. 

V této oblasti se projevují rozdílné názory i zájmy veřejného a soukromého sektoru, které pramení 

z odlišného pohledu na základní cíle v obou sektorech. Tento odlišný pohled je logický, protože hlavním 

zájmem municipalit je uspokojování svých potřeb a potřeb svých občanů při zvážení všech 

ekonomických, politických a ekologických aspektů. Zájmem subjektů v soukromém sektoru je cílem 

poskytovat spolehlivé, dlouhodobě udržitelné, atraktivní a ekonomicky efektivní služby s odpovídajícím 

ziskem. 

Rozhodnutí o způsobu řešení projektu zařízení pro zpracování komunálních odpadů a míra 

spolupráce se soukromým sektorem je na jednotlivých municipalitách. 

Obce mají možnost: 

• se rozhodnout, zdali chtějí investovat a zabývat se provozováním zařízení se všemi příležitostmi 

a riziky, které toto podnikání přináší nebo 

• pomocí koncesního výběrového řízení a dlouhodobé smlouvy ponechat na soukromém 

investorovi a mít dlouhodobě garantované gate fee na SKO. Dle typu uzavřené smlouvy si 

zachovat možnost dozoru nad provozem zařízení. 

V době dokončování tohoto společného stanoviska pracovních skupin nabídla svým akcionářům 

společnost DEPOS Horní Suchá a.s. vlastní záměr na řešení problematiky komunálních odpadů. 

Vzhledem k ukončení činností v rámci tohoto memoranda se pracovní skupiny nezabývaly hodnocením 

nabízeného řešení.  

 

Za město Havířov: 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Ludvík Martinek Ing. Václav Zyder  

     

 

Za město Karviná: 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jana Maierová Ing. Zbyněk Gajdacz 

 

 

Za VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s.: 

 ………………………………………. 

 Ing. Marcel Vrátný 

 

 

Za Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.: 

 ………………………………………. 

 Ing. Michal Stieber, MBA    
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MEMORANDUM 

 

 
O   SPOLUPRÁCI   NA   REALIZACI   KONCEPCE   ROZVOJE   
POHORNICKÉ   KRAJINY   KARVINSKA   DO   ROKU   2030 

A   ROZVOJI   ÚZEMÍ 
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Preambule 

  
Signatáři Memoranda s vědomím nadregionálního významu a rozvojového potenciálu území 

pohornické krajiny mezi městy Karvinou, Havířovem a Orlovou tímto prohlášením stvrzují 

společný zájem na podpoře komplexní přeměny území z hlediska udržitelného rozvoje, 

jeho tří pilířů (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a pilíř sociální) a s ohledem na 

podporu přechodu k nízkouhlíkové společnosti.  

 

V dotčeném území se ukrývá příležitost a potenciál z hlediska zlepšení celkového stavu 

života místních obyvatel, životního prostředí, rekreačních a volnočasových aktivit, stejně 

jako rozvoje ekonomických aktivit, zejména v místech  brownfieldů a bývalých důlních 

areálů. Provázanost jednotlivých složek bude zajištěna s důrazem na vznik krajinářsky a 

urbanisticky kvalitního prostředí. V rámci celkové přeměny území bude kladen důraz na 

současné inovativní trendy, plánovací přístupy a směry.  

 

Signatáři tímto Memorandem vyjadřují svobodnou a dobrovolnou vůli a ochotu ke 

společné spolupráci na rozvoji území pohornické krajiny, přičemž toto Memorandum 

představuje prohlášení o celkovém záměru a nevytváří žádné závazné povinnosti 

žádného ze signatářů ani žádnou exkluzivitu nebo jiné podobné povinnosti.  Podpisem 

Memoranda žádný ze signatářů neztrácí právo na realizaci vlastních (nekoordinovaných) 

projektů a řešení či vznášení námitek a připomínek.  

 

Článek I 

Cíl spolupráce 
 

Signatáři Memoranda se dohodli na společné vizi území, a to:  

„přeměnit pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a udržitelným 

životem.“ 

 

Území pohornické krajiny v roce 2030 bude: 

….územím v pohybu 

….územím pro chytrá řešení  

….územím s novou energií 

 

Článek II 

Signatáři Memoranda 
 

Skutečný rozvoj území jako celku je možné zaručit pouze stabilní dlouhodobou a 

koordinovanou spoluprací mezi jednotlivými aktéry – krajem, městy a obcemi, vlastníky, 

správci území a partnery, ke kterým patří signatáři tohoto memoranda.  

 

Mezi signatáře Memoranda patří účastníci a partneři.   
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Účastníci Memoranda jsou organizace či instituce, jenž mají ve své přímé gesci správu a 

zajištění rozvoje dotčeného území (kraj, municipality, vlastníci a správci území) a tímto 

Memorandem vyjadřují ochotu ke spolupráci na koncepčním plánování, které zajistí 

optimální začlenění jednotlivých projektů do krajiny a jejich vícestranný přínos. 

Partneři Memoranda vyjadřují obecnou podporu komplexní přeměně území a realizaci 

Koncepce rozvoje území pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 (univerzity, 

partnerské organizace a instituce). 

  

Signatáři Memoranda mají v úmyslu nejrůznějšími způsoby spolupracovat ve prospěch 

získání podpory, včetně finančních prostředků, pro realizaci projektů a aktivit, směřujících 

k přeměně území pohornické krajiny, při současném omezování negativních důsledků 

procesu ukončení těžby černého uhlí na Karvinsku. 

 
 

Článek III. 

Zásady spolupráce a principy součinnosti  
 

Účastníci Memoranda se dohodli, že se budou pří plánování a realizaci záměrů 

v zájmovém území z hlediska architektonicko-krajinářského, urbanistického, investic, 

rozvoje přírodních a krajinných hodnot, rozvoje podnikání i volnočasových aktivit, řešení 

majetkových vztahů, správy a využití ploch, vzájemně informovat a koordinovat jednotlivé 

projekty již ve fázi přípravy a zadání pro nalezení vhodného umístění a omezení možných 

střetů a duplicit. 

 

Pro efektivní a vyvážený rozvoj území bude důležité koncepční a koordinované řešení 

pohornické krajiny od samého počátku (resp. od podpisu Memoranda). Účastníci 

Memoranda proto berou na vědomí, že koordinátorem vzájemné spolupráce a 

informovanosti při realizaci pilotní fáze budou Moravskoslezské Investice a Development, 

a.s., jako subjekt vyhledávající vhodné finanční zdroje, řešení, přístupy a partnerství. Ve 

spolupráci s účastníky Memoranda bude ustanovena platforma pro řízení procesu 

přeměny, vyjednávání s oprávněnými orgány, institucemi, poskytovateli dotací a investory, 

rovněž pro zachování základního směru rozvoje a pro zajištění přesahu nad partikulárními 

zájmy.  V průběhu pilotní fáze bude hledáno řešení institucionálního modelu řízení a 

rozvoje celého území, a to za přímé spoluúčasti všech zainteresovaných účastníků 

Memoranda. 

 

Článek IV. 

Harmonogram  
 
Memorandum se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2030. Vzhledem 

k dlouhodobému charakteru spolupráce a postupnému ukončování těžby je časový úsek 

rozdělen do etap: 



4 

   Příloha č.1 

 

1. etapa (pilotní): 2019-2021 – nastavení funkční platformy pro koordinovanou 

spolupráci, vyhledání institucionálního modelu řízení, zahájení pilotních projektů, 

zapojení území do programů / projektů / iniciativ, aktivní vyhledávání potencionálních 

investorů, stanovení akčního plánu pro další etapy, realizace akcí pro veřejnost, 

marketingová podpora  

2. etapa:  2022-2026 – realizace pilotních i strategických projektů, rozšíření 

volnočasových aktivit a možností pro obyvatele okolních měst a obcí 

3. etapa: 2027-2030 – realizace pilotních i strategických projektů, revitalizace areálů 

dolů 

 

Výsledky spolupráce budou účastníky Memoranda vyhodnocovány v pravidelných ročních 

intervalech, dojde ke zhodnocení dosažených výsledků, k revizi Koncepce či aktualizaci 

prioritních oblastí a projektů.  

 

Jakýkoliv signatář může toto Memorandum vypovědět na základě písemné výpovědi. 

Platnost Memoranda může být ukončena dříve a to písemnou dohodou účastníků 

Memoranda.  

 

Článek V. 

Prioritní oblasti 
 

Účastníci Memoranda potvrzují shodu na prioritních oblastech (včetně stanovení pilotních 

projektů) vycházejících z Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 

jako iniciačního dokumentu, který stanovuje základní možnosti rozvoje území a krajiny. 

Prioritní oblasti nabízejí základní akční plán rozvoje území.  Důležité je: 

- bezpečné ukončení těžby (včetně nalezení nového využití funkční technické 

infrastruktury, objektů a zdrojů v areálech dolů),  

- rozvoj ekonomických aktivit v území a zlepšení sociálně- ekonomických podmínek 

(primárně využít ploch brownfieldů a důlních areálů), 

- poskytnout prostor pro inovativní pojetí a projekty (podpora obnovitelných zdrojů 

energie, vědecko-výzkumné projekty ověřující využití důlních vod, tepla, SMART 

technologie, využití metanu, adaptace na změnu klimatu atd.), 

- vytvoření nových pracovních příležitostí i možností pro trávení volného času,  

- snížení environmentální zátěže (odstranit staré ekologické zátěže), 

- využití stop historie – paměti místa (kulturního a industriálního dědictví),  

- respektování zjištěné geobiodiverzity, 

- vytvoření místní značky/loga/brandu,  

- realizace vzdělávacích a volnočasových akcí či dalších aktivit podporující změnu a 

přeměnu území.  

 

Přílohy Memoranda: 

Příloha č. 1 – území pohornické krajiny 

Příloha č. 2 – prioritní oblasti Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030  
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Podpisový arch 
 

Memoranda o spolupráci na realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny 

Karvinska do roku 2030 a na rozvoji území   

 

Účastníci:  

jméno a příjmení funkce subjekt podpis 

 
 
 

 

  
 
 
 

Moravskoslezský kraj 
MSID, a.s.  

 

 

   
 

Karviná 
Havířov 
Orlová 

Horní Suchá  
Doubrava 
Stonava 

 

 

 
  

OKD, a.s. 
Asental Group 

OKK Koksovny, a.s. 
Veolia Energie ČR, a.s. 

AWT, a.s. 
AWT Rekultivace, a.s. 
GEMEC-UNION a.s. 
Green Gas DPB, a.s.  

RESIDOMO, s.r.o. 
ŘK farnost Karviná 

 
 

 

 
  

Diamo, s.p. 
Lesy ČR, s.p. 

ŘSD  
Povodí Odry, s.p. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři: 
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Ostravská univerzita 
 

Slezská univerzita v 
Opavě 

 
Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita 

Ostrava 
 

Moravskoslezské 
inovační centrum 

Ostrava, a.s. 
 

Moravskoslezské 
energetické centrum, 

p.o. 
 

Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, z.s. 

 
Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského 

kraje, z.s. 
 

Dolní oblast 
VÍTKOVICE, z.s. 

 
BeePartner, a.s. 

 
CzechInvest 

 
Krajská hospodářská 

komora 
Moravskoslezského 

kraje 
 

Ústav geoniky AV ČR, 
v.v.i. 

 
Technologická agentura 

ČR 
 

Lázně Darkov, a.s. 
 

DinoPark Ostrava 
 

Golf Lipiny Karviná 
 
 
 
 

 

 



          Příloha č.2 

Příloha č. 2 Memoranda: Prioritní oblasti Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030  

 

 

 

 

Návrh pilotních projektů: 

 

- uzlový bod: oblast okolo šikmého kostela sv. Petra z Alkantary 

- uzlový bod: oblast Karvinského moře 

- uzlový bod: oblast Kozince v návaznosti na centrum obce Doubrava 

- uzlový bod: využití dolu Žofie v návaznosti na centrum staré Orlové 

- zpřístupnění Energostezky 

- zprovoznění tras pro pěší/cyklisty mezi uzlovými body 

- využití dolu 9. květen / Lazy 

- akce pro veřejnost, marketingová podpora 
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